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Nezabudneme!

Pokračujeme!

Vo štvrtok 21. februára uplynul rok od udalosti, ktorá otriasla celým Slovenskom. V tento
deň sa konalo na Námestí SNP
v Bratislave zhromaždenie venované vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej.
Do protestov sa malo v pláne zapojiť viac ako 50 miest z celého
sveta. Z toho 35 miest zo Slovenska a ostatné zo zahraničia.
„Už rok sa stretávame na námestiach, voláme po slušnosti a spravodlivosti. Vytvárame

spoločenstvo, ktoré žiada novú
kultúru spravovania vecí verejných, chce slušnosť, nie aroganciu a nenávisť, volá po pravde
a spravodlivosti namiesto klamstva a bezbrehého populizmu. Aj
po roku stále voláme po slušnosti a ako odpoveď prichádza výsmech, osobné útoky a klamstvá.
No my sa nevzdávame a ani nevzdáme. Chceme slušné a spravodlivé Slovensko,” informovali
organizátori na sociálnej sieti.
Ján a Martina, vo vašom mene,
v mene všetkých, ktorým je v

NENECHAJTE
SI UJSŤ

tejto krajine ubližované, v mene
nás všetkých nezabudneme a pomesto informuje
kračujeme na Námestí republi- –
Knihy o Lučenci
ky v Lučenci.
„Vytrvalo voláme po vyšetreValentínske hliadky
ní vraždy Jána a Martiny. Ak sa
chceme posunúť ďalej, musíme
Polícia radí
poznať mená tých, ktorí si túto
obludnú vraždu objednali. Voláme po dôveryhodnej vláde, takej – pozvánky
vláde a takej politike, ktorá bude
Prímestský tábor
skutočnou službou všetkým ľuNovohradská lyžovica
ďom, politike, ktorá prináša víziu a riešenia. Za rok sme o našej
Fašiangy 2019
krajine zistili viac ako kedykoľJarné prázdniny
vek doteraz. Je v nej nádej aj sila,
ktorá dokázala poslať nedotknuteľných preč z ich pozícií. Svet- – oznamy
lo, ktoré dokáže prežiariť tmu,“
Komunálny odpad
oznámili organizátori vo svojom
Prezidentské voľby
prehlásení počas zhromaždenia.
Nemýľte si našu slušnosť s neOkienko EÚ
dostatkom ochoty a odvahy vytrvať. Nezabudneme! Pokračujeme!
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text: Ján Šnúrik
foto: Peter Kollár

Basketbal
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2 | pozvánky
Na Námestí republiky v Lučenci
pribudli v týchto dňoch nové
pohybové prvky pre menšie deti.

V našom meste každý rok pribúdajú nové zariadenia na relax
aj zábavu. Najnovšie boli osadené
na Námestí republiky originálne
hracie prvky pre najmenšie deti.

„HRACIE PRVKY SA REALIZOVALI VĎAKA FINANČNEJ PODPORE PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.“
text a foto: Monika Nagyová
Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.

18:00

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

POZVÁNKA

Novohradská lyžovica

Za 2 eurá sa môžu lyžiari a tu- v zjazdovom lyžovaní a sánkovaní.
Športové preteky sa uskutočnia
risti z Fiľakova či Lučenca odviezť
v sobotu 9. marca 2019 priamo do 9. marca 2018 v areáli lyžiarskelyžiarskych stredísk. Mesto Lu- ho strediska Látky - Prašivá od
čenec, OZ Novohrad, mesto Fi- 11:00 do 13:30.
Kto má záujem o účasť a miesto
ľakovo, Banskobystrický samosprávny kraj, oblastná organizácia v lyžiarskom autobuse, neváhajcestovného ruchu Turistický No- te a dajte vedieť telefonicky Stavohrad a Podpoľanie pozývajú so nislavovi Spišiakovi 0905 226
skibusom lyžiarov a turistov na 4. 521 alebo emailom stanislav.spisiak@lucenec.sk
ročník Novohradskej lyžovice.
Záver zimnej sezóny bude patriť slávnostnému ukončeniu skitext: Ján Šnúrik
busu pri tradičnom podujatí,
foto: Peter Kollár
inak majstrovstvami Novohradu

Jarný denný
PRÍMESTSKÝ TÁBOR
4.3. - 8.3.2019

7.3.2019

od 8:00 do 16:00

Natalie
& Martin
Bies

Denný prímestský tábor v Centre voľného času MAGNET počas
jarných prázdnin je určený pre deti základných škôl. Podmienkou
účasti je vyplnená prihláška dostupná na www.cvclc.edu.sk, uhradenie poplatku 35 eur/týždeň a preukážka na bezplatnú prepravu
vlakom. V cene poplatku je zahrnuté poistenie, obed, pitný režim,
cestovné výdavky, vstupenky. Uzávierka prihlášok je do 27.2.2019.

SOUL FLAMENCO
www.lukus.sk
Vstupné: 5,- eur

Predpredaj:
kultura.lucenec.sk, MIC

adresa:
Adyho 69/7, Lučenec

Viac informácií získate na tel. čísle 43 33 797, e-mail: cvcmagnetlc@
gmail.com, Centrum voľného času MAGNET, Ulica mieru č. 39, Lučenec.
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Ponuka na využitie voľného času
počas jarných školských prázdnin

VÁŽENÍ A MILÍ
RODIČIA S DEŤMI!
Keďže jarné prázdniny (4.3. 8.3.2019) nám už pomaly klopú na dvere, v nasledujúcich
riadkoch sme pre vás pripravili
rozpis podujatí, ktoré sa uskutočnia počas oddychu vašich
ratolestí. Veríme, že si aj vďaka našej malej nápovedi budete
vedieť vybrať. Zároveň by sme
chceli požiadať ďalších organizátorov prázdninových podujatí, aby nám ešte dali vedieť
akciu emailom na jan.snurik@
lucenec.sk, radi ju zaradíme do
našej ponuky a aktuálne zverejníme na facebookovej stránke
mesta Lučenec.

TÁBOR
4.3. - 8.3.2019 od 8:00 do 16:00:
Denný prímestský tábor v Centre
voľného času MAGNET. Viac informácií nájdete v osobitnej pozvánke na str. 2.
Centrum voľného času MAGNET, Ulica mieru č. 39, Lučenec.

TVORIVÉ DIELNE
4.3. - 8.3.2019 od 9:00 do 12:00:
BBSK - Štvrtý ročník výtvarných
tvorivých dielní. Dielne sú určené
pre deti a mládež od 8 do 15 rokov.
Ak máte chuť tvorivo stráviť prázdniny, príďte medzi nás. Vytvoríte
VARTA FUTSAL LIGA PLAY-OFF
si šatku technikou voskovej batiky,
1.3.2019 o 19:00: MIMEL Luvyskúšate si prácu s drôtom, plsťou
čenec - Lion car MIBA Banská
a fimo hmotou. Za celý týždeň sa
Bystrica
vyberá poplatok (v cene je materiZápas sa odohrá na palubovke
ál). Deti si svoje práce odnesú došportovej haly Arena, Lučenec.
mov. Prihlasovanie a bližšie informácie: vytvarnedielnicky@gmail.
BASKETBAL
com, 0907 503 478.
STARŠIE MINIŽIAČKY U12
Novohradské osvetová stre2.3.2019 o 12:00 a 14:00: AKA- disko, dielňa ľudových remesiel
PO Lučenec - BK Lokomotíva Sereď a súčasných techník DIELNIČKA,
Športová hala Arena, Lučenec. Ulica J. Kármána č. 2, Lučenec.
SLOVENSKÁ
BASKETBALOVÁ LIGA
2.3.2019 o 18:00:
BKM Lučenec - Levickí Patrioti
9.3.2019 o 18:00:
BKM Lučenec - BC Prievidza
Zápas sa odohrá na palubovke
športovej haly Arena, Lučenec.

NOŽIARSKE UMENIE
22.2. - 31.3.2019
(UT-NE počas otváracích hodín): Výstava Krása chladných
zbraní II s podtitulkom NožiarFAŠIANGY 2019
ske umenie.
3.3.2019 od 9:00: PochovávaNávštevníci Mestského múzea
nie basy, zabíjačka, VII. klobásoLučenec si do konca marca 2019
vá ofenzíva, remeselný jarmok,
môžu prezrieť nožiarske umenie
hry pre deti s CVČ, vozenie na koči
významných majstrov: Ľubomís koňom zdarma, bohatá tombola.
ra Maďariča, Vladimíra a Andrey
Deti do 10 rokov v sprievode
Pulišovcov, Arpáda Bojtoša, Júdospelej osoby vstup ZDARMA!
liusa Mojžiša, Ladislava „Laskyho“
Podujatie sa uskutoční v areáŠántu a Štefana Alberta.
li Mestskej tržnice, Ulica VajanRadnica/Mestské múzeum Luského 11, Lučenec.
čenec - výstavná sála, Ulica Dr.
Herza č. 1, Lučenec.
SO SKIBUSOM DO
LYŽIARSKYCH STREDÍSK
4.3., 6.3., 9.3., 10.3. od 8:45 do
SPRIEVOD MESTOM
14:40: So skibusom do lyžiarskych
1.3.2019 o 15:00: Veselý sprie- stredísk Látky-Prašivá a Kokava-Lívod mestom Lučenec v maskách, nia. Odchod: Lučenec Rúbanisko II
s tancovačkou a dobrou náladou. (spred Ristorante Romantic (pizzePre všetky deti je pripravená slad- ria) o 8:45, Lučenec autobusová
ká odmena.
stanica o 9:00, obchodné centrum
Divadlo B. S. Timravy, Ulica M. Galéria o 9:04. Po rovnakej trase
R. Štefánika, Lučenec - Mestská s rovnakými zastávkami sa autotržnica, Lučenec.
bus vracia z prvej zastávky o 14:30.
FAŠIANGOVÝ

JARNÝ PRÍMESTSKÝ

MÚZEUM HUDOBNÉHO
DIVADLA...
6.3.2019 o 19:00: Divadelná
hra Múzeum hudobného divadla - Dalszínház múzeum v podaní
hercov Divadla Józsefa Kármána
- Kármán József Színház, Lučenec.
Viac informácií získate na tel. čísle 0905 113 377.
Divadlo B. S. Timravy, Ulica
M. R. Štefánika č. 5, Lučenec.
NOVOHRADSKÁ LYŽOVICA
9.3.2019 od 11:00 do 13:30:
4. ročník Novohradskej lyžovice. Slávnostné ukončenie cestovania skibusom na majstrovstvá
Novohradu v zjazdovom lyžovaní
a sánkovaní. Viac informácií nájdete v osobitnej pozvánke na str. 2.
Lyžiarske stredisko Látky-Prašivá sa nachádza na trase medzi
Hriňovou a Kokavou nad Rimavicou, priamo v areáli hotela Royal.

