www.lucenec.sk

Výborné výkony, známi športovci aj nová kniha
dvojtýždenník mesta Lučenec | ročník 15 | číslo 5 | náklad 11 200 ks | distribuované zdarma

Fašiangové špeciality
„FAŠIANGY, FAŠIANGY, VESELÉ SVIATKY,
VŠADE DOBRÁ NÁLADA, TAK AKO SA PATRÍ.
FAŠIANGY, FAŠIANGY, FAŠIANGOVÉ ČASY
ZA STOLOM SA JEDIA CHUTNÉ KLOBÁSY.
FAŠIANGY, FAŠIANGY, RADOSTNÉ CHVÍLE
HUNCÚTSTVA A ŠPÁSY SÚ VŠETKÝM MILÉ!“
Atmosféra domácej zabíjačky
ožila v nedeľu 3. marca 2019 v Lučenci. Tradičné lučenecké podujatie prilákalo ľudí na dobrú zábavu, tanec i spev do priestorov
mestskej tržnice.
V ranných hodinách sa konala
tradičná zabíjačka, po ktorej sa
uskutočnili ďalšie súťaže.
„Súčasťou podujatia bol aj VII.
ročník súťaže vo výrobe klobás
a takisto aj súťaž o doma urobenú a prinesenú klobásu. V rámci
areálu sa uskutočnil aj remeselnícky jarmok. Tohto roku prišlo dosť
remeselníkov a sme veľmi radi, že

prišli aj naši regionálni predajcovia,“ povedal kultúrny pracovník
MsÚ Stanislav Spišiak. Do súťaže vo výrobe klobás sa prihlásili
štyri družstvá: Gregor, Buchtíkovci, Traja a Mašková. V súťaži
o doma vyrobenú klobásu zvíťazila rodina Mrvová.
„Naše klobásky sú výnimočné aj
tým, že sú vyrábané z čerstvého
mäsa. Chováme si ošípané klasickým spôsobom. Dobrá klobáska
by mala obsahovať dobré čerstvé
mäso, čerstvý cesnak a kvalitné
koreniny,“ prezradila Mária Vrťová z víťazného družstva o doma
urobenú klobásu.
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Celý program sprevádzal ľudoK fašiangom patrí veselosť, ravý rozprávač Maťo Kopor. V bo- dosť a zábava a presne takéto boli
hatom kultúrnom programe vy- aj naše fašiangy, ktoré spríjemnili
stupovali folklórne súbory Ipeľ, atmosféru pri stretnutí s priateľDetvan a detský folklórny súbor mi, pri dobrej hudbe a jedle.
Radosť. Centrum voľného času
Poďakovanie patrí mestu LuMagnet pre deti pripravilo zábavné čenec, Mestskej tržnici Lučenec
hry. Pre návštevníkov bolo k dis- a remeselníkom z jarmoku, ktopozícii aj vozenie na koči.
rí prispeli krásnymi cenami do
Na záver podujatia sa pocho- tomboly.
vávala basa. O tento program sa
text a foto: Monika Nagyová
postarali folkloristi z FS Detva.

Riaditeľ Tržnice Tomáš Belko
odovzdáva cenu za najlepšiu
doma urobenú klobásu.
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POZVÁNKA

Novohradská lyžovica
18:00

VÁ S
P O Z Ý VA

Dni
módy

VEĽKONOČNÝ
VÁŽNEJ

HUDBY
Sólisti: ŠIMON SVITOK
KATKA PROCHÁZKOVÁ
ORCHESTER A ZBOR ŠTÁTNEJ
OPERY V BANSKEJ BYSTRICI
Zbormajster: JÁN PROCHÁZKA
Dirigent: MARIÁN VACH
Veľký orchester, zbor, sólisti
spolu cca 85 účinkujúcich!
Tažiskom programu bude Faurého Requiem op 48, ale odznejú
aj niektoré ďalšie skvosty velikánov vážnej hudby! Príďte si vychutnať túto hudobnú nádheru.

12.4.2019

KONCERT

Gabriel

Fauré

Requiem Op.48
Program:
1. J. S. BACH - Ouverture , Suita
No.1 , BWV 1066
2. F. Schubert - Erlkonig, Ständchen, Gretchen am Spinnrade
3. G. Faure - Requiem, op. 48

Adyho 69/7
984 01 Lučenec
Predpredaj:
MIC Lučenec
Kino APOLLO
www.kultura.lucenec.sk
Vstupné: 15,- Eur

Za 2 eurá sa môžu lyžiari a turisti z Fiľakova či Lučenca odviezť
v sobotu 9. marca 2019 priamo do
lyžiarskych stredísk. Mesto Lučenec, OZ Novohrad, mesto Fiľakovo, Banskobystrický samosprávny
kraj, oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad
a Podpoľanie pozývajú so skibusom lyžiarov a turistov na 4. ročník Novohradskej lyžovice.

Záver zimnej sezóny bude patriť
slávnostnému ukončeniu skibusu
pri tradičnom podujatí, inak majstrovstvami Novohradu v zjazdovom lyžovaní a sánkovaní.
Športové preteky sa uskutočnia
9. marca 2019 v areáli lyžiarskeho strediska Látky - Prašivá od
11:00 do 13:30.
Kto má záujem o účasť a miesto
v lyžiarskom autobuse, neváhajte a dajte vedieť telefonicky Stanislavovi Spišiakovi 0905 266
521 alebo emailom stanislav.spisiak@lucenec.sk
text: Ján Šnúrik
foto: Peter Kollár

Pozor na zmenu organizácie
dopravy v lokalite Osloboditeľov

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

17:00

LUKUS

OZ P R I AT E L I A
HISTÓRIE
NOVOHRADU

„Osídlenie
Novohradskej
stolice v stredoveku“
Knihu predstaví
prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.,
v programe vystúpi
hudobné teleso Lento Ad Astra.

Sála Fénix
adresa:
Ulica Dr. Herza 1

28.3.2019

KRST KNIHY
Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 18.3.2019
bude v lokalite štvrte Osloboditeľov a L. Svobodu upravená organizácia dopravy. Miestne komunikácie budú zjednosmernené
(viď. obr.).
Mesto Lučenec k vyššie uvedenému kroku pristúpilo z dôvodu
zvýšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a na základe
generelu dopravy, podnetov občanov, stanoviska komisie dopravy a Okresného dopravného
inšpektorátu v Lučenci.