HOKEJOVÁ MINILIGA
10.3.2019 od 8:00 do 16:00:
8. kolo žiackej hokejovej MINILIGY za účasti HC Lučenec, HKM
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
Rimavská Sobota, HC Veľký KrRozpis hodín na využitie ľado- tíš, HKm Zvolen, HC 07 Detva,
vej plochy zimného štadióna pre Be The Best, Speeders Bratislava
verejné korčuľovanie počas jar- a HC Topoľčany.
ných prázdnin:
Zimný štadión, Ulica športo• 4.3.2019 (Pondelok)
vá, Lučenec.
od 13:00 do 18:00
• 5.3.2019 (Utorok)
S LYŽIARSKYM AUTOBUSOM
od 13:00 do 18:00
DO JASNEJ
• 6.3.2019 (Streda)
10.3.2019 o 7:52: Skibus vyod 13:00 do 20:00
chádza z maďarského Šalgotar• 7.3.2019 (Štvrtok)
jánu a lyžiarov priváža postupne
od 13:00 do 19:00
do štyroch slovenských centier
• 8.3.2019 (Piatok)
v Hriňovej, Mýte pod Ďumbierom,
od 13:00 do 17:30
na Tále a na južnú stranu Chopku.
• 9.3.2019 (Sobota)
Parkovisko pred Mestským
od 16:15 do 18:15
úradom, Ulica novohradská č. 1,
• 10.3.2019 (Nedeľa)
Lučenec.
od 16:00 do 18:00
Zimný štadión, Ulica športová, Lučenec.

POZNÁMKA
Zmena programu je vyhradená.
Organizovanie lyžiarskych podujatí bude záležať od priazne počasia.
UPOZORNENIE
Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre
propagačné účely mesta Lučenec.
text: Ján Šnúrik
foto: Ilustračné
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Valentínske hliadky
vyšli do ulíc

Hľadáte hodnotný darček
pre rodákov z Lučenca?
V Mestskom informačnom cen- • Lučenec v premenách času,
tre, Radnica Lučenec, Ulica Dr.
Mária Adamová a Jozef PuntiHerza si môžete zakúpiť zaujímagán, cena 12 €, v slovenskom,
vé knihy o histórii a osobnostiach
maďarskom a anglickom jazyku
nášho mesta od viacerých autorov za výhodné ceny už od 2 €.

• Vianočný beh mesta Lučenec
1967-2017, Jozef Drenko - Ján
Šnúrik, cena 3 €
• Kalendárium Lučenca a Tuhára I., Jozef Drenko, cena 6 €
Na popoludnie mesto pripraviSviatok všetkých zamilova•
Jan
Jiskra z Brandýsa a Bitných sme tradične oslávili aj lo v kine Apollo premietanie filmu
ka
pri
Lučenci, Jozef Klinda,
Pena dní. Bola to filmová adaptánašom meste.
cena
25
€
Vo štvrtok 14. februára v do- cia slávneho románu francúzskeho
obedných hodinách do ulíc mes- spisovateľa Borisa Viana. „Príbeh
ta vyrazili valentínske hliadky, bol fajn a téma bola pekná z valenktoré tvorili študentky zo Stred- tínskeho pohľadu. Vyskytli sa tam
nej odbornej školy pedagogickej veľmi zvláštne obrazy, ale niektov Lučenci. Ich úlohou bolo vyzý- ré boli nezabudnuteľné,“ prezra• Synagóga v premenách času,
vať zaľúbené páry na bozk, ktoré dila diváčka Jana Švikruhová. Vo
Mária Adamová, Jozef Puntipotom odmenili sladkou pozor- foyer kina bola pripravená aj fogán, Erika Sedliaková, cena 12 €
nosťou a niektorým nakreslili aj tostena s valentínskymi motívmi,
• Recepty opatovských ženičiek,
srdiečko na tvár. „Na tejto akcii pri ktorej sa mohol každý (zaľúMária Adamová, cena 4,50 €
sme sa zúčastnili prvýkrát a sme bený i nezaľúbený) fotiť.
• Rodák Lučenca Pál Ráday,
Nezabúdajme však, že lásku
veľmi rady, že práve my môžeme
István Böszörményi, cena 2 €
robiť radosť iným. Deň zaľúbených treba vyznávať po celý rok, nieje pre všetkých určite významný len na Valentína.
a aj my chceme rozširovať lásku,
aby ľudia mali pekný deň,“ pretext a foto: Monika Nagyová
• Kniha Lučenec, autorský kozradili študentky.
lektív, cena 11,62 €
• Osobnosti Lučenca, Spomienky a Nekrológy, František Mihály, cena 14 €

• Novohrad z neba, Milan Paprčka, Richard Šlacký a Adriana
Drugová, cena 18 €

Sviatočný Valentín zavítal aj do
rannej družiny Základnej školy
s materskou školou, Ulica Bratrícka 19, Lučenec-Opatová, kde si
deti pre svojich najbližších vyrábali krásne srdiečka. Veríme, že
rodičov darčeky potešili.
text: Ján Šnúrik

Živena – spolok slovenských žien už 150 rokov
ŽIVENA V ROKU 2019 OSLAVUJE
• 150. výročie vzniku (1869)
• 100. výročie vystúpenia Živeniarky Oľgy Žuffovej
za volebné práva žien
• 30. výročie výzvy Hany Zelinovej „vstávaj Živena,
je čas“ k obnoveniu činnosti spolku
• 20. výročie podujatia Šoltésovej Martin
• Informácie nájdete na www.zivena.net

• Kostoly a zvonice novohradského seniorátu, Milan Marcík, cena 6 €
text: Ján Šnúrik
foto: Peter Kollár
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Majetkové pomery medzinárodných
párov v Európe: už platia nové
pravidlá v 18 členských štátoch
Od 29.1.2019 začínajú platiť nariadenia EÚ, ktoré objasňujú pravidlá pre majetkové režimy medzinárodných manželských párov
alebo registrovaných partnerstiev.
Nové nariadenia stanovujú jasné pravidlá v prípadoch rozvodu
alebo rozchodu a znamenajú koniec paralelných a niekedy aj protichodných konaní v rôznych členských štátoch, napríklad vo veci
majetku alebo bankových účtov.
Stručne povedané, prinesú väčšiu právnu jasnosť pre medzinárodné páry.
Keďže nedošlo k jednomyseľnej
dohode všetkých členských štátov, nové pravidlá platia v týchto 18 členských štátoch: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká
republika, Fínsko, Francúzsko,
Grécko, Holandsko, Chorvátsko,
Luxembursko, Malta, Nemecko,

Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko,
Španielsko, Švédsko a Taliansko.
Pravidlá neplatia na Slovensku.
Vďaka novým nariadeniam sa:
•objasní, ktorý vnútroštátny súd
má právomoc pomôcť párom
spravovať ich majetok alebo ho
medzi nich rozdeliť v prípade
rozvodu, rozchodu alebo smrti,
•objasní, ktoré vnútroštátne právo
platí v prípade, keď by sa mohli
potenciálne uplatniť predpisy
viacerých krajín,
•uľahčí uznanie a výkon rozsudku
vydaného v jednom členskom štáte o majetkových veciach v inom
členskom štáte.
18 členských štátov, ktoré sa
na posilnenej spolupráci zúčastňujú, predstavuje 70 % obyvateľstva EÚ a reprezentuje väčšinu
medzinárodných párov žijúcich
v Európskej únii.

Európska iniciatíva občanov:
„Žiadajme inteligentnejšiu
reguláciu vapingu!“
Európska komisia rozhodla o za- zaregistrovaná 20.2.2019 a ak
registrovaní európskej iniciatívy sa v priebehu jedného roka poobčanov žiadajúcu inteligentnejšiu darí získať pre iniciatívu 1 milión
reguláciu vapingu (fajčenie elek- vyhlásení o podpore pochádzajútronických cigariet). Cieľom ini- cich z najmenej sedem rôznych
ciatívy je vytvoriť „osobitný právny členských štátov, Komisia sa k
predpis, ktorý jednoznačne odlíši nej bude musieť do troch mesiavapingové výrobky od tabakových cov vyjadriť.
a farmaceutických výrobkov.“ OrKomisia sa môže rozhodnúť, či
ganizátori vyzývajú Komisiu, aby sa ňou bude zaoberať alebo nie,
zabezpečila „nový právny predpis pričom svoje rozhodnutie musí
(o vapingových výrobkoch), zák- odôvodniť.
ladom ktorého bude povinný súlad s prísnymi normami v oblasti kvality a bezpečnosti výrobkov
a ich výroby, ako aj zodpovedné
marketingové praktiky, ktoré zaručujú ochranu mládeže“.
Rozhodnutie Európskej komisie zaregistrovať túto iniciatívu
sa týka iba právnej prípustnosti
návrhu, Komisia zatiaľ neanalyzuje jeho obsah. Iniciatíva bola

Kontakt:
Europe Direct Lučenec, Radnica,
Ul. Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
tel./fax: 047/43 31 513
e-mail: europedirect@lucenec.sk
web: www.edlucenec.eu.

KRÁSA CHLADNÝCH ZBRANÍ II.
/NOŽIARSKE UMENIE
Na valentínsky sviatok si milovníci chladných zbraní prišli na
svoje v Mestskom múzeu Lučenec. Sedem nožiarov predstavilo
svoje umenie v podobe vystavených nožov a fotografií, ktoré bez
zveličovania môžeme definovať ako šperky.

Šperk, ktorý zároveň slúži človeku ako praktický predmet. Prítomní šiesti nožiari si nielen vymieňali
skúsenosti, ale aj návštevníci mohli
osobne diskutovať s majstrami o ich
výrobkoch. Slávnostné otvorenie/
vernisáž hudobne spríjemnili členovia poľovníckych trubačov. Mnohí
mali príležitosť vyskúšať si vrhanie
nožov, sekier, ktoré úspešne kontrolovali členovia westernového
združenia Túlaví vlci. Popri rodákoch majstrov nožiarov z nášho regiónu bolo cťou privítať prezidenta
umeleckých nožiarov Čiech a Moravy Ľubomíra Maďariča. Krupinský
rodák (1945) sa ako 5-ročný presťahoval s rodičmi do Lučenca, kde žil
až do navŕšenia osemnástich rokov.
V Lučenci študoval na strednej priemyselnej škole stavebnej. Po absolvovaní základnej vojenskej služby
sa usídlil v Brne, kde sa zamestnal v Zbrojovke (1967), ktorej zostal verný celý profesionálny život.
Prístup ku špičkovým materiálom,
bohatá strojová výbava a kolektív
profesionálov okolo ho inšpirovali
k úvahám o výrobe kvalitných nožov. Prvé nože, ktoré vyrobil, boli
určené trampom a poľovníkom.
Hlavnú oblasť jeho záujmu tvoria
bojové nože pre špeciálne vojenské
jednotky (Armáda České republiky,
Armáda Slovenskej republiky), bojové nože pre špeciálne policajné

zásahové jednotky (Policie České
republiky, Polícia Slovenskej republiky, EULEX Kosovo). Zaoberá sa aj výrobou loveckých nožov
a tesákov, pri ktorej spolupracuje s ďalšími nožiarmi, napr. Julom
Mojžišom. Špecifickú časť produkcie firmy Maďarič tvoria tzv. „prezidentské nože“. Jedným z najznámejších je nôž pre prezidenta Billa
Clintona, ktorý dostal počas návštevy Českej republiky roku 1997
ako dar od českej spoločnosti umeleckých nožiarov (Bohemiae et Moraviae artes cultellatores).
Výstava je sprístupnená do 31.
marca 2019 v priestoroch výstavnej sály Mestského múzea Lučenec
v Ut. - So. 10:00 – 18:00, Ne. 14:00
– 17:00, Po. Zatvorené.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh vernisáže.