Veríme, že uvedenou úpravou
sa zlepší statická doprava v predmetnej lokalite a taktiež zníži počet kolíznych bodov na miestnych komunikáciách uvedeného
úseku ciest.
Záverom oznamujeme, že v najbližšom období budeme informovať o ďalšej úprave organizácie
dopravy v lokalite ulíc Majakovského, Hviezdoslavova.
text: Róbert Ladoš
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Prvý občan mesta

Sobota 23. februára 2019 patrila milým slávnostiam. Primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková prijala v priestoroch radnice prvého občana narodeného v roku 2019 v Lučenci.
Všetkých očaril malý Maxim, krásny, spokojný
chlapček, na fotografii v náručí ocka a spoločnosti mamky a ďalších blízkych ľudí, ktorí prijali pozvanie (viď fotografia). V pamätnej knihe
mesta pribudol pamätný zápis a my ZPOZári
ďakujeme, že sme boli pri tom.
Rovnako príjemné bolo stretnutie so spoluobčanmi, ktorí slávili významné jubileá 75,
80, 90 a 96 rokov. Členovia Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci (ZPOZ) tak

básňou, slovom, hudbou, spevom pozdravili
oslávencov. Za jubilantov sa primátorke poďakoval Jozef Kováčik. Stretnutie sme ukončili
spoločnou fotografiou a osobnými rozhovormi so želaním, aby roky ubiehali v zdraví, aby
nám bolo dopriate stretnúť sa opäť.
Aj vo vašej rodine sa narodilo dieťatko
a máte záujem o uvítanie do života? Slávite
vy alebo vaši príbuzní mimoriadne jubileum či jubilejný sobáš? Radi pre vás bezplatne pripravíme slávnostné prijatie v obradnej sieni mesta.
Kontaktujte nás na tel. čísle 047/4307232,
0905614782, e-mailom: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk, prípadne osobne na Mestskom úrade v Lučenci. Ďalšie informácie nájdete aj na stránke www.lucenec.sk.

text: Renáta Libiaková Peržeľová
foto: Fotocolor studio

Pozvánka na recitačnú súťaž
Puškinov pamätník

POZVÁNKA JUBILANTOM
Mesto Lučenec
Zbor pre občianske záležitosti
„Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci

Vážení spoluobčania,
mesto Lučenec , Zbor pre občianske záleži3. Víťazi mestských kôl sa zúčastnia celoslo- tosti pri MsZ v Lučenci pozýva všetkých, ktovenského kola, ktoré sa uskutoční v Lu- rí sa v mesiacoch marec a apríl 2019 dožívajú
čenci v predpokladom termíne 14.5.2019.
životných jubileí 75, 80,85, 90 a viac rokov,
Primátorka mesta Alexandra Pivková
Prihlášky do celoslovenského kola sa zasie- do radnice mesta.
vyhlasuje súťaž v prednese poézie a prózy lajú za jednotlivé mestá na adresu Mestský
Prijmite prosím pozvanie na slávnostné priv ruskom jazyku Puškinov pamätník.
úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, jatie jubilantov, ktoré sa uskutoční dňa 6. apríkultúry a športu, Novohradská č. 1, 984 01 la 2019 (sobota) o 15.00 hod., do priestorov
PODMIENOKY ÚČASTI SÚŤAŽE
Lučenec, resp. e- mailom na adresu renata. Radnice Lučenec, Ul. Dr. Herza č.1.
1. Súťaž sa koná v prednese poézie a prózy perzelova-libiakova@lucenec.sk do 20.4.2019.
v ruskom jazyku pre žiakov základných škôl.
V prípade, že máte záujem o prijatie
POZNÁMKA
2. Podmienkou účasti je odovzdanie elekv
priestoroch
radnice, oznámte nám to
Propozície súťaže v plnom znení a prihlášku
tronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky
prosím
do
29.3.2019
na adresu Mestský
nájdete na stránke www.lucenec.sk.
a elektronické spracovanie súťažného texúrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí,
text: Renáta Libiaková-Peržeľová
tu prednesu s uvedením autora.
kultúry a športu, Ul. Novohradská 1, 984
01 Lučenec.
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA
Informácie poskytne tajomníčka ZPOZ Bc.
Živena – spolok slovenských
LUČENEC HĽADÁ NOVÝCH ČLENOV
Renáta Libiaková Peržeľová, kancelária čísžien už 150 rokov
Ak si fyzicky zdatný/á, ochotný/á učiť sa
lo dverí 147, číslo tel. 047/4307232, mobil:
nové veci, nezištne pomáhať ľuďom, ktorí to
0905 614 782, e-mail renata.perzelova-libiaŽIVENA V ROKU 2019 OSLAVUJE
potrebujú, si ochotný/á obetovať časť svojkova@lucenec.sk.
• 150. výročie vzniku (1869)
ho
voľného
času
a
tvoj
vek
je
od
18
do
60
roTešíme sa na stretnutie
• 100. výročie vystúpenia Živeniarky Oľgy Žuffovej
za volebné práva žien
kov, pošli prihlášku na nižšie uvedenú pošto• 30. výročie výzvy Hany Zelinovej „vstávaj Živena,
vú adresu: Dobrovoľný hasičský zbor mesta
text: PhDr. Alexandra Pivková
je čas“ k obnoveniu činnosti spolku
Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
primátorka mesta
• 20. výročie podujatia Šoltésovej Martin
alebo emailom milan.chamula@lucenec.sk
• Informácie nájdete na www.zivena.net
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VÝZVA Č. 1/2019 K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O UDELENIE ZNAČKY

„Regionálny produkt NOVOHRAD“ pre produkty

Dňom 01.03.2019 vyhlásilo
združenie právnických osôb Región Neogradiensis tretiu výzvu k
predkladaniu žiadostí o udelenie
značky «Regionálny produkt NOVOHRAD». Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky
sú zverejnené na webovej stránke
www.produktnovohrad.sk
Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na kontaktnú adresu
uvedenú vo výzve v termíne do
29.03.2019.
O značku sa môžu uchádzať remeselnící, ľudoví umelci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy,
organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Novohrad (územnú pôsobnosť značky tvorí príloha
výzvy). Typ výrobku alebo jednotne definovanej skupiny výrobkov,
kde všetky výrobky zhodne plnia
kritériá uvedené v žiadosti:
- remeselné (drevo a kameň, keramika, sklo, kov, drevo, slama, textil, vlna, čipka, koža, iné...)
- potraviny a poľnohospodárske
produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno,
liehoviny a nápoje, zo záhrady,
z farmy, iné...)
- prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med,
čaje, iné...)

Predajná výstava
s folklórnym programom

Podpísané žiadosti o udelenie
značky vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii Región Neogradiensis, z. p.
o., Ulica novohradská č.1, 984 01
Lučenec. Žiadosti sú prijímané
v tlačenej forme v 1 vyhotovení.
Vyplnenú žiadosť s prílohami je
možné zaslať aj poštou na adresu: Región Neogradiensis, z. p.
o., Ulica novohradská č. 1, 984
01 Lučenec. Na obálku je potrebné uviesť aj text „Výzva č. 1/2019
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky «Regionálny produkt
NOVOHRAD - žiadosť“.
Výberová komisia bude zasadať v týždni od 02.04.2019 do
Dňa 22. a 23.2. sme si v OC Ga05.04.2019. Maximálne do 10 dní od
zasadnutia komisie bude žiadateľovi léria Lučenec mohli pozrieť orioznámený výsledok. (Certifikačná ginálnu predajnú výstavu regikomisia menovaná predsedníčkou onálnych produktov BB kraja.
združenia Región Neogradiensis, Prezentovali sa na nej výrobcovia
z.p.o., má 7 stálych členov a 2 ex- z Novohradu, Pohronia, Hontu,
terných členov - odborníkov, podľa Gemera-Malohontu a Podpoľania. Obdivovať i kúpiť bolo možzamerania aktuálnej výzvy).
né medovníčky, škvarkovníky,
DISKUSIA SO ŠTUDENTMI VO ZVOLENE
mydielka, rezbárske výrobky,
detvianske maľované krížiky,
medy, medovinu, guby od posledného slovenského gubára
a rôzne iné regionálne produkty. Niektorí výrobcovia nespali
a celú noc pripravovali čerstvý
tovar na sobotu. Iní zase svoj tovar vypredali už v piatok, napr.
muránske buchty a novohradský kváskový chlebík.
Piatkové popoludnie bolo oboInformačné centrum Eu- – 10 rokov využívania EURA a 15 hatené pestrým kultúrnym prograrope Direct zorganizovalo dňa rokov vstupu SR do EÚ. Na záver mom, v ktorom vystúpili deti zo
28.02.2019 podujatie “EÚ a my diskusie prebiehal kvíz o všeobec- ZŠ Opatová, Haličská cesta 7,
v roku 2019”- diskusiu do študent- ných znalostiach EÚ a na aktívnych L. Novomeského a M. R. Štefámi Strednej odbornej školy hotelo- študentov čakali odmeny, ktoré po- nika. Módnu prehliadku Folklórvých služieb a obchodu vo Zvole- skytlo Informačné centrum Euro- ne parádnice pripravili Ľubomíne. Študenti strednej školy sa mali pe Direct a Kancelária Európskeho ra Žilková (Gemer-Malohont)
spolu s Jankou Slávikovou (Nomožnosť dozvedieť viac o aktuál- parlamentu na Slovensku.
vohrad), Svetlanou Matuškovou
nom dianí v EÚ, stratégiách EÚ,
(Novohrad) a Michaelou Škodotéme brexitu v EÚ a volieb do Eutext: Michaela Hrnčiarová
vou (NMG Lučenec).
rópskeho parlamentu v roku 2019
foto: Tímea Gondová
„Myšlienka Folklórnej parádnice
a tiež o aktuálnych výročiach v SR

“Európska únia a my v roku 2019”

vznikla v súvislosti s folklórnym
festivalom Koliesko. Túto myšlienku sme rozvíjali a v roku 2018
sme stanovili tému, ktorej sme sa
venovali v rámci prehliadky. Bola
to svadba v Malohonte, Gemeri a Novohrade. Umelkyne vychádzali aj z novohradskej ornamentiky, ktorá sa nachádzala na
opleckách, košeliach a kožúškoch,“
prezradila etnologička Novohradského múzea a galérie Michaela
Škodová. Z podujatia mali veľkú
radosť aj modelky a modeli, ktorí mohli predvádzať naozaj krásne ručne vyrobené šaty.
Návštevníkom predajnej výstavy zatancovali folklórne súbory Radosť a Ipeľ, doprevádzané ľudovou hudbou Čardáš. Celý
program ukončila krátka ukážka
krojov z Hontu. Detičky sa mohli
realizovať v tvorivých dielničkách
u Evy Srníkovej (NOS Lučenec).
Za spoluprácu ďakujeme hlavnému partnerovi OC Galéria Lučenec a ďalším partnerom: NMG
Lučenec, NOS Lučenec a Folklórnym parádniciam.
text: Henrieta Čemanová,
Monika Nagyová
foto: redakcia MsN
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eú okienko
Nové pravidlá štátnej pomoci: Komisia zvyšuje maximálnu
vnútroštátnu podporu pre poľnohospodárov na 25 000 eur

Európska iniciatíva občanov:
Komisia zaregistrovala iniciatívu „Europe CARES (Európa
sa stará) – inkluzívne kvalitné
vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“

Komisia schválila zrevidované
Európska komisia sa rozhodla
pravidlá štátnej pomoci v sektore zaregistrovať európsku iniciatívu
poľnohospodárstva (tzv. pomoc občanov s názvom „Europe CAde minimis), vďaka čomu sa zvý- RES (Európa sa stará) – inkluzívši maximálna suma, ktorú môžu ne kvalitné vzdelávanie pre deti
vnútroštátne orgány použiť na so zdravotným postihnutím“.
podporu poľnohospodárov bez
Cieľom iniciatívy je zabezpepredchádzajúceho schválenia Ko- čiť právo na inkluzívne vzdelámisie. Na základe tohto rozhod- vanie detí a dospelých so zdranutia budú môcť krajiny EÚ zvý- votným postihnutím v Európskej
šiť podporu pre poľnohospodárov únii. V dokumentoch iniciatívy
bez narušenia trhu a zároveň sa sa uvádza, že hoci „vyše 70 milióvďaka tomu zníži administratív- nov občanov EÚ má nejaký druh
na záťaž vnútroštátnych orgánov. postihnutia a 15 miliónov detí má
špeciálne potreby pri vzdelávaMaximálna výška pomoci, kto- ní“, mnohí „sa stretávajú s nadrú možno rozdeliť jednotlivým mernými prekážkami, ktoré obpoľnohospodárskym podnikom medzujú ich právo na kvalitné
za tri roky, sa zvýši z 15 000 eur inkluzívne vzdelávanie“. Organa 20 000 eur. Aby sa predišlo nizátori tejto iniciatívy preto vyprípadnému narušeniu hospodár- zývajú Komisiu, aby „vypracovaskej súťaže, je pre každú krajinu la návrh predpisu o spoločnom
EÚ stanovená maximálna výška rámci inkluzívneho vzdelávania
vnútroštátnej pomoci, ktorú ne- EÚ v tejto oblasti.“
možno prekročiť.
Po zaregistrovaní iniciatívy
Ak krajina nepoužije na jeden 4. marca 2019 budú mať orgakonkrétny sektor poľnohospo- nizátori následne jeden rok na
dárstva viac ako 50 % celkových to, aby zozbierali podpisy na
prostriedkov štátnej pomoci, jej podporu. Ak sa v priebehu
môže zvýšiť pomoc de minimis roka podarí získať jeden milión
na 25 000 eur na jeden poľnohos- vyhlásení o podpore z najmepodársky podnik a vnútroštátne nej siedmich rôznych členských
maximum na 1,5 % ročnej pro- štátov, Komisia vykoná jej anadukcie. To zodpovedá zvýšeniu lýzu a následne sa k nej vyjadrí.
stropu na poľnohospodára o 66 % Komisia sa môže rozhodnúť, či
a vnútroštátneho stropu o 50 %. sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, v oboch prípadoch však
Podľa nových pravidiel sa vyža- bude musieť uviesť dôvody svojduje, aby krajiny, ktoré si zvolia ho rozhodnutia.
najvyšší strop pomoci, povinne
Zdroj: ZEK v SR
viedli centrálne registre na vnútroštátnej úrovni.
Zvýšenie stropov nadobudne
účinnosť 14. marca a môže sa
uplatniť spätne na pomoc, ktorá
spĺňa všetky podmienky.
Komisia viedla konzultácie
s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami, aby získala ich pripomienky k revízii pravidiel pomoci de minimis. Tieto
príspevky zohľadnila pri zapracúvaní zmien.

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.