text: Andrea Moravčíková
foto: Monika Nagyová
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Do prezidentských volieb 2019
zostáva ešte niekoľko týždňov.
Na postup do boja o post najvyššej ústavnej funkcie bolo potrebné získať aspoň 15-tisíc podpisov od občanov alebo minimálne
15 poslaneckých podpisov. K 31.
januáru 2019, dokedy bolo potrebné doručiť do NR SR návrhy kandidátov, neprijal predseda NR SR tri kandidatúry, a tak
si Slováci v týchto voľbách budú
vyberať hlavu štátu z 14 kandidátov (12 mužov, dve ženy).
Prezidenta SR si voliči vyberajú v dvojkolovom hlasovaní.
Na to, aby bol prezident zvolený
už v prvom kole, musel by jeden
z kandidátov získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov. Pokiaľ sa tak nestane, bude
sa konať druhé kolo. Hlas preferovanému kandidátovi odovzdajú voliči tým, že zakrúžkujú jeho
poradové číslo na listine.
„Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
Ak zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky

a následne do volebnej schránky,“
upozorňuje ministerstvo vnútra. Volič, ktorý nemôže zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov prísť voliť prezidenta SR do
volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku.
Žiadať možno obec, v deň konania
volieb okrskovú volebnú komisiu.
Prvé kolo prezidentských volieb
bude 16. marca 2019. Ak v prvom
kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov voličov, bude sa konať 30.
marca 2019 druhé kolo. Postupujú
doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého. Hlasovať sa bude od
7:00 do 22:00. Voľby budú stáť
viac ako 12,7 milióna eur.
V abecednom poradí kandidujú: Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian
Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Robert Mistrík,
Maroš Šefčovič, Róbert Švec,
Bohumila Tauchmannová, Juraj
Zábojník a Ivan Zuzula.
text: Ján Šnúrik, Internet

Chcete byť informovaní
o odstávke elektriny?
V súvislosti s plánovanými odstávkami dodávok elektrickej energie v našom meste vám dávame do
pozornosti, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., ponúka bezplatnú aplikáciu Webkontakty. Táto aplikácia je prístupná
na web stránke www.ssd.sk. Prihlásením sa (zaregistrovaním sa
v predmetnej aplikácii) máte možnosť kontroly a nastavenia svojich
kontaktov pre vyrozumievanie

v prípadoch plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie
elektrickej energie. Prihlásením
sa získate možnosť samostatne
aktualizovať a dopĺňať kontakty
pre vyrozumievanie.
Informácie o plánovaných odstávkach elektriny v meste Lučenec
vám poskytujeme aj prostredníctvom mestského rozhlasu a webovej stránky mesta Lučenec v časti
Informácie - Odstávky elektriny.

Budete mať životné jubileum?
Neváhajte a prijmite naše pozvanie
Vážení spoluobčania, mesto Lu- oznámte nám to prosím do 18.
čenec, Zbor pre občianske záleži- februára 2019 na adresu Mestský
tosti pri MsZ v Lučenci pozýva všet- úrad, oddelenie školstva, sociálkých, ktorí sa v mesiacoch január nych vecí, kultúry a športu, Ul.
a február 2019 dožívajú životných novohradská č. 1, 984 01 Lučenec.
jubileí 75, 80, 85, 90 a viac rokov
Informácie poskytne tajomníčka
do radnice mesta.
ZPOZ Renáta Libiaková Peržeľová,
Prijmite prosím pozva- kancelária číslo dverí 147, číslo tel.
nie na slávnostné prijatie ju- 047/43 072 32, mobil: 0905 614
782, e-mail renata.perzelova-libilantov, ktoré sa uskutoční
23. februára 2019 o 13:00, biakova@lucenec.sk. Tešíme sa
do priestorov Radnice Lučenec, na stretnutie s vami.
Ul. Dr. Herza č. 1.

V prípade, že máte záujem
o prijatie v priestoroch radnice,

text: Alexandra Pivková,
primátorka mesta

22. februára 2019
www.lucenec.sk

Produkcia komunálnych
odpadov na území mesta

NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD NEKONČÍ
NA JEDNEJ KOPE! ANI NA SKLÁDKE!

Samospráva mesta spoločne so spoločnosťou Mepos, s.r.o., v posledných rokoch kladie veľký dôraz na životné prostredie a dôležitosť
jeho zachovávania napríklad aj tým, že v odpadovom hospodárstve
vylepšujú systém riadenia separovaného zberu a recyklácie odpadu.
Je to najjednoduchší spôsob, ako prírode pomôcť zostať krásnou aj
pre budúce generácie. Propagácia separovaného zberu a rozširovanie možností na triedenie odpadov už prinášajú výsledky aj v našom
meste. Lučenčania rovnako ako obyvatelia ďalších miest si uvedomujú nevyhnutnosť ochrany životného prostredia a toho, že každý
človek môže prispieť svojou troškou k dosiahnutiu spoločného cieľa.
Za rok 2018 sa prvýkrát v zmysle platnej legislatívy vypočítava úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa predpísaného vzorca
pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a presne určených zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a započítať do činiteľa vzorca uvedeného v Prílohe č. 2 zákona č. 329/2018
Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Lučenec je podľa určeného vzorca za rok 2018 v meste Lučenec 50,99 %.
Produkcia komunálnych odpadov na území mesta Lučenec v tonách:

Rok

Množstvo odpadu

2015

2016

2017

2018

9673,42

9769,69

10347,78

16988,69

Množstvo odpadu
zneškodneného na skládke

7555,99

7691,71

7953,29

8321,23

Množstvo
vyseparovaného odpadu

2117,43

2077,98

2394,49

8667,46

Množstvo vytriedeného odpadu a zozbieraného zberovou spoločnosťou v tonách:

Papier

318,745

292,387

326,824

381,84

Sklo

148,779

161,569

192,224

193,65

Plasty

95,67

121,288

131,529

174,79

Kovy

0,408

2,095

1,138

2,16

1496,04

1461,81

1680,83

1960,38

Biologicky rozložiteľný
odpad zelený
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Počas podujatí budú zhotovované
foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.

Možno aj vy ste už videli nasle- a papier na 2 až 4 druhy. Pracovdujúcu situáciu: Auto zberovej spo- níci z pásu vyhadzujú i nečistoty,
ločnosti, ktoré bežne vyváža kon- ktoré do triedeného zberu nepattajnery na zmesový odpad, prišlo ria. Občas však skutočne môže
vyviezť viaceré kontajnery vytrie- odpad z farebného kontajnera
deného odpadu za sebou. Prípad- alebo vreca skončiť na skládke.
ne, ak zbierate odpad do vriec, sme- Ak totiž vytriedený odpad obsatiari naraz naložia na korbu vrece huje viac než 45 % nečistôt - čiže
s plastami aj vrece s papierom. Na iného, napríklad zmesového odzáklade tohto ste mohli prísť k zá- padu, nie je možné jeho následveru, že je zbytočné doma triediť né dotriedenie (či už z finančnéodpad, veď aj tak sa to všetko od- ho alebo hygienického hľadiska).
vezie na jednu kopu či na skládku.
AK SPRÁVNE TRIEDIME,
AKO TO TEDA V SKUTOČNOSTI JE?

V prvom rade si treba uvedomiť,
že vytriedený odpad je surovinou,
s ktorou sa obchoduje a následne
sa používa na výrobu nových výrobkov. Triedením a recykláciou
sa šetria prírodné zdroje aj zásoby
nerastných surovín. Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.
Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje viacero typov zberných vozidiel, ktoré majú rozličné technické
riešenia. Často sa stáva, že zberová spoločnosť používa to isté vozidlo na zber zmesového odpadu
a tiež na zber triedeného odpadu.
Najčastejšie na Slovensku prebieha zber vytriedených zložiek odpadu po jednotlivých druhoch. Auto
odvezie podľa zberového kalendára napríklad papier a to isté auto sa
v iný deň prázdne vráti a vyzbiera
plasty (mesto Lučenec sa snaží vo
väčšine prípadov o zber vozidlom
určeným na tú-ktorú komoditu triedeného odpadu samostatne). Ďalší
deň ním zasa zvezú zmesový odpad.
Všetok vytriedený odpad potom
putuje na triediacu linku, kde sa
rozdelí podľa materiálu. Na linke sa ďalej dotrieďuje na jednotlivé druhy. Napríklad plasty sa dotrieďujú niekedy až na 18 druhov

SVET JE KRAJŠÍ

Majte na pamäti nasledovné
pravidlá:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša,
vráťte ich do predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu
triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom
červená a nápojovým kartónom
oranžová farba. Napovie vám aj
označenie na obale:

V súlade s platnou legislatívou
sa môže zbierať do jednej zbernej
nádoby aj viac komodít, ktoré sú
následne dotrieďované.
• Riaďte sa pravidlami triedenia
mesta Lučenec. Len vytriedený
odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
• Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho
zber hradia výrobcovia prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), v prípade
mesta Lučenec sa jedná o spoločnosť ENVI - PAK a.s.
text: Jarmila Fekiačová
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Pasovanie prváčikov

Dňa 31.1.2019 sa z areálu ZŠ M. sa celá akcia všetkým páčila, bolo
R. Štefánika na Haličskej ceste vidieť na rozžiareným očkách na1191/8 ozýval detský spev a smiech. šich malých, ale zároveň veľkých
Dôvodom bola príležitosť sláv- prváčikov. Na záver sme si sponostného pasovania prvákov. Celý ločne zaspievali pieseň od Mira
program sprevádzala svojím mo- Jaroša – Do školy sa teším.
derátorským slovom žiačka IX. M
triedy Zuzana Brodnianska. Prihovorila sa k malým prváčikom a vyzvala ich spoločným opakovaním
zložiť sľub prváka. Zážitok detí
umocnila klavírna skladba v podaní v Jessicy Yu zo VI. Š triedy.
Po úvodných ceremóniách sa
žiaci jednotlivých tried predviedli svojím pripraveným pestrým
programom. Šikovnosť žiakov
I. A, I. B, I. C ich posunula k ceste pasovania, na ktorej ich sprevádzali žiaci 9. ročníka.
Deviatak Samuel Jánov každého prváčika symbolicky pasoval
mečom do našej veľkej školskej
text: Sofia Sarvašová,
rodiny. Na znak toho každý žiak
žiačka 9. ročníka
dostal pasovaciu listinu. To, že
BANSKOBYSTRIČANIA SA
TEŠIA NA JARNÉ PRÁZDNINY
Rodičia nemuseli v pondelok
(18.2.) budiť do školy 214 600
školákov. Toľko žiakov základných a študentov stredných škôl
v Košickom a Prešovskom kraji
si v tretí februárový týždeň užíva jarné prázdniny.
„Od 25.2. do 1.3. bude mať jarné
prázdniny 227 160 školákov z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Nakoniec bude môcť
jarné prázdniny na oddych využiť
od 4. 3. do 8. 3. takmer 230 000
žiakov Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja,“ pripomína Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
Ďalšie prázdniny školákov čakajú v období veľkonočných sviatkov, a to od 18. do 23. apríla. Vyučovanie sa im začne v stredu 24.
apríla 2019.
text: Ján Šnúrik

Kvalita kariérového poradenstva
ako jeden z faktorov kvality života
mladej generácie