MESTO LUČENEC Z DÔVODU SKVALITŇOVANIA NAKLADANIA
S KOMUNÁLNYMI ODPADMI PRI RODINNÝCH A BYTOVÝCH
DOMOCH CHCE OBČANOM PRIPOMENÚŤ NIEKTORÉ PRAVIDLÁ,
KTORÉ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PRI NAKLADANÍ S ODPADOM:

trávy, sena, buriny, lístia, odrezkov zo stromov a kríkov do dĺžky 1 m, štiepky, šupiek z čistenia
zeleniny a ovocia, kávových a čajových zvyškov, starého chleba,
kvetov, nespotrebovaných plodov z ovocia a zeleniny.
Odvoz rastlinného odpadu
zo záhrad rodinných domov je
v zmysle harmonogramu realizovaný v mesiaci marec v cykle jedenkrát za dva týždne. Odvoz odpadu
z 240-litrových zberných nádob
Objemný odpad je zakázané vy- bude realizovaný v termínoch
kladať ku kontajnerovým stano- 12.marca až 15.marca, 26.marca
vištiam bytových domov mimo až 29.marca 2019. Zber rastlinného odpadu bude realizovaný
určených termínov:
Zber objemného odpadu od podľa jednotlivých lokalít a dní,
bytových domov je realizovaný ktoré sú totožné s dňami vývozu
každý párny týždeň v pondelok. komunálneho odpadu od rodinNajbližšie termíny vývozu budú ných domov (viď bližšie harmo18.marca 2019 a 1.apríla 2019. nogram zberu).
Objemný odpad môže byť vyloAk potrebujete z rodinných
žený pri zberných nádobách na
komunálny odpad len deň pred domov vyviezť rastlinný odpad
v iných termínoch, môžete ho
zberom.
V prípade, že potrebujete odo- odviezť do kompostárne v lokalivzdať objemný odpad, môžete ho te Dolná Slatinka v pracovné dni
odviezť do zberného dvora f. ME- pondelok až piatok v čase od 7.30
POS, spol. s r.o., na Fiľakovskej do 15.30 hod. Tu od vás rastlinceste v pracovné dni pondelok, ný odpad bezplatne odoberú. Do
utorok, štvrtok a piatok v čase kompostárne môže byť privezený
od 7.30 do 15.30 hodiny, v stre- len čistý rastlinný odpad bez prídu v čase od 7.30 do 17.30 hod. mesí iných odpadov (napr. kamea v sobotu v nepárny týždeň v ne, plasty, sklo, pletivo ...).
Vývoz odpadu z 240-litrových
čase 8.00 hod. do 13.00 hod. Tu
od vás odpad bezplatne odobe- zberných nádob z uzamykateľných
rú. Okrem objemného odpadu kontajnerových stanovíšť bude
môžete odovzdať elektroodpad, realizovaný 12. a 26.marca 2019.
Mimoriadny zber konárov bude
drobný stavebný odpad, vyseparované zložky - papier, plasty, realizovaný v mesiaci apríl v rámsklo, tetrapaky, plechovky od ná- ci jarného upratovania. Bližšie inpojov, použité jedlé oleje a tuky formácie budú zverejnené v ďalšom čísle Mestských novín.
z domácnosti.
Je zakázané ukladať biologicTiež chceme požiadať obyvaký odpad zo záhrad a parkov do
zberných nádob na komunálny teľov, ktorí komunálny odpad
odpad, na iné miesta než na to umiestňujú do polopodzemných kontajnerov, aby do týchurčené alebo ho spaľovať.
to nevhadzovali objemný odpad,
Po rozšírení a skvalitnení sys- drobný stavebný odpad, ktorý
tému zberu biologicky rozloži- môže ostrými hranami poškodiť
teľného odpadu z rodinných do- zberné vaky umiestnené v pomov z 240 l hnedých zberných lopodzemných kontajneroch.
nádob žiadame obyvateľov, aby
text: Jarmila Fekiačová
tieto zberné nádoby využívali na
umiestňovanie:
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Zápis detí do prvého ročníka

základných škôl na školský rok 2019/2020
Na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec sa
uskutoční v termíne od 1. apríla 2019 do 10. apríla 2019
Presný termín a miesto určí riaditeľ príslušnej školy.
Postup pri zápise dieťaťa do prvého ročníka musí byť v súlade s § 20
Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upozorňujeme, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa § 20 ods. 2) citovaného zákona.
PRI ZÁPISE JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ:

1. Na zápise sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa (obaja rodičia, opatrovník, ...) s dieťaťom, ktoré sa narodilo v období od 01.09.2012 do
31.08.2013. V prípade, že dieťaťu bol v minulom školskom roku udelený odklad/opakovaný odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné ísť s dieťaťom znovu na zápis (aj keď navštevuje nultý ročník v základnej škole) - jedná sa o deti narodené pred dátumom 01.09.2012.
2. Ak zákonný zástupca chce zapísať dieťa do školy v zahraničí a trvalý pobyt zostáva na území SR, je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v škole na území SR („kmeňová škola“), kde mu bude
následne udelené povolenie na štúdium v zahraničí.
3. Zákonný zástupca je povinný predložiť pre zistenie osobných údajov svoj
občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
4. Prednostne sa na školu zapisujú deti patriace do školského obvodu podľa trvalého bydliska dieťaťa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Lučenec č. 5/2016 o určení školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec.
5. Ak rodič vyberie školu pre svoje dieťa mimo školského obvodu, do ktorého patrí, riaditeľ školy ho zapíše, len ak má voľné miesto. V takomto
prípade radíme rodičom podať žiadosť písomnou formou.
6. Zapísať deti, ktorých trvalé bydlisko je mimo školských obvodov mesta
Lučenec, je možné tiež len na voľné miesta, a to spravidla vo výnimočných a závažných dôvodoch. Aj v tomto prípade odporúčame podať písomnú žiadosť.
7. Ak sa rodič nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľom školy náhradný termín, ktorý sa uskutoční najneskôr do 17.04.2019.
V prípade nejasností kontaktujte riaditeľov príslušných škôl alebo Školský úrad, Novohradská č. 1, Lučenec telefonicky na čísle 047/430 72 25 alebo e-mailom na adresu: ingrid.kudlakova@lucenec.sk. Viac informácií na:
www.lucenec.sk/skolstvo.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ULICA
VAJANSKÉHO 2844/47, LUČENEC

telefón: 047 45 12 692
mobil: 0915 816 587
e-mail: skola@zsvajanlc.edu.sk
web: www.zsvajanlc.edu.sk
facebook: @zsvajanskeholc
riaditeľka školy:
Mgr. Jana Kamenská

•
•
•

Zápis do 1.ročníka sa uskutoční
v dňoch: 8. - 9. apríla 2019 od 14.00
do 17.00 hod. Deň otvorených dverí: •
20.3.2019 (streda). V školskom roku
2019/2020 otvárame prvácke triedy •
s posilnením výuky anglického ja- •
zyka a bežné triedy.
•
Čo vám ponúkame v našej škole:
• posilnené vyučovanie cudzích
jazykov
• nádherný zdravý zelený areál podporujúci vzťah k prírode
• nadštandardné materiálne vybave- •
nie tried, odborných učební a športového areálu školy
• škola úspešne zapojená v projektoch:
medzinárodný projekt - Erasmus+, •