Pracovné stretnutie výchovných poradcov na pôde SPŠ
stavebnej Oskara Winklera
v Lučenci
Deviataci na základných školách sa v tomto období rozhodujú o tom, či pre nich v budúcnosti
bude ich práca potešením. Šťastné povolanie sa však nedá vygúgliť ani vypočítať, ani otestovať - je
to náročná úloha kariérneho poradenstva. Mnohí skúsení výchovní
poradcovia hovoria často o tom,
že vybrať pre niekoho správne
povolanie je jedna z najnáročnejších úloh.
V priestoroch Strednej priemyselnej školy stavebnej O. Winklera
v Lučenci sa 21. januára 2019 konalo Pracovné stretnutie výchovných

Týždeň otvorených dverí
na Obchodnej akadémii v Lučenci
Prvý februárový týždeň vládol pravidelne zapája a ktoré žiakom
na našej škole čulý ruch. Obchod- umožňujú zúčastniť sa odbornej
ná akadémia privítala na svojej praxe v Anglicku, Česku, Poľsku,
pôde všetkých, ktorí by sa radi na Malte a v iných krajinách. V odstali jej študentmi od budúceho borných učebniach vyučujúci žiaseptembra.
kom priblížili prácu s programom
Záujemcov bolo naozaj veľa. ZAV a ATF, v ktorom sa žiaci učia
Navštívilo nás 134 žiakov zo zá- písať desaťprstovou metódou na
kladných škôl z okresov Lučenec PC, oboznámili ich s aktivitami na
a Poltár, ktorých sprevádzali ich predmete cvičná firma, podnikopedagógovia alebo rodičia.
vá ekonomika či účtovníctvo. Riaditeľka školy Katarína Benčíková
Naši hostia si prezreli priestory informovala deviatakov o podškoly, navštívili vyučovanie v od- mienkach prijímacieho konania
borných a jazykových učebniach. v najbližších mesiacoch.
V prezentáciách získali informáVeríme, že sa naši hostia u nás
cie o živote na našej škole, o od- dobre cítili a mnohí z nich v budúborných predmetoch, na ktorých com školskom roku zasadnú do lasa využívajú moderné vyučovacie víc Obchodnej akadémie v Lučenci.
metódy. Zaujal ich projekt Erasmus+ a Erasmus KA229, príp.
text: Mariana Fehérová
Euroscola, do ktorých sa škola

poradcov základných škôl s odborníkmi a zástupcami školy. Cieľom
stretnutia bolo poukázať na dôležitosť výberu strednej školy a jeho
vplyv na uplatnenie sa absolventa v praxi.
Situáciu v oblasti kariérového
poradenstva v súčasnosti rozobral
Michal Bartko, špeciálny pedagóg z CPPPaP v Lučenci. Poskytol
mnoho praktických návodov, kde
a ako hľadať najnovšie informácie
týkajúce sa voľby povolania. Veľmi
cenné boli však konkrétne údaje
z jeho výskumu, ktorý prebiehal
v októbri a novembri 2018, pretože pochádzajú z nášho regiónu
(Poltár). Potvrdili sa naše predpoklady, že budúce povolanie si žiak
základnej školy vyberá ako výsledok porady s rodičmi a kamarátmi
a často má nie celkom presné, niekedy až skreslené predstavy nielen
o štúdiu, ale aj o budúcej profesii.
Technicky zamerané stredné
školy pociťujú značný nezáujem
žiakov naprieč všetkými odbormi a práve technické povolania
sú dnes na trhu práce najžiadanejšie. Tento paradox je potrebné riešiť, oboznamovať odbornú
a laickú verejnosť s dôležitosťou
technicky zameraných profesií
poskytnutím informácií o možnostiach štúdia, o jeho prepojení
s praxou a možnostiach uplatnenia sa absolventov.
Záverom ďakujeme zúčastneným výchovným poradcom základných škôl, Michalovi Bartkovi
z CPPPaP v Lučenci, zástupcovi riaditeľa Csabovi Bónovi a pedagógom Strednej priemyselnej
školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.
text: Olívia Sojková
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95 osôb s pozitívnym výsledkom!

Konzumáciu alkoholu u osemdesiatich troch
mladistvých a dvanástich maloletých zistili lučeneckí mestskí policajti v rámci preventívnych policajných akcií. V hodnotenom období (rok 2018)
bolo vykonaných 9 akcií zameraných na kontrolu osôb mladistvých a maloletých, pričom bolo
celkove podrobených dychovej skúške 182 mladistvých a maloletých osôb, z toho 95 osôb s pozitívnym výsledkom. „Boli zamerané na ochranu
mládeže pred požívaním alkoholických nápojov,
osobitne na predávanie, podávanie a následné požívanie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými vo vybraných objektoch a na verejne prístupných miestach v meste Lučenec,“ informoval
náčelník Mestskej polície v Lučenci Ján Tuček.

Príslušníci MsP kontrolujú pri výkone služby
osoby mladšie ako 18 rokov v prípade podozrenia
požitia alkoholu prostredníctvom zariadenia na
meranie prítomnosti alkoholu v dychu – dräger.
Tieto kontroly sa náhodne vykonávajú pri bežtext: Jaroslav Vilhan
nej hliadkovej činnosti, ako aj pri akciách špeciálne zameraných na zisťovanie takéhoto konania. oznamovaná na príslušný útvar mesta alebo obce
„V prípade zistenia požitia alkoholu osobou mlad- podľa trvalého bydliska osoby, ktorá alkoholický
šou ako 18 rokov zisťujeme, akým spôsobom sa k nápoj požila, ako iný správny delikt. Oznámenie
alkoholickému nápoju táto osoba dostala a či bola o požití alkoholického nápoja osobou mladistvou
naplnená skutková podstata priestupku podľa alebo maloletou, ktoré bolo zistené vykonanou
§ 30 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch kontrolou, sa zároveň zasiela aj na ÚP soc. vecí
v znení neskorších predpisov, a to zo strany per- a rodiny, ktorý ho rieši v zmysle svojich kompesonálu reštauračných zariadení, resp. inej osoby, tencií,“ dodal Ján Tuček.
Celkovo na obecné a mestské úrady bolo zaktorá mladistvému alebo maloletému umožnila
požívanie alkoholického nápoja, alebo skutková slaných 95 oznámení za požívanie alkoholických
podstata iného správneho deliktu podľa § 12 ods. nápojov mládežou či už v reštauračných zariade1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuží- niach alebo na miestach verejnosti prístupných.
Mestská polícia bude za účelom prevencie tavaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v zne- kéto aktivity aj naďalej vykonávať a pomáhať tak
ní neskorších predpisov. V závislosti od zistených v ochrane mládeže pred alkoholom.
skutočností je vec následne riešená ako priestutext a foto: Ján Šnúrik
pok na mieste uložením blokovej pokuty alebo

Polícia radí, buďte opatrní!
Vreckoví zlodeji využívajú najmä situácie, kde sa zdržiava väčší
počet ľudí, pretože sa spoliehajú
na anonymitu. Krádeže nepatria
medzi najnebezpečnejšie trestné činy, ale je veľmi nepríjemné,
ak pri platení v obchode zistíme,
že nám niekto ukradol peňaženku. A viac ako strata peňazí nám
môže prekážať vybavovanie nových osobných dokladov, ktoré
často nosíme v peňaženkách. Od
ostatných zlodejov sa vreckoví
zlodeji líšia tým, že ide o profesionálov. Táto trestná činnosť si
vyžaduje šikovnosť a dobrú prípravu. Často pracujú v organizovaných skupinách a v mnohých
prípadoch využívajú na vreckové krádeže aj deti, ktoré nemožno trestnoprávne postihnúť. Pri
vreckových krádežiach nie je rozhodujúca výška spôsobenej škody.

oznam
Predsedníctvo Združenia Klubu priateľov
polície Lučenec oznamuje svojim členom,
že Zhromaždenie členov sa uskutoční dňa
22.3.2019 o 15.30 hod. v objekte Klubu priateľov polície v Lučenci na Sládkovičovej ul. č. 12.

• dávajte si pozor na svoje
osobné veci, tašky, kabelky,
kabáty...
• majte ich vždy pri sebe, nenechávajte ich mimo dohľadu,
• priebežne kontrolujte, či máte
tašku, kabelku zapnutú,
• buďte opatrní, ak sa vám prihovorí cudzia osoba, možno sa
snaží odpútať vašu pozornosť,
• PIN kód od platobných kariet
nezapisujte na kartu, ani ho
nenechávajte v jej blízkosti,
• krádež platobnej karty okamžite nahláste banke a vec oznámte na políciu,
• urobte všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo ku krádeži
vášho majetku.

Skúsený vreckár vie kabelku
prehľadať za pár sekúnd. Preto
si počas nákupov nenechávajte svoje peňaženky v kabelkách
PÁR PRAKTICKÝCH RÁD,
zavesených
na pleci, alebo poABY VÁS NEOKRADLI
ložených
v
nákupných
košíkoch.
Keďže v poslednom období doPeniaze
nepatria
ani
do
zadnéšlo v priestoroch čakární zdraho
vrecka
nohavíc,
je
vhodné
si
votníckych zariadení k viacerým
ich
odložiť
do
vnútorného
vrecka
drobným krádežiam, Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru odevu alebo do vnútorného vrecv Lučenci upozorňuje občanov ka kabelky, ktoré sa dá zapnúť.
na ostražitosť hlavne v zariadetext: Peter Káčerík
niach, kde sa zdržiava väčší počet
foto: internet
ľudí a odporúča niekoľko praktických rád, ako napríklad:

Zneužitia mobilného telefónu
vyšetruje ako prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej
karty, prípadne krádež.
„Preto upozorňujeme občanov,
aby zvážili, komu požičajú svoj mobilný telefón. To, že sa stali obeťou
trestného činu, zistia, až keď im
príde účet za mobil. V prípade, že
už majú takúto skúsenosť, je poPolícia v Lučenci eviduje viacero trebné sa obrátiť na políciu a vec
prípadov, kedy páchateľ zneužije oznámiť,“ povedala hovorkyňa
cudzí mobilný telefón na získanie KR PZSR v Banskej Bystrici Máneoprávneného finančného pro- ria Faltániová.
spechu pre seba.
text: Ján Šnúrik
Páchateľ si požičia od neznámej
foto: internet
osoby mobilný telefón za účelom
odoslania sms správy z dôvodu,
POLÍCIA HĽADÁ MAJITEĽA
že nemá kredit. Následne vykoná
MOBILNÉHO TELEFÓNU
z tohto mobilného telefónu proStratili ste mobilná telefón? Ak
stredníctvom mobilného operátora neoprávnené úhrady zasla- áno, policajný útvar Policajného
ním sms správ „myPay“, za účelom zboru v Lučenci vyzýva oprávzískania streem kódov na stiah- nenú osobu, aby sa prihlásila na
nutie platených hier cez internet. Obvodnom oddelení PZ Lučenec
Po doručení streem kódov si tie- osobne alebo telefonicky na čísle
to prepošle cez sms správu na 0961 653 736!
Mobilný dotykový telefón MOTO
svoj mobilný telefón a požičaný
mobil vráti majiteľovi. Pre seba Lenovo, zlatej farby bol nájdený
získa finančný prospech a maji- 28. decembra 2018 v čase o 20:20
teľovi mobilu spôsobí škodu v ur- v OD Galéria Lučenec.
čitej výške. Podľa výšky spôsotext: OO PZ Lučenec
benej škody polícia tieto prípady

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

22.2.2019 

17:00

FK: MC QUEEN
(MCQUEEN)

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

4€

		
15

22.2.201919:00 (HU dabing)
27.2.201919:00 (SK dabing)
28.2.2019 
17:00 (HU)
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3

(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON:
THE HIDDEN WORLD)

USA • 2019 • 104 min. • 2D
• animovaný • slovenský/
maďarský dabing • uvádza
CinemArt

5€



27.2.2019 

17:00

LUMIERE (LUMIERE!)