IT Akadémia, Zdravá škola, Ovocie do škôl, Digiškola, Školské prírodné záhrady - Záhrada, ktorá učí,
Modré školy a iné
pobyty v európskych mestách partnerských škôl
rozvoj dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku
v bežnom vyučovaní využívanie počítačov, notebookov, tabletov a interaktívnych tabúľ s pripojením na
internet v každej triede
anglicky hovoriaceho lektora počas celého školského roka
vyučovanie metódou CLIL
projektové vyučovanie a ročníkové prezentácie žiakov aj v cudzích
jazykoch
popredné umiestnenia našich žiakov v literárnych, jazykových, vedomostných a športových súťažiach, nielen na úrovni okresnej,
ale aj celoslovenskej
výuku prírodovedných predmetov
s využívaním vybudovaného náučného chodníka, ekotried, jazierok,
zelenej strechy
upevňovanie ľudových tradícií

a zvyklostí nášho regiónu
• plavecký výcvik, školu v prírode pre
žiakov 1. stupňa a lyžiarsky výcvik
pre žiakov 2. stupňa
• školského psychológa a školského
špeciálneho pedagóga
• kvalitné, zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni s ponukou desiaty a obeda výberom z dvoch hlavných jedál so zeleninovými šalátmi
• školský klub detí v prevádzke od
6.00 do 17.00 hod. so všestrannou výchovnou činnosťou v siedmich oddeleniach
• viac ako 50 záujmových krúžkov
podľa výberu dieťaťa - napr. jazykový, šachový, spevácky, tanečný,
rozhlasový, redakčný v školskom
časopise Bzučoviny, výtvarný, Maškrtníček, loptové hry a mnohé iné
• možnosť výuky anglického jazyka
v popoludňajších hodinách v súkromnej jazykovej škole v našich
priestoroch
• rozvoj športového talentu v zrekonštruovaných telocvičniach, na
multifunkčnom ihrisku a trávnatých
ihriskách v areáli školy, popoludní
v športových a tanečných kluboch
so zameraním na futbal, džudo,
stolný tenis a hip-hop
Na zápis prichádza dieťa v sprievode oboch rodičov, alebo zákonný
zástupca predloží „Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa“ - možné
prevziať na web stránke alebo osobne. Zákonní zástupcovia detí si prinesú občianske preukazy, rodný list
dieťaťa a 8 € na predpisové zošity.
Naša škola vytvorí pre vzdelávanie
vášho dieťaťa tie najlepšie podmienky.
Vaše dieťa pripravujeme na úspešnú budúcnosť. Ďakujeme za dôveru.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HALIČSKÁ
CESTA 1493/7, LUČENEC

Týždeň otvorených dverí:
od 25.3. - 28.3.2019 (pon. - štvr.),
Predškoláčik (info na webe).
Informácie k zápisu: aj osobne
u riaditeľky školy Mgr. A. Novodomskej, resp. zástupkyne pre
1. stupeň PaedDr. G. Šagátovej
alebo na tel. číslach: 0902 333 791,
0911 170 043, 047 333 791
e-mail:
novodomskazshal@gmail.com,
sagatovazshal@gmail.com
Základná škola, Haličská cesta
1493/7, Lučenec vás pozýva na zápis
do 1.ročníka v dňoch : 8. - 9. apríla
2019, od 13.00 do 17.00 hod. v malej budove na prízemí v zadnom areáli
školy. Na zápis je potrebné prísť spolu
s dieťaťom, doniesť si preukaz totožnosti zákonných zástupcov a rodný
list dieťaťa. Podrobnejšie informácie k zápisu nájdete na našej webovej
stránke: www.zshal7.edupage.org
V školskom roku 2019/2020 otvárame dve triedy 1.ročníka.

Poloha školy: nájdete nás v blízkosti mestského parku, neďaleko centra mesta v rozsiahlom areáli plnom
zelene a oddychových častí.
Prečo si vybrať našu školu ?
"Sme dobrá škola, do ktorej chodia deti rady."
Niečo o nás:
• škola rodinného typu v bezpečnom
prostredí s priateľskou a ústretovou atmosférou k žiakom ako aj
k ich rodičom, prihliadame na individuálne potreby a potenciál každého nášho žiaka,
• aktívna spolupráca s rodičmi, internetová žiacka knižka, elektronická
kontrola dochádzky žiakov dohliada na ich bezpečnosť,
• v procese vzdelávania využívame
inovatívne metódy a formy práce (Hocus & Lotus,CLIL - angličtina trochu inak, Hejného metóda
- matematika hrou, Delfíniky - rozširujúce vzdelávanie pre intelektovo nadaných žiakov, informatika
- zábavné programovanie s robotom Emilom,
• moderné počítačové učebne, triedy
vybavené najnovšími interaktívnymi tabuľami, jazykové učebne a relaxačné učebne pre žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími
potrebami,
• na škole pôsobí náš špeciálny pedagóg ako aj asistenti pre potreby
integrovaných žiakov,
• utvárame triedy s rozšíreným vyučovaním predmetov pre nadaných
žiakov (rozšírená matematika, encyklopedické čítanie, rozvíjame
prezentačné zručnosti detí, tvorba
projektov z prírodovedy, vlastivedy), potreba diagnostikovania žiaka
na intelektové nadanie v CPPPaP,
• najviac vyškolených pedagógov pre
vzdelávanie nadaných žiakov,
• od 6. ročníka možnosť výberu druhého cudzieho jazyka (ruský jazyk, nemecký jazyk),
• pedagógovia využívajú množstvo
moderných výukových programov
k zvýšeniu atraktivity učenia (Fenomény sveta - nadaní žiaci, Digiškola,
Englishone, Virtuálna knižnica a iné),
• rozsiahly zelený školský areál s multifunkčným ihriskom, bežeckou tartanovou dráhou a veľkým asfaltovým
ihriskom pre športové vyžitie žiakov,
• ponúkame množstvo atraktívnych
záujmových krúžkov: Mladý záchranár (sme jediná škola v okrese
s DEFIBRILÁTOROM umiestneným
v priestoroch školy), strelecký, florbalový, kreatívne krúžky, Zumba,
folklórny - Medulienka, redakčný
- tvorba šk. časopisu a iné,
• pestré doplnkové aktivity počas
školského roka: škola v prírode (2.
- 3. roč.), lyžiarsky výcvik (8. roč.),
plavecký výcvik (4. roč.), exkurzie
po Slovensku ako aj do zahraničia,
výchova ku kultúre, každoročne
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návšteva divadelných predstavení
v slovenských divadlách,
• Školský klub Slniečko v prevádzke
od 6.30 - 17.00 hod., ranný školský
klub v prevádzke denne od 7.00
hod. aj pre žiakov vyšších ročníkov,
• stravovanie žiakov je zabezpečené v šk. výdajnej jedálni, zdravý bufet, mliečna desiata.
Na všetkých nových žiakov sa teší
kolektív ústretových, aktívnych a kvalifikovaných pedagógov.
ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA, HALIČSKÁ
CESTA 1191/8, 984 03 LUČENEC

Kontakt: Haličská cesta 1191/8,
984 03 Lučenec,
telefón: 047/4333648
e-mail: zsstefanikalc@gmail.com
web: www.zsstefanikalc.edupage.org
kontaktná osoba: Mgr. Gabriela
Aláčová (riaditeľka ZŠ, 0911650189,
alacova@zsstefanikalc.sk)
Čas a miesto zápisu: 8. - 9.4.2019
(pondelok a utorok) od 13:00 do 17:00
hod. v triedach na prvom poschodí
pavilónu A. Deň otvorených dverí:
30.3.2019 (sobota) 8.30 - 12.00 hod.
Čo ponúkame:
• rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov
od 5. ročníka,
• ako Škola s regionálnou výchovou
– podpora regionálnej výchovy od
1. ročníka,
• podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so
športovou prípravou od 5. ročníka,
• výučba anglického jazyka od 1. ročníka, možnosť výberu nemeckého
alebo ruského jazyka od 7. ročníka,
• hodiny informatiky od 2. ročníka,
• korčuliarsky, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, organizovanie škôl
v prírode, výletov, exkurzií, letných táborov
• činnosť školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, sociálneho pedagóga a 7 asistentiek učiteľa,
• individuálny prístup pre žiakov so
špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a podpora nadaných žiakov,
• v prípade záujmu rodičov možnosť
otvoriť špeciálnu triedu pre žiakov s autizmom na druhom stupni,
• podpora preventívnych aktivít,
• odborné učebne s modernými informačno-komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, k dispozícii je školský
pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,
• pestrá ponuka krúžkovej činnosti,
napr. športové, tvorivé, umelecké
krúžky, Včelársky krúžok, šachový
krúžok, tanečný a iné),
• činnosť školského parlamentu,
• činnosť školského klubu detí až do
17.00 hod.

Ponúkame vám kvalitnú prípravu vašich detí na budúce povolanie,
bezpečné miesto, celodennú starostlivosť a podnetné tvorivé inovatívne
prostredie. Výsledky kvalitnej práce našich pedagógov sa odrážajú aj
vo výborných výsledkoch žiakov vo
všetkých typoch olympiád a súťaží
a v uplatnení absolventov. Ďakujeme za prejavenú dôveru!
ZÁKLADNÁ ŠKOLA LADISLAVA
NOVOMESKÉHO, RÚBANISKO II
3079, 984 03 LUČENEC

Kontaktné údaje a bližšie
informácie na: www.zslnlc.sk
tel. č.: 047/43 33 793
e-mail: zslnlc@gmail.com
Zápis: Tešíme sa na vás v dňoch:
8. - 9. apríla 2019 od 14,00 do 17,00
hodiny.
Škola sídli na Rúbanisku, najväčšom lučeneckom sídlisku. Od roku
1977 vzdeláva žiakov najmä z tejto
lokality. Medzi Lučenčanmi je známa
pod prívlastkom športová. Na pohybe
si zakladáme dodnes. K športu sme
pridali dôraz na cudzie jazyky a informatiku, či svet techniky.
V súčasnosti vzdelávame 452 žiakov v 22 triedach. Pre ročníky 1. - 4.
ponúkame celodennú starostlivosť.
Škola, Školský klub detí (ŠKD), Záujmové útvary. Rodičia nemusia putovať
po celom meste. Od rána do neskorého popoludnia je o ich deti postarané. Je to aj vďaka tomu, že u nás
sídlia a trénujú - atletický klub Redox, judo Klub Katsudo, Klub pohybu
- gymnastika, ŠK Novohrad - futbal.
Od budúceho školského roka sa
bude u nás trénovať aj basketbal
chlapcov a dievčat ročníkov 1. - 2.
pod záštitou klubu Akapo Lučenec.
K celodennej starostlivosti prispieva aj rozmanitosť záujmových
útvarov už od 1. ročníka.
ŠKD je v činnosti od 6,30 do 7,30
hod. a potom popoludní do 17,00 hod.
Žiaci dopoludnia využívajú svoje
triedy, modernými metódami a formami vyučovania získavajú nové poznatky, učia sa analyzovať, ale aj spájať
vedomosti do celku, okrem toho využívajú odborné učebne s IKT technológiami, služby vynikajúcich pedagógov a tímu odborných zamestnancov.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU
ŠKOLOU, ULICA BRATRÍCKA
355/19, LUČENEC

kontakt: Ul. bratrícka 355/19
tel.: 4333789
mobil: 0911 890 076
kontaktná osoba: Mgr. Andrea
Novotná, riaditeľka školy,
novotnamgr@gmail.com
https://zsbratlc.webnode.sk/
facebook: ZŠ s MŠ, Bratrícka
355/19, Lučenec - Opatová
vyučovací jazyk - slovenský
Zápis: 8. a 9. apríl 2019, od 13.30
do 17.00 hod. v budove školy, v triede 1.ročníka na poschodí
10. apríl 2019 od 14.00 do 15.30
hod. – zápis do špeciálnej triedy - žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami – autizmus
Zároveň vás srdečne pozývame na
«Deň otvorených dverí» - dňa 29.
marca 2019 od 9.00 hod. do 15.00
hod., príďte a zažite atmosféru našej «ŠKOLY S ÚSMEVOM»
Nebojme sa spýtať a rozprávať sa
o tom, čo nás zaujíma. Aj štátna škola dokáže ponúknuť viac.
Prečo si vybrať našu školu?
Sme školou pre každého, v ktorej
vytvárame miesto pre rozvoj - rast
žiaka ako celostnej, jedinečnej osobnosti, rozvíjame telo aj ducha, učíme ho zdravo žiť, aktívne pracovať,
spolupracovať, spolunažívať, tvoriť...
aby zanechal svoju vlastnú stopu...
Čo je pre nás dôležité?
• Aby každý žiak mohol zažiť pocit
úspechu, uznanie, pocit, že je jedinečnou bytosťou.
• Aby vedel pracovať na dosiahnutí
spoločného cieľa.
• Aby chcel spoznávať a tým si zabezpečovať sebarozvoj.
• Aby zvládol dodržiavať dohodnuté
pravidlá - znak vyspelej kultúry školy.
• Aby mal žiak školu rád a bola preňho
miestom, kde zmysluplne trávi čas.

v triedach, ponúkame tiež vzdelávanie žiakov s autizmom v dvoch špeciálnych triedach,
• vzdelávanie je garantované vysokým nasadením, tvorivým prístupom a odbornosťou našich certifikovaných pedagógov,
• výborné podmienky pre športové aktivity vo vlastnej telocvični
i v areáli školy (zrekonštruované
basketbalové ihrisko, nové detské
ihrisko) s využívaním najnovších
cvičebných náradí a pomôcok (futbal, florbal, basketbal, bedminton,
ping-pong, ...),
• vyučovanie u nás prebieha podľa
individuálnych potrieb dieťaťa v súčinnosti so špeciálnym pedagógom
a psychológom, ponúkame logopedickú starostlivosť priamo na škole,
• vo vyučovaní využívame inovatívne metódy i s využitím IKT,
• počas vyučovania žiaci využívajú
modernú školskú knižnicu,
• rozšírené vyučovanie anglického
jazyka inovatívnymi metódami už
od 1. ročníka ZŠ,
• rozmanitá krúžková činnosť podporujúca talent i záujmy dieťaťa –
futbal, florbal, tanec, spev, divadlo,
výtvarné techniky, tvorivé dielne,
školský časopis,
• kreatívne kurzy pre žiakov aj ich
rodičov, množstvo mimoškolských
akcií a aktivít - nielen pre žiakov
ZŠ a deti MŠ, ale aj pre ich rodičov,
starých rodičov a priateľov školy,
• Školský klub detí s množstvom zaujímavých aktivít hravou formou
(návštevy rôznorodých podujatí –
galéria, knižnica, výstavy, cukráreň, park ...) - 06.30-07.45 hod.,
11.40-16.30 hod.,
• stravovanie detí v školskej jedálni
s vlastnou kuchyňou zameranou na
racionálnu zdravú výživu s mliečnym a ovocným programom – dbáme nielen o zdravé, ale aj chutné
stravovanie (desiata, obed).
ZŠ S MŠ J. KÁRMÁNA S VYUČ.
JAZYKOM MAĎARSKÝM