FRA • 2017 • 90 min. • 2D •
dokumentárny • originálna
verzia • uvádza Film Europe

12

4€

28.2.2019 

19:00



COLETTE (COLETTE)

GB/HU/USA • 2019 • 111 min. •
2D • životopisný, dráma • české titulky • uvádza MagicBox



12

1.3.2019 

5€
17:00

VŠETKO BUDE

SR/ČR • 2018 • 85 min. • 2D
• roadmovie • originálna
verzia • uvádza FILMTOPIA

12

3€

1.3.2019 

19:00



COLETTE: PRÍBEH
VÁŠNE (Colette)

GB/HU/USA • 2019 • 111 min.
• 2D • životopisný, dráma •
české titulky • uvádza MagicBox



12

5€

17:00

FK: ČERVENÁ
KORYTNAČKA
(La Tortue Rouge)

FRA • 2016 • 80 min. • 2D •
animovaný film • bez slov •
uvádza ASFK

4€


6.3. 2019 

19:00

ZÁHADA SILVER LAKE
(Under the Silver Lake)

USA • 2018 • 139 min. • 2D
• krimi/komédia • české
titulky • uvádza FilmEurope
Be2Can Distribution



15

7.3.2019 

4€
17:00

ŽENOU Z BOŽEJ VôLE
(The Divine Order)
FRA • 2018 • 93 min. • 2D •
dráma • české titulky •
uvádza ASFK



15

7.3.2019 

4€
19:00

PRÍSĽUB ÚSVITU
(La Promosse de láube)
Crème de la Crème •
Týždeň francúzskeho filmu
FRA • 2017 • 130 min. • 2D •
biografický/dráma • české
titulky • uvádza Film Europe

12

4€

8.3. 2019 

17:00



OSTRÝM NOŽOM

SR • 2018 - 89 min. • 2D •
dráma • originálna verzia •
uvádza Continental Film

15

5€

8.3.2019 

19:00



KNIHA OBRAZOV
(Le Livre dímage)
Crème de la Crème •
Týždeň francúzskeho filmu
FRA • 2018 • 84 min. • 2D •
dráma • české titulky •
uvádza Film Europe



15

4€

NEZABUDNITE NÁS
SLEDOVAŤ
NA FACEBOOKU
KINO APOLLO3D

V pokračovaní februárového
programu uvedieme rozprávku
Ako vycvičiť draka 3 so slovenským aj maďarským dabingom.
Dokument o módnom návrhárovi
Mc Queenovi a prvé filmové zábery bratov Lumierovcov.
Marec v Apolle prinesie do Lučenca filmové festivaly 7.3. a 8.3.
v rámci týždňa francúzskeho filmu
Créme de la Créme tituly Prísľub
úsvitu a Kniha obrazov. V rámci
MFFK Febiofest 2019 uvedieme
filmy Oni a Silvio a Klérus (27.3.
- 28.3.). Do marcového programu
sa dostal aj film z nástenky „Kino
snov“ Kursk (15.3.)
FILMOVÉ (NE)KURZY
Prvé stretnutie 25.2. v pondelok
o 17:00 - K vyrozprávaniu príbehu, pohyblivými obrázkami ti stačí
technológia, ktorú máš vo vrecku.
KÁVA V KINE S FILMOM
ŠTVORYLKA
Posledný štvrtok v mesiaci
(28.2.2019) opäť s kávou v kine
s film Štvorylka o 14:00 (vstup
voľný). Ironický pohľad na malomeštiacke časy pred prvou svetovou vojnou.
Vo vestibule kina Apollo je stále
nástenka, ktorá čaká na vaše podnety. Aké kino chceme v meste?
text: Diana Lajzová

ČLENSKÁ SCHÔDZA
Mestská organizácia Jednoty
dôchodcov v Lučenci vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa
bude konať 1. marca 2019 o 15:00
v SOŠ na Zvolenskej ceste č. 83.
Informácie: 0907 668 237.
ČLENSKÁ SCHÔDZA
PSORIATIKOV A ATOPIKOV
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, klub Lučenec vás pozýva
na výročnú členskú schôdzu, ktorá
sa uskutoční vo štvrtok 28. februára 2019 o 15:00 v hoteli Clavis.
Prosíme priniesť preukazy z dôvodu kontroly členského. Poplatok za rok 2019 sa nemení. Večera a občerstvenie sú spoplatnené.
Ak má niekto záujem o dovolenku pri mori, môže sa prihlásiť
na t.č. 0902 308 127 (Gilanová).

VÝKUP PAROŽIA
INFO: 0904 834 937
PL2019/01

SPOMIENKA
		

Dňa 17.2.2019
uplynul 1 rok,
čo nás navždy
opustil drahý
manžel, otec,
starý otec MIRKO KOCHAN
z Lučenca.
S láskou spomína manželka, dcéra s manželom, syn s manželkou,
vnuci Ján, Patrik, Bruno. PO/11
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). NOVINKA: DETSKÁ ANGLICKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre
deti od 5 rokov!
Info a prihlášky: Dr. Katarína
Tóthová, PhD., tel.: 0907 825 372,
levelaj@gmail.com, www.levelaj.
sk, FB: Katarína Liščáková Tóthová, LEVEL jazyková škola. PO/131
AKADÉMIA VZDELÁVANIA
NOVOHRAD ponúka
• 11.3. Kurz opatrovania - aj cez
RE-PAS
• 12.3. Nemčina pre opatrovateľky
• 13.3 Maďarčina pre začiatočníkov
• 28.2. Novela zákona o DPH, aktuality na rok 2019
• NOVINKA! Príprava na písomnú maturitu z angličtiny, rýchlokurz cez jarné prázdniny
• Obsluha počítača pre začiatočníkov v každom veku
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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Lučenec porazil Slovan, Košice, Zvolen
Druhý februárový víkend sa hokejisti HC Lučenec U10 (2009 a ml.)
predstavili na trojdňovom, kvalitne
obsadenom turnaji o Pohár mladých Podpoľancov v Detve.
VÝSLEDKY
HC LUČENEC - HC 07 DETVA 10:6
HC LUČENEC - SLOVAKIA

Priateľský hokejový zápas
s B. Bystricou a Breznom
V sobotu 9.2.2019 sa uskutočnil na Zimnom štadióne v Lučenci malý hokejový turnaj pre ročníky narodenia 2011 a mladších.
Pôvodne mal byť turnaj obsadený viacerými tímami, ale pre
choroby odrieklo účasť niekoľko mužstiev.
Do Lučenca zavítali tímy z HC
05 Banská Bystrica a HK Brezno,
každý s dvoma mužstvami A a B.
A mužstvo Lučenca sa postavilo proti A mužstvám súperov.
Rovnako to bolo aj v prípade B
mužstiev. Čiže každé mužstvo
odohralo dva zápasy po 2-krát
20 minút.

TALENTS, BIELY 6:10

Počas celého zápasu sme boli talentom vyrovnaným súperom. Veľké turnajové skúsenosti sa však napokon prejavili a v závere zápasu
nám súper gólovo odskočil.

Petrikovič, Ellie Petrikovičová,
Samuel Uhrík, Juraj Bodor, ViHC LUČENEC - SLOVAN
vien Vrabcová, Michal Červoč.
BRATISLAVA 8:3
Tréneri: Róbert Imrovič a LuHráči Slovana vstúpili do zápasu
káš Plešavský.
Veľa maličkých hráčov si skú- s veľkým sebavedomím. Naši sa však
silo zápasovú atmosféru prvý- zvučného mena nezľakli a pustili
krát. Veľmi si to užívali, bavili sa do súpera s veľkou chuťou, celý
sa a nakoniec ich na krku „hria- zápas mali pod kontrolou a dotiahli
la“ aj medaila. Deti tiež získali ho do jednoznačného víťazstva.
motiváciu do ďalších tréningov
HC LUČENEC - SLOVAKIA
a boli hrdé, že si mohli obliecť
TALENTS, MODRÝ 2:8
dres HC Lučenec. Už teraz sa
Odhodlanie bojovať o ďalšie
tešia na ďalšie zápasy.
víťazstvo
našich sa prejavilo
Ďakujeme mestu Lučenec, Spohlavne
v
úvode
zápasu, keď sme
ol, a.s., za možnosť zrealizovať
sa
ujali
vedenia
2:0,
no postupne sa
turnaj a klubom z Banskej Byszačala
prejavovať
veľká
sila súpera,
trice, Brezna za prijatie pozvania.
ktorý
v
druhej
polovici
zápas
otočil
Za HC Lučenec nastúpili: Nika Turnaj splnil účel, ktorým bolo
a
napokon
vysoko
zvíťazil.
Plauchová, Vratko Barcaj – Mi- umožniť deťom zábavu formou
chal Vojtek, Natálka Barcajo- zápasu, veď niektoré ju ešte nezaHC LUČENEC - HKM ZVOLEN 6:3
vá, Sárka Laššáková, Terezka žili, a získať zápasové skúsenosti.
Na hre oboch tímov sa už prejavila
Hrubíková, Juraj Haško, Matej
únava z náročného programu
Mács, Tomáš Talán, Peter Kua zápas bol aj preto veľmi vyrovnaný.
rák, Boris Porubčan, Veronika
text a foto: Stanislav Vojtek
Napokon sme ho však zvládli
Tóthová, Samuel Tóth, Simon
a zvíťazili.

17. ročník pretekov O pohár firmy RÚR GAS
Kynologický klub Agilis usporiadal koncom minulého
roka 17. ročník pretekov O pohár firmy RÚR GAS
podľa národného skúšobného poriadku BH-SK,
SVV1 a podľa medzinárodného skúšobného poriadku
BH-VT, IPO1 pod vedením Petra Dóžu a za pomoci
organizačného výboru. Psy pretekali v poslušnosti,
zdolávaní prekážky, vyhľadávaní páchateľa – revír
a obrana. Prihlásených bolo 36 pretekárov, na preteky
nastúpilo 30 pretekárov aj so zahraničnou účasťou. BHSK a SVV1 posudzoval Radomír Lipták z Detvy, BH-VT
a IPO1 posudzoval Matúš Balún z Prešova. Figurantom
bol Marek Kuštár z Bratislavy. Pre pretekárov bola
pripravená kapustnica, bufet a vyhriata miestnosť,
nakoľko bolo chladné sychravé počasie. Ocenení boli
v každej kategórii prví štyria. Každý účastník až do
posledného miesta dostal medaily.
Z nášho klubu sa zúčastnili a umiestnili sa v kategórii

BH-SK na 1. mieste Diana Danková z Lučenca
so sučkou Bella, labrador, na 6. mieste Eva
Teleková z Lučenca, so sučkou KATA, boxer, na
7. mieste Tamara Gažiová z Lučenca so sučkou
Stella, labrador, 8. miesto Gabriel Fízeľ z Lučenca,
belgický ovčiak.
Kategória BH-VT: 3. miesto Pavel Kováčik
z Lovinobane so psom Cheers, cane corso, 4. miesto
Darina Klincková so sukou Faye Dunaway, bobtail,
6. mieste Eva Teleková so sučkou Jerry, boxer.
Touto cestou sa chceme poďakovať rozhodcom
za korektné posudzovanie, figurantovi za výborne
odvedenú prácu, organizačnému výboru a všetkým
pretekárom za účasť. Tešíme sa na vás o rok na
18. ročníku pretekov O pohár firmy RÚR GAS.
text: Peter Dóža

HC LUČENEC - HC KOŠICE,
MODRÝ 2:9

Súper na našich od začiatku
vybehol veľmi agresívnou hrou,
na ktorú sme počas celého zápasu
nedokázali odpovedať. Aj napriek
priebežnému zníženiu náskoku
súpera sme v závere zápasu viackrát inkasovali a zápas prehrali.
HC LUČENEC - HC KOŠICE,
BIELY 12:4

Pred posledným zápasom nám
bolo jasné, že ak chceme obsadiť
štvrté miesto, potrebujeme vyhrať.
Zápas sa však pre nás nezačal dobre.
Po jeden a pol minúte sme prehrávali
0:3. V ďalšom priebehu sme sa vrátili
k dobrej hre z predchádzajúcich
zápasov a postupne sme sa
presadzovali aj strelecky. Napokon
sme súpera vysoko porazili.
HC Lučenec nastúpili: Matej
Žilka - Lukáš Juraštík, Pravko Barcaj, Erik Malatinec, Michal Čeman,
Kamil Szuma, Matúš Žold, Nikita
Krištofíková, Ján Furák, Kristián
Dudáš, Richard Molnár. Tréner:
Ladislav Majerčík.
Po dobrých výkonoch obsadili
napokon naši hokejisti výborné
štvrté miesto a ukázali, že sa
v Lučenci s mládežou pracuje dobre.
Zároveň týmto pozývajú všetkých
rovesníkov, ale aj mladších (od 4
rokov do 10 rokov) do hokejového
klubu stať sa súčasťou hokejovej
rodiny a členom tímu, ktorý poráža
aj najlepšie slovenské mužstvá. Deti
ročníkov narodenia 2008 až 2013, ale
aj 2014 sa k nám môžu pridať počas
tréningov prípravky každý pondelok
o 17:00 alebo v utorok o 16:15.
Ďakujeme hokejovému klubu
HC 07 Detva za pozvanie a dobre
zorganizovaný turnaj.
text a foto: HC Lučenec

12 | šport
Florbal v Lučenci   
Chlapčensko-dievčenská florbalová liga
v Lučenci pokračovala 14. kolom. V zápase
odvekých rivaliek si opäť poradili dievčatá
SOŠ pg s dievčatami SZŠ a ľahko ich zdolali v pomere 12:1. V zápase sa najlepšie strelecky darilo Ivete Ikriovej, ktorá prvýkrát
v lige strelila 5 gólov. Dievčatá SOŠ pg vďačia za víťazstvo aj výborne chytajúcej brankárke Sabine Udvardyovej, ktorá je v tejto
sezóne hlavne hráčka.
Zápasy chlapčensko-dievčenskej ligy
SOŠ pg - SZŠ 12:1, góly: Ikriová 5, Valocková 3, Stančíková 2, Štulajterová 2 – Tamášová.
Štatistika brankárok: Udvardyová 92, 86%
- Kamenská 60%. CVČ Magnet - MIX 5:0
(kontumačne).

Beer bol z Lučenca unavený a tak
v Banskej Bystrici skočil „len“ 224 cm

Lučeneckú latku Jumperia juniorov vyhral
Filip Hýravý výkonom 182 cm (v strede),
druhý skončil výkonom 173 cm Samuel
Václavík (obaja MAC Redox Lučenec) a tretie
miesto obsadil Vladimír Ďurovský (165 cm).

márne pokúšal o sezónne maximum 227 cm.
Nevyšlo to, čo ho tak trochu mrzelo. Neskrýval sklamanie:
„Tento míting je pre mňa najlepší, aký len môže
byť. Som rád, že som sa ho mohol zúčastniť už po
ôsmykrát, ale ešte radšej by som bol, ak by sa mi
podarilo skočiť 227cm. Tento týždeň bol úspešný,
v utorok som skočil v Lučenci 226 cm, dnes 224,
ale tých 227 by ma potešilo omnoho viac. Možno
som bol trochu unavený z utorka, chcel som si to
dnes hlavne užiť, no nevyšlo mi to podľa predstáv.“

ÚSPECH LUČENECKÝCH VÝŠKAROV
Len jeden deň pred Banskobystrickou latkou
Jubilejný 25. ročník Banskobystrickej latky
ponúkol v hale na Štiavničkách dva kvalitné sa na Štiavničkách uskutočnilo finále Jumperia
svetové výkony v oboch súťažiach. V ženskej - Slovenská skokanská taur 2019. Na skokanTABUĽKA
sa oň postarala Ruska Maria Lasickiené, kto- skom podujatí sa predstavili viacerí zverenci
rá pokorila dva metre a pokúšala sa o rekord trénera Daniela Pauka z MAC Redox Lučenec.
1. SOŠ PG
13 11 2 0 134:52 
33
podujatia 206 cm. V mužskej vynikol Japonec My vám aktuálne prinášame umiestnenie luče2. CVČ Magnet
14 11 3 0 127:51 
33
Naoto Tobe výkonom 233 cm. Následne sa sna- neckých atlétov podľa kategórií.
3. SZŠ 		
14 3 11 0 34:139 
9
žil o japonský rekord a najlepší tohtoročný sve4. MIX 		
13 2 11 0 46:129 
6
Dorastenci: 1. Tomáš Zeman, Stavbár Nittový výkon 236 cm. Predviedol pekné pokusy,
no latka napokon nezostala na svojom mieste. ra, 207 cm, 2. Filip Mrčic, Chorvátsko, 202 cm,
Najlepší strelci: 63 gólov Uhrinová(SOŠ
Súčasťou Banskobystrickej latky bolo aj osved- 3. Martin Sýkora, MAC Redox Lučenec, 187 cm.
pg), 61 Bella(CVČ Magnet), 49 Danyi (CVČ
Dorastenky: 1. Michaela Lenhartová, MAC
čené duo Slovákov - Duklista Matúš Bubeník
Magnet), 32 Valocková (SOŠ pg), 27 Štulaja nitriansky výškar Lukáš Beer. Obaja mali am- Redox Lučenec, 162 cm, 2. Wanda Vilhanová,
terová (SOŠ pg).
bície zdolať aj 227 cm, no už pred súťažou bolo MAC Redox Lučenec 147 cm.
Juniori: 1. Gergely Tóth, Slávia STU Bratizrejmé, že vírusom zmáhanému Matúšovi BuPoradie brankárov po 14. kole: Švéda (CVČ
beníkovi budú chýbať sily. Do štatistiky si ako slava, 182 cm, 2. Lukáš Straška, Dukla Banská
Magnet) 82,24%, Baťková (SOŠ pg) 76,12%,
prvý zapísal neplatný pokus na 215 cm, napo- Bystrica, 182 cm, 3. Filip Žilka, MAC Redox
Brinzová (SZŠ) 59,18%, Grekčo (MIX) 45,52%.
kon túto latku ani nezdolal a zapísal si len 210 Lučenec, 177 cm.
cm. Lukáš Beer výšky 210 aj 215 cm zvládol na
text a foto: Ján Šnúrik
Fanúšikov pozývame na pondelkové zápasy
prvý pokus, 220 a 224 cm na druhý. Potom sa
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, AutoTrojskokan Tomáš Veszelka skončil na piat- v nemeckom Chemnitzi. Odhliadnuc od zrakomplex, Autoškola Gonda a Sonne Crystal.
kovom
halovom mítingu Európskej atletiky nenia som však s Tomiho výkonom nadmieĎakujeme.
(EA) vo francúzskom Val de Reuil piaty, keď ru spokojný, vo všetkých pokusoch prekonal
si osobný rekord pod strechou zlepšil výko- 16 metrov a dvakrát si utvoril halový osobák
nom 16,44 m o 4 cm. Doterajšie maximum mal 16,44. Kým v prvom štarte skákal akoby na
z februára 2017 zo slovenského halového šam- pružnej trampolíne, teraz na tvrdom povrchu.
pionátu v Bratislave. Talentovaný 23-ročný Trochu som sa toho obával, ale zvládol to na
zverenec Radoslava Dubovského mal v hale jednotku,“ povedal tréner Radoslav Dubovský.
Jesseho Owensa peknú sériu: 16,22 - 16,44 Trojskok vo Val de Reuil vyhral Fín Lipsavynechal - 16,07 - x - 16,44.
nen výkonom 16,78 m pred Évorom z Por„Tomáš zaletel v poslednom pokuse pocitovo tugalska (16,61) a Francúzom Rapinierom
Na fotke hráčov MIX sú zľava: Matúš Harasti,
za 16,50 m, no tretrou si nešťastne rozťal ste- (16,58). Halový svetový rekordér Francúz
Braňo Lupták, Dávid Bubla (kapitán), Heňo
hno až na dvoch miestach. Rany mali vyše päť Teddy Tamgho zdolal Veszelku, ôsmeho na
Skypala (brankár), Richard Karásek,
centimetrov. Išiel na ošetrenie k lekárovi, kto- ME 2018 v Berlíne, iba o jediný centimetrík!
František Ridzoň, Žugmund Zöld.
rý zhodnotil, že nie sú nutné stehy, takže mu Odchovanec atletiky v Lučenci je v historicto len prelepil. Hĺbka rán však už bola na hra- kých halových tabuľkách tretí za Vaľukevičom
ne toho, či zašiť alebo nie. Odporučil mu pár (17,19) a Dobrovodským (16,55).
text: Sabina Udvardyová, Majo Olšiak

Veszelka prehral so svetovým
rekordérom len o centimetrík!

foto: Ján Benčo

dní voľna. Ja však verím, že už v týždni bude
riadne trénovať a nijako to neovplyvní štart

text: www.atletika.sk
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Mládežnícky basketbal

Basketbal
28. KOLO, 9.2.2019

SKUPINA STRED, MLADŠÍ MINIŽIACI U11
Družstvo mladších minižiakov Akadémie pohybu Lučenec úspešne začalo v novej basketbalovej sezóne boj o čelné pozície. Jediného premožiteľa zatiaľ našli v Prievidzi, ktorej podľahli o 6 bodov. Cenné je pre nás
hlavne to, že patríme medzi najlepšie brániace družstvo v súťaži, čo si
chceme udržať a bojovať o postup na majstrovstvá Slovenska.