KÁRMÁN JÓZSEF ALAPISKOLA
U nás sa každý žiak:
ÉS ÓVODA
• aktívne učí a tvorivo realizuje,
• učí v blokoch,
Kontakt: Ul. J.Kármána 25/5
• rozvíja technické zručnosti
Tel: 047/4333792
v dielničke s pracovnými stolmi
a ateliérom,
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ozna• vedie k využívaniu textu ako unimuje, že slávnostný zápis do 1. ročníverzálneho nástroja vzdelávania,
V budúcom školskom roku • učí kriticky myslieť a poznávať svet ka sa uskutoční dňa 1. apríla 2019 od
14.30 hod. v budove školy s pestrým
2019/2020 chceme otvoriť 3 triedy
v globálnych skúsenostiach,
prvého ročníka.
• snaží pestovať potrebné pracovné programom a občerstvením.
„Dve najcennejšie veci, ktoré mônávyky a sociálne zručnosti,
V 1. ročníku ponúkame:
• vedie k pestovaniu sebaúcty, orien- žeme dať našim deťom, sú korene
a krídla“.
• vyučovanie anglického jazyka aletuje na zvládnutie úlohy,
bo nemeckého jazyka
• vedie k zodpovednosti za vlastČo to znamená?
• blokové a skupinové vyučovanie
né učenie.
• vzdelávať sa v materinskom jazyku
• 3. hod. telesnej a športovej výchovy
v škole, ktorá podľa hodnotenia je
• rozvoj počítačových zručností
Sme štátnou školou rodinného typu,
najlepšou školou s vyučovacím ja• tímovosť
jedinečná v našom meste, v domácom
zykom maďarským v Banskobys• dôraz na rozvoj osobnosti dieťaťa prostredí s priateľskou a bezstresovou
trickom kraji
a jeho individuality
atmosférou s menším počtom žiakov
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• celodenné vzdelávanie modernou
vyučovacou metódou, pomocou
interaktívnych tabúľ
• naučiť sa tri jazyky
• získať zahraničné výmenné pobyty
pre najlepších žiakov
• získať počítačové zručnosti
• navštevovať 9 záujmových krúžkov
rôzneho zamerania
A Kármán József Alapiskola és
Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket,
hogy az elsősök ünnepélyes beíratkozására 2019 áprlis 1-jén 14.30 órakor
kerül sor az iskola Ráday Termében.
„A két legfontosabb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek
és szárnyak”.
Ez mit jelent?
• anyanyelvi oktatást a Besztercebányai kerület legjobb magyar tannyelvű iskolájában,
• külön figyelmet garantáltan kis létszámú osztályban,
• megtanulni három nyelven folyékonyan kommunikálni
• oktatást játékosan új módszertani
segédeszközökkel, interaktív táblák
segítségével,
• külföldi cserediák-programban
való részvételt
• a számítógép használatának tökéletes elsajátítását,
• délutáni foglalkozást 9 választható
szakkörben.
CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SV. JÁNA BOSCA, T. G.
MASARYKA 9, LUČENEC

Kontakt: telefón 047/4333787
e-mail: skola@czslc.sk
web: www.czslc.sk
Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis
žiakov do 1. ročníka na školský rok
2019/2020 sa uskutoční 1. a 2. apríla 2019 (pondelok a utorok) v triedach 1.stupňa v čase od 13.00 hod.
do 16.30 hod.
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.
Naša škola je jedinou cirkevnou základnou školou v regióne Novohrad a
nachádza sa v centre mesta Lučenec.
Škola má svoje špecifiká a kladie
dôraz na niektoré oblasti výchovy
a vzdelávania, ktoré sú odlišné od
ostatných škôl:
Škola odporuje a prehlbuje prirodzený záujem žiakov o objavovanie
nových poznatkov a neznámych zákonitostí, motivuje ich primeranými postupmi a formami k sústavnej
potrebe vzdelávať sa v duchu kresťanských hodnôt; učí žiakov objektívne hodnotiť iných aj seba, vedie
ich k zodpovednosti za svoje konanie, prácu a zdravie; pozitívnou

motiváciou posilňuje snahu žiakov
prekonať a odstraňovať nedostatky
vo svojom vzdelávaní a vedomostiach; zosúlaďuje požiadavky školy
a rodiny kladené na žiakov vzájomnou a otvorenou informovanosťou
a má neustále na zreteli formovanie
osobnosti žiaka v malom kolektíve
rodinného charakteru.
Sme jedinečná škola
v regióne, lebo:
• k žiakom pristupujeme individuálne, a tak na škole vládne pozitívna
rodinná atmosféra,
• uprednostňujeme zážitkové a projektové vyučovanie pred klasickým
spôsobom výučby,
• disponujeme modernými multimediálnymi učebňami,
• angličtinu vyučujeme už od 1. ročníka, nemecký jazyk od 7. ročníka,
konverzáciu anglického jazyka vedieme inovačnými metódami,
• naši žiaci sú výborne hodnotení
v rôznych olympiádach, súťažiach,
turnajoch a dosahujú nadpriemerné študijné výsledky,
• pod „jednou strechou“ u nás nájdete aj umeleckú školu, naši žiaci
sú zvýhodnení platením polovičného školného,
• žiaci našej školy dostávajú komplexnú starostlivosť podporovanú
asistentmi učiteľa, sociálnym pedagógom a špeciálnym pedagógom,
• nadaní a talentovaní žiaci sú podporovaní a vedení k rozvíjaniu svojich silných stránok,
• žiaci sa pravidelne zúčastňujú plaveckého, korčuliarskeho a lyžiarskeho výcviku, školy v prírode, rôznych exkurzií, výletov po Slovensku
a do zahraničia,
• majú možnosť navštevovať rôzne
záujmové krúžky športového alebo spoločenskovedného charakteru,
• škola úzko spolupracuje s CPPPaP,
Mestskou knižnicou, Mestským múzeom, či s Novohradským osvetovým strediskom
• škola neustále aktualizuje a zlepšuje podmienky výchovy a vzdelávania zapájaním sa do projektov: Renovabis, Zelená škola a mnohé iné.
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU DSA
NÁMESTIE KUBÍNYIHO 42/6,
984 01 LUČENEC

Informácie k zápisu:
osobne v škole u riaditeľky školy
Mgr. Lenky Dymovej,
zástupkyne riaditeľky školy
Mgr. Janky Brodnianskej
tel.: 047/4512034
web: www.zskubinyiho.edupage.org
Vážení rodičia, milí predškoláci!
Srdečne vás a vaše školopovinné
deti pozývame na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 01.04.2019

- 02.04.2019 v čase od 13:00 – do
17:00 v budove školy na Námestí
Kubínyiho v Lučenci.
Na zápise sa zúčastňujú deti, ktoré k 1.9.2019 dovŕšia 6 rokov a deti,
ktoré mali odloženú školskú dochádzku o 1 rok. Na zápis je potrebné doniesť preukaz totožnosti zákonného
zástupcu a rodný list dieťaťa.
Naša základná škola má bohatú
históriu v rámci vzdelávania a výchovy žiakov. Prešla rozsiahlou rekonštrukciou. V interiéri budovy sa
okrem vynovených tried nachádzajú
moderné odborné učebne vybavené
počítačovou technikou a interaktívnymi tabuľami.
Od 1.09.2017 sa zmenil zriaďovateľ, ktorým je Spoločnosť Deutsch –
Slowakische Akademien, a.s. Zmena zriaďovateľa predstavuje výrazný
zásah do fungovania školy.
Najlepším žiakom školy chceme
poskytnúť výmenné pobyty do Nemecka pre 2. stupeň.
Budúcim prvákom ponúkame:
• rozšírené vyučovanie cudzích jazykov - anglický jazyk, nemecký jazyk
od 1. ročníka,
• zrekonštruované triedy s modernou IKT technikou,
• pri nástupe do prvého ročníka každý žiak dostane učebné pomôcky zdarma,
• komunikáciu vyučujúceho prvého ročníka cez internetovú žiacku knižku,
• pravidelná informácia o činnosti
detí na emailové adresy rodičov –
forma Newsletter,
• najlepším žiakom 1. stupňa jednodňový relaxačný pobyt Novolandia Rapovce,
• špecializované učebne s najmodernejšími učebnými pomôckami
a počítačmi,
• multimediálnu knižnicu s pestrým
knižným fondom,
• individuálnu starostlivosť o deti
so špecifickými poruchami učenia v spolupráci so špeciálnym
pedagógom,
• volejbalové ihrisko s umelou trávou
v areáli školy, športový areál s tartanovou bežeckou dráhou,
• pobyt dieťaťa v školskom klube detí
s množstvom akcií,
• infrasaunu pre deti ŠKD na posilnenie imunity,
• zdravý spôsob stravovania v školskej jedálni,
• veľký výber záujmových krúžkov s
jazykovým, počítačovým, športovým
• a umeleckým zameraním,
• školu v prírode a plavecký výcvik
na prvom stupni,
• kultúrne podujatia, karnevaly, výchovné koncerty, exkurzie.
Na zápise sa môžu zúčastniť aj
deti, ktoré budú povinnú školskú