KOMÁRNO - LUČENEC 99:62

(23:20, 20:12, 19:16, 37:14)
Rieker: Delič 25/2, O‘Reilly
22/4, Jankovič 15/3, Miloševič
8/1, Brooks 4 (Marchyn 8/2,
Goodman
7/1, Hlivák 5, StojaMŠK BK ŽIAR NAD HRONOM BUDÚCI PROGRAM
nov
3/1,
Hunter
2).
23.2.2019 o 11:00: Akapo LučeAKAPO LUČENEC 17:67 (17:28)
BKM:
Shelton
21, Agusi 11/2,
Najlepší strelci: Zachar 20, nec - MBK Viktoria Žilina
Pipíška 10/2, Griffin 7/1, Vukovič
Janšto 18, Vrabec12, Dzuroška
STARŠIE MINIŽIAČKY U12
0 (Skvašik 13/3, Mederi a Suja 0).
10, Fízeľ 10, Černák 8, SchlaiTH: 16/13 - 19/12. Fauly: 22 - 16.
BK AŠK SLÁVIA TRNAVA cher 8, Papp 5, Kvak 4, ChovaTrojky: 14 - 8. Rozhodovali:
nec 2, Čepko 2, Svorad 2. Hrané
AKAPO LUČENEC 51:22 (33:12)
Fuska, Turčin, Holländer.
9.2.2019.
V prvom zápase sa na dievčatách
podpísala dlhá cesta do Trnavy
ŠKP BANSKÁ BYSTRICA - AKAPO
POVEDALI PO ZÁPASE
a kým sme sa dostali do tempa, súTibor
Jány (tréner, BKM LC):
LUČENEC 16:69 (13:25)
per si vypracoval náskok a dotia„V stredu sme mali ťažký zápas
Najlepší strelci: Janšto 11, Vra- hol stretnutie do víťazného konca.
vo Svite, zranili sa nám dvaja hrábec 11, Dzuroška 11. Hrané
BK AŠK SLÁVIA TRNAVA či a v podstate sme zostali v rotácii
12.1.2019.
iba šiesti, plus dvaja neskúsení doAKAPO LUČENEC 40:21 (16:10)
AKAPO LUČENEC - MBK
Druhý zápas už bol vyrovnaný rastenci, čo sa potom aj podpísalo
LIPT. MIKULÁŠ 61:11 (31:9)
a dievčatá sa s favoritom držali, pod výsledok. Ale myslím si, že
Najlepší strelci: Dzuroška 23, nakoľko pre nás nebol rozhodu- tri štvrtiny, pokiaľ hráči dokázali
Zachar 22. Hrané 8.12.2018.
júci výsledok, zahrali si všetky držať tempo a hlavne, keď dokádievčatá. Bola to dobrá škola zali mať taktické myslenie, tak to
MBA PRIEVIDZA - AKAPO
pre mladšie baby, ktoré nastú- malo akú-takú zmysluplnosť. Ale
LUČENEC 49:43 (22:22)
pili v zápase a pozbierali cenné v poslednej štvrtine sa nám všetko rozbilo, nedokázali sme na nič
Najlepší strelci: Zachar 15, skúsenosti.
zareagovať. Súper hral dobre, mal
Dzuroška 9. Hrané 24.11.2018.
PRIEBEŽNÁ TABUĽKA
tvrdú obranu a hlavne v posled1. Banská Bystrica  14 10 4 709:346 24
MB VICTORIA ŽILINA nej štvrtine aj veľa ziskov a ľahké
2. Ružomberok 
12 12 0 649:323 24
koše, čo skóre v poslednej štvrtine
AKAPO LUČENEC 42:67 (28:30)
3. Slávia Trnava  14 10 4 580:377 24
aj ukazuje, že Komárno tam domiNajlepší strelci: Zachar 34,
4. AKAPO Lučenec  14 7 7 519:492 21
novalo.“
Kučera 8. Hrané 27.10.2018.
PRIEBEŽNÁ TABUĽKA
1. MBA Prievidza 
2. Bánovce n/B.
3. AKAPO Lučenec 
4. Žilina 
5. Lipt. Mikuláš 
6. Banská Bystrica 
7. Žiar nad Hronom 
8. Pov. Bystrica 

7 7 0 434:219 14
6 5 1 369:255 11
5 4 1 307:138 9
7 2 5 294:318 9
7 2 5 278:316 9
6 3 3 239:283 9
7 2 5 216:407 9
5 0 5 107:308 5

5. UKF Nitra 
6. BK Sereď 
7. BK ZŠ Zvolen 

12 4 8 491:555 16
12 3 9 268:608 15
14 0 14 85:600 10

strany katastrofou. Rezignovali
sme a súper len zvyšoval náskok.
Škoda toho, pretože dovtedy sme
hrali dobrý basketbal.“
TABUĽKA
1. Inter BA 

24 20 4 2007:1574 44

2. Levice 

25 18 7 2061:1866 43

3. Svit 

25 16 9 2083:1980 41

4. Prievidza 

25 15 10 1943:1808 40

5. Žilina 

25 12 13 1970:2017 37

6. Komárno 

25 12 13 2033:2004 37

7. Handlová 

25 9 16 1919:2105 34

8. Spiš. N. Ves  25 8 17 2035:2239 33
9. Lučenec 

25 2 23 1768:2226 27

BUDÚCI PROGRAM
2.3.2019 o 18:00:
Lučenec - Levice.
9.3.2019 o 18:00:
Lučenec - Prievidza.
BODOVÁ ŠTATISTIKA
PO 28 KOLÁCH
478/00 - Duke Shelton 25
313/05 - Johnny Griffin jr. 25
279/53 - Ike Agusi 22
234/24 - Ethan Jacobs 24
114/18 - Branislav Pipíška 22
58/10 - Simeon Jackuliak 19
50/07 - Marko Vukovič 18
22/04 - Patrik Sarna 14
19/03 - Roman Skvašik 5
0/00 - Marko Grenda 3
0/00 - Miroslav Mátych 1
0/00 - Štefan Suja 2
0/00 - Tomáš Mederi 2

Johnny Griffin
(hráč, BKM Lučenec):
„Myslím si, že do tretej štvrtiny
BUDÚCI PROGRAM
POZNÁMKA:
sa za náš výkon hanbiť nemusíme.
2.3.2019 o 12:00 a 14:00:
Body spolu, trojky, priezvisko,
Odohrali sme proti silnému súpeAKAPO Lučenec – BK Lokomopočet zápasov.
rovi dobrých tridsať minút a nebyť
tíva Sereď
našich niektorých zlých rozhodnutext: Ján Šnúrik
tí,
mohlo to byť pre nás ešte lepšie.
text: Mojmír Sychra
Posledná časť hry už bola z našej

Prípravné zápasy MŠK Novohrad Lučenec

MŠK NOVOHRAD LUČENEC -

GYÖNGYÖS AK 3:1 (0:0)
Góly za LC: Trajkovski , BlahuTrojdňové sústredenie zakončili
ta
, Meszáros.
muži prípravným futbalovým zápasom so Šalgotarjánom, kde bolo
BUDÚCI PROGRAM
vidieť, že chalani mali od štvrtku
20.2.2019 o 17:00 alebo 17:30:
(5 tréningových jednotiek) toho MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK
v nohách skutočne dosť a po pol- Novohrad Lučenec
časovom vedení (1:0), napokon
23.2.2019 o 12:00: Eger SE (Masúperovi podľahli 1:4.
ďarsko) - MŠK Novohrad Lučenec.
MŠK NOVOHRAD LUČENEC SBTC ŠALGOTARJÁN 1:4 (1:0)
Gól za LC: Trajkovski.

text: Ján Šnúrik
zdroj: FB MŠK Novohrad Lučenec

14 | šport
Futsalová extraliga
juniorov U20

Varta futsal liga
17. KOLO, 11.2.2019
BANSKÁ BYSTRICA - LUČENEC 1:9 (0:5)

Lion car MIBA: Hanakovič - Maliňák, Konder,
Vajda, Dobrota, Soares, Oliveira Salvador,
BRATISLAVA U20 5:1 (3:1)
Rafanides,
Tužinský, Maciel Silva, Da Silva.
Góly za LC: Dobiáš 2, Keszi, Badinka, Babiak.
Tréner: Martin Majling. Mimel: Klema, Mikuš - Serbin, Dentinho, Gustavo, Luciano, PeMIMEL LUČENEC U20 - WILD BOYS
tík, Ferreira, Lucas, Kočiš, Brunovský, Sobral,
BRATISLAVA U20 1:2 (0:2)
Greško, Keszi. Tréner: Marián Berky. Góly:
Gól za LC: Keszi. Mimel: Sedláček - Čip33. Rafanides - 3. Sobral, 6. a 32. Greško, 8.,
čala, Keszi, Mészáros, Dobiáš, Badinka, Ku20. (PK) a 40. Lucas, 15. Kočiš, 37. Steinwanlich, Babiak, Telek.
dter, 38. Petík. ŽK: 10. Vajda, 37. Rafanides
35. Lucas, 39. Sobral. ČK: 38. Vajda. RozFK EKOPRIM PREŠOV U20 - MIMEL
hodovali: Šlapka, Behančín. Divákov: 150.
LUČENEC U20 6:0 (3:0)
MIMEL LUČENEC U20 - PINEROLA

POVEDALI PO ZÁPASE
Martin Majling
U20 3:0 (2:0)
(tréner, MIBA Banská Bystrica):
Mimel: Šága - Keszi, Mészáros, Dobiáš,
„Dnes je to pre nás krutá prehra. Chalani boli
D. Telek, L. Telek, Babiak, Čipčala, Prepeodhodlaní poraziť Lučenec. Bohužiaľ, prvým
lica, Kajtor.
inkasovaným gólom toto odhodlanie padlo.
V druhom polčase sme v úvode mali lepšie
Milan Kamenský (prezident, Mimel
chvíľky, no pred alebo po striedaní sme inkaLučenec):
sovali a bolo po zápase. Dnes sme inkasovali,
„Minulá sezóna pre juniorov dopadla veľmi
žiaľ, veľa gólov.“
dobre, stali sa majstrami Slovenska. Niektorí
chlapci odišli na vysoké školy do iných miest
Robert Greško
(hráč, MIMEL Lučenec):
a na tréningy chodia len sporadicky. Z toho
kádra ostali len štyria. Tím sme doplnili, za„Mali sme šance, ktoré sme aj premenili. Pred
číname už od pätnásťročných. Chlapci sú ši- zápasom ma hlavne brazílski spoluhráči podkovní, ale musia sa učiť. Tím napreduje, čo je pichovali, no vysvetlili sme si všetko. Moje dva
veľká zásluha trénera Mariána Berkyho. Ak sa góly boli špecifické. V Banskej Bystrici som sa
chce niekto pridať do juniorky, musí mať chuť narodil, vyrastal a tu aj bývam. A aj preto som
a aspoň určité futbalové návyky. Pre mladých sa z gólov netešil. Na druhej strane som rád, že
chlapcov je to výzva, pretože vo futsale sa do- som skóroval, pretože v našom domácom zápakážu ľahšie dostať do reprezentácie ako v kla- se práve s Banskou Bystricou mi zápas nevyšiel.
sickom futbale.”
Čaká nás posledný zápas pred play-off, ktorý
musíme vyhrať. Verím, že Pinerola v Žiline zakopne a staneme sa víťazmi základnej časti.“
TABUĽKA
NLF KOŠICE U20 - MIMEL LUČENEC

1. MŠK Žilina
16 11 1 4
2. GRIZZLY Košice 14 11 0 3
3. Ekoprim Prešov 14 10 2 2
4. Wild Boys BA 16 8 3 5
5. Mimel Lučenec 16 9 0 7
6. Spartak Trnava 14 8 2 4
7. Pinerola BA 1994 16 6 1 9
8. Futsal Levice
14 5 1 8
9. Kanianka
14 4 0 10
10. Makro Žilina 16 3 0 13
11. Banská Bystrica 16 3 0 13

67:46 
69:31 
70:25 
46:35 
46:38 
63:51 
41:54 
45:53 
43:61 
37:82 
22:73 

34
33
32
27
27
26
19
16
12
9
9

BUDÚCI PROGRAM
7.3.2019 o 11:00:
Mimel Lučenec - Makroteam Žilina
7.3.2019 o 13:30:
Mimel Lučenec - MŠK Žilina
13.3.2019 o 13:30:
Spartak Trnava - futsal - Mimel Lučenec

My veríme, že sa títo dvaja hráči Mimel
Lučenec Robert Greško a Lucas Matheus
Dos Santos Alves budú takto tešiť zo
streleného gólu aj v zápasoch play-off.
hráčov. Posledné tri kolá boli o tom, aby sme
našu výkonnosť potvrdzovali víťazstvami.“
KONEČNÁ TABUĽKA PO ZÁKLADNEJ ČASTI
1. Pinerola BA
16 15 0 1
99:26 
45
2. Mimel Lučenec 16 14 1 1
109:35 
43
3. Marko Žilina
16 8 5 3
81:65 
29
4. Wild Boys BA 16 9 1 6
63:39 
28
5. Spartak Trnava 16 6 1 9
53:69 
16
6. Levice
16 5 1 10
40:69 
16
7. MIBA B. Bystrica 16 4 2 10
65:100 
14
8. MŠK Žilina
16 3 4 9
45:75 
13
9. Barabéri BA
16 0 1 15
25:102 
1
PLAY OFF

18. KOLO, 15.2.2019

MIMEL LUČENEC -

LUČENEC - BARABÉRI BRATISLAVA

LION CAR MIBA B. BYSTRICA

vs

7:1 (4:0)
Mimel: Klema, Mikuš - Serbin, Dentin„Naším cieľom je prejsť v play - off až do fiho, Gustavo, Luciano, Petík, Ferreira, Lucas, nále. Sme si vedomí toho, že to pre nás bude
Kočiš, Brunovský, Greško, Kulich, Mészáros. veľmi náročné. Súperi nebudú mať čo stratiť,
Barabéri: Maglen - Ondrejkovič, Mazán, Van- môžu len získať. Musíme byť sústredení v kažgel, Kontšek, Slančík, Bašťovanský, Lenčéš, dom zápase. Kvalitu by sme mali potvrdiť. ZraJurkovič. Góly: Brunovský 2, Gustavo, Fer- nený brankár Oberman už pomaly trénuje, no
reira, Kočiš, Greško, Serbin - Jurkovič. ŽK: šetríme ho a operovaný Fehervári trénuje inDentinho. Rozhodovali: Kopec, Hudák. Di- dividuálne. Verím, že obaja už budú vo štvrťvákov: 650.
finále fit,“ povedal Marián Berky.
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
„Škoda domáceho zápasu so Žilinou (Makroteam, poz. red.), ktorý sme remizovali. Ten
vlastne rozhodol o tom, že sme po základnej
časti skončili na druhom mieste. Základná
časť bola pre nás zaujímavá. Na palubovkách
sme dominovali, zapojili sme do hry množstvo

Štvrťfinále domáce zápasy 1. zápas 1.3.2019
o 19:00, 3. zápas 15.3.2019 o 19:00, prípadný 5. zápas 29.3.2019. Zápasy sa odohrajú
na palubovke športovej haly Arena Lučenec.
stranu pripravil: Ján Šnúrik
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Mesto Lučenec a Mestská
tržnica v Lučenci vás pozývajú
3. marca na tradičné ukončenie
fašiangového obdobia plesov,
bálov a zábav!
Príďte sa s nami rozlúčiť s basou a vyprevadiť ju na zaslúžený
štyridsaťdňový odpočinok. Rituálu pochovávania basy bude predchádzať bohatý folklórny program,
pravá slovenská zabíjačka a VI.
klobásová ofenzíva.
Počas dňa budete môcť ochutnať čerstvé zabíjačkové špeciality,
či zakúpiť si priamo na zabíjačke
mäsové produkty. Peknou tradíciou sa stalo aj to, že súťažiaci odovzdajú časť klobás a všetci
návštevníci ich spoločne zjedia!
Aj v tomto roku je súčasťou podujatia už VI. KLOBÁSOVÁ OFENZÍVA - súťaž družstiev vo výrobe
klobás a súťaž jednotlivcov o najlepšiu doma urobenú klobásku
(súťažiaci prinesú vzorku - propozície nižšie!)

- štart súťaže o 9:00
Pozvánka do Divína a Budinských lazov
- ukončenie výroby klobás a odoMesto Lučenec a OZ Novo- v Divíne. Záver bude patriť Buvzdanie vzoriek do 10:30
hrad
vás pozývajú na tradičnú dinským lazom s návštevou prí- organizátor zabezpečí upečenie
jarnú
turistickú prechádzku, kto- rodnej pamiatky Jánošíkova skrýsúťažných vzoriek
rá
sa
v
tomto roku uskutoční 23. ša s odborným výkladom.
- odborná porota ocení tri najlepmarca
2019 (sobota). Cieľom je
Viac sa dozviete v nasledujúcom
šie družstvá
viac
spoznávať
krásy
Novohradu.
vydaní
Mestských novín.
- vyhlásenie výsledkov o 13:00 na
Prvou
zastávkou
bude
exkurzia
hlavnom pódiu
text: Ján Šnúrik
- každé družstvo odovzdá polovicu hradu Divín a Zichyho kaštieľa
klobás vyrobených z dodaného
mäsa organizátorovi. Tieto klobásy po upečení budú rozdané
návštevníkom
- prihlásenie družstva do súťaže najneskôr do 28.2.2019 telefonicky na 0905 266 521 alebo e-mailom stanislav.spisiak@
lucenec.sk
B. SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU
PRINESENÚ KLOBÁSU -

KLOBÁSOVÁ KRÁĽOVNÁ
- registrácia klobás od 9:00 do
12:00
- každý súťažiaci prinesie jednu
nožičku klobásy
VI. KLOBÁSOVÁ
- odborná porota vyhodnotí najOFENZÍVA - PROPOZÍCIE
lepšiu vzorku a udelí titul KloA. SÚŤAŽ DRUŽSTIEV
básová kráľovná
VO VÝROBE KLOBÁS
- vyhlásenie výsledkov o 13:00 na
- organizátor pre každé družstvo
hlavnom pódiu
zabezpečí 5kg NEMLETÉHO - víťaz dostane vecnú cenu a všetky
mäsa a črevá
ostatné súťažné klobásy (alebo
- súťažné družstvo si okrem dodavšetky klobásy nechá rozkrájať
ného mäsa môže doniesť aj ďala rozdajú sa návštevníkom tak,
šie mäso a vyrobiť viac klobás,
ako sa stalo tradíciou).
ktoré si potom nechajú
- prezentácia a príprava družstiev
text: Stanislav Spišiak ml.
od 8:00 do 9:00

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

Mimoriadne divadelné predstavenie

KUBO o 16:30

KUBO je nepochybne jednou z filmových a divadelných klasík, ktorú
pozná snáď každý správny Slovák.
Nové Česko-Slovenské muzikálové spracovanie divadelnej hry Jozefa Hollého je oslavou slovenského
folklóru a vzdanie holdu velikánovi slovenskej filmovej a divadelnej
scény - Jozefovi Krónerovi.
Živé, energické a zábavné predstavenie! Réžia nového muzikálu Ivan Blahút. Originálne piesne
zložila skvelá Sima Martausová
ako muzikálový debut, folklórnu
fashion show predstaví Adriena
Adamíkova. Bravúrne herecké a tanečné výkony, folklor fashion show,
fúzia moderného tanca a folklóru!

Účinkujú: Peter Brajerčík, Janko
Jackuliak, Adelka Mojžišová, Silvia Holečková, Milan Bahúl, Marta Potančoková, Judit Hansman,
Tomáš Palonder, Katka Ivanková,
Zdeněk Klusák, Peter Trník, Peter Makranský, Renata Ryníková,
Štefan Richtárech, Elenka Kolek
Spaskov profesionálni tanečníci,
Anička a Michal Dudášovci sólisti Lúčnice.
Deň: 12. marca 2019
Čas: 16:30
Miesto: Divadlo B. S. Timravy
Cena: 25 eur
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
APOLLO, www.kultura.lucenec.sk
Dĺžka podujatia: 120 minút

16 | pozvánky

2. apríla 2019
19:00
kino APOLLO

Adam Ďurica si pre svojich fanúšikov pripravil skutočnú hudobnú
lahôdku. Už na jar roka 2019 naplánoval akustické turné v sprievode
svojich hostí a skvelých hudobníkov. Divákom sa predstaví v siedmich
slovenských mestách od Žiliny až po Prešov, kde odznejú jeho najväčšie hity ako Holubička, Spolu, Jazero, Neľutujem či Mandolína v aranžmánoch a s novým zvukom a dozviete sa, ako niektoré z nich vznikli.
V každom meste bude mať akustický koncert špeciálneho hudobného hosťa: Sima Martausová, Peter Bič a Viktória z Peter Bič Project, Karmen Pál-Baláž a ďalší. Užite si príjemný hudobný večer a vychutnajte si známe melódie tak, ako ste ich ešte nepočuli.
Špeciálni hostia: Peter Bič ,Victoria z Peter Bič Project a Karmen Pál-Baláž
Vstupné: od 19 eur
Predpredaj: MIC Lučenec, kino Apollo, www.kultura.lucenec.sk
Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.
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LA GIOIA

Vstupné: 13 eur
Predpredaj:
MIC Lučenec,
kino Apollo,
www.kultura.lucenec.sk
Dĺžka podujatia: 90 minút.

La GIOIA vznikla v roku 2008. Prezentuje hudobný štýl, pop operu, ktorý
spája populárnu hudbu a operný spev. LA GIOIA je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú populárne piesne v štýle belcanta. Repertoár tria tvoria nielen skladby svetovej hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy
známych slovenských a českých hitov, ktoré v podaní La Gioia znejú doteraz nepočutým, originálnym spôsobom.
LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A práve s radosťou, hispánskym temperamentom a talianskou vášňou prichádza LA
GIOIA, aby ponúkla nevšedný a jedinečný hudobný zážitok.

Valentínska kvapka krvi
Slovenský Červený kríž organizuje 24. ročník kampane Valentínska kvapka krvi s celoslovenskou
pôsobnosťou počas piatich týždňov
od 14.2.2019 do 21.3.2019. Ak máš
odvahu a chuť pomôcť pacientom,
ktorí potrebujú krv, zastav sa na
hematologicko-transfuziologickom
oddelení (HTO) Lučenec v novom
chirurgickom pavilóne v termíne:
27.2., 6.3., 13.3., a 20.3.2019 od
6:00 do 10:00

Každý darca by mal pred odberom prijímať dostatok tekutín a nemal by prísť na odber hladný.
Ďakujeme za všetkých, ktorým krv
zachráni život. text: Anna Pálešová
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