dochádzku absolvovať v zahraničí,
ale chcú sa stať kmeňovými žiakmi
našej školy. V prípade záujmu poskytneme konzultácie a preskúšanie z povinného učiva.
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
GEMERSKÁ CESTA Č. 1 LUČENEC

Kontakt:
PaedDr. Mária Pálešová
t. č.: 0907 309 755
e-mail: palesova@sgymlc.sk
web: www.szslc.sk
V školskom roku 2019/2020 otvárame v 1. ročníku dve triedy. Srdečne pozývame rodičov a ich školopovinné detičky na zápis do 1. ročníka,
ktorý sa uskutoční v dňoch 5. apríla 2019 (v piatok) od 14:00 hod. do
18:00 hod. a 6. apríla 2019 (v sobotu) od 14:00 hod. do 18:00 hod. na
prízemí v budove školy.
Zároveň vás pozývame na Deň
otvorených dverí dňa 20.3.2019 od
8:00 hod. do 15:00 hod. a na Zábavné dopoludnie na SZŠ dňa 23.3.2019
od 9:00 hod. do 12:00 hod. v budove školy. Sme Súkromná základná
škola s vyučovacím jazykom slovenským sídliaca v mestskej časti Opatová na Gemerskej ceste č. 1. Opakovane dosahujeme výborné výsledky
v celoslovenskom testovaní žiakov
piateho ročníka.
Sme škola, ktorá vám ponúka:
• kvalitné vzdelávanie
• jedinečnú rodinnú atmosféru
• príjemné esteticky upravené triedy
• hľadanie a rozvíjanie potenciálu
v každom dieťati
• integrovanú a skupinovú formu
vyučovania žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
• úzku spoluprácu s rodinou
• vyučovanie anglického jazyka od
1. ročníka
• vyučovanie metódou CLIL od 3. ročníka (prepojenie výučby anglického jazyka a iného vyučovacieho
predmetu)
• druhý cudzí jazyk od 4. ročníka
(na výber nemecký a ruský jazyk)
• rozmanitú činnosť v školskom klube detí počas celého roka
• krúžkovú činnosť rôzneho
zamerania
• možnosť navštevovania Súkromnej
základnej umeleckej školy v tej istej
budove (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor)
• prípravu žiakov 5. ročníka na
prijímacie skúšky na osemročné
gymnázium
• nezabudnuteľné zážitky zo školských akcií, výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, či školy v prírode
• ročníkové školné 240,- eur (20,eur mesačne)
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Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme výberové konanie

výberové konanie na funkciu
RIADITEĽA/RIADITEĽKY CENTRA VOĽNÉHO
ČASU, Ulica mieru 1702/39, Lučenec

výberové konanie na funkciu
RIADITEĽA/RIADITEĽKY: ZÁKLADNEJ ŠKOLY
M. R. ŠTEFÁNIKA, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
(plnoorganizovaná ZŠ s roč. 1.- 9.)

na funkciu RIADITEĽA/RIADITEĽKY
Materskej školy, Ul. Partizánska 273/19, Lučenec
Materskej školy, Štvrť M. R. Štefánika 407/12, Lučenec
Materskej školy, Rúbanisko I 2870/16, Lučenec
Materskej školy, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec

PREDPOKLADANÝ NÁSTUP: 1. júl 2019
PLATOVÉ PODMIENKY: určené podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s prílohou
č.4 v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa
nariadenia vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

PREDPOKLADANÝ NÁSTUP: 1. júl 2019
PLATOVÉ PODMIENKY: určené podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s prílohou č.4
v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa nariadenia vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

POŽADOVANÉ PREDPOKLADY:
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
• kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie
pre vychovávateľa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
• najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

POŽADOVANÉ PREDPOKLADY:
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
• kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
• najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

INÉ PREDPOKLADY:
• znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia
školského zariadenia,
• znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
• osobnostné a morálne predpoklady.

INÉ PREDPOKLADY:
• znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
• znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
• osobnostné a morálne predpoklady.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných
predpokladov,
• overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie
(1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
• preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej)
spôsobilosti.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných
predpokladov,
• overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie
(1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
• preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej)
spôsobilosti.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní: Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ul. novohradská 1, 984 01 Lučenec
Termín ukončenia prijímania žiadostí: 25.03.2019
do 12.00 hod. - poštou alebo osobne do kancelárie
prvého kontaktu MsÚ v Lučenci. Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Centra voľného času, Ulica mieru
1702/39, Lučenec - NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní: Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ul. no- Termín ukončenia prijímania žiadostí: 25.03. 2019
vohradská č.1, 984 01 Lučenec
do 12.00 hod. - poštou alebo osobne do kancelárie
Termín ukončenia prijímania žiadostí: 25.03.2019 do
prvého kontaktu MsÚ v Lučenci.
12.00 hod. - poštou alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ v Lučenci. Zalepenú obálku s poža- Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom
dovanými dokladmi označte nápisom: „VÝBEROVÉ „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ, (konkrétne
KONANIE na riaditeľa Základnej školy M. R. Štefá- adresa MŠ), Lučenec - NEOTVÁRAŤ“.
nika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec - NEOTVÁRAŤ“
Termín a miesto výberového konania oznámi výTermín a miesto výberového konania oznámi vý- berová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺ- ňajú stanovené podmienky, najmenej 7 dní pred terňajú stanovené podmienky, najmenej 7 dní pred ter- mínom jeho konania.
mínom jeho konania.

Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

PREDPOKLADANÝ NÁSTUP: 1. júl 2019
PLATOVÉ PODMIENKY: Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v spojení s prílohou č. 4. Nariadenie vlády č. 388/2018,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
POŽADOVANÉ PREDPOKLADY:
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
• kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie
pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
• najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
• dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
INÉ PREDPOKLADY:
• znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
• znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
• osobnostné a morálne predpoklady.
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných
predpokladov,
• overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej)
spôsobilosti.
Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní: Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ul. novohradská 1, 984 01 Lučenec.

Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

10 | kino Apollo / inzercia
Václavíková, firma Adano, firma
Babičkin dvor, Erce s.r.o., RoV LUČENCI
man Gyenes, firma Kozel.
O zábavu sa nám postaral DJ Čulo
Kino je atraktívny „časopriestor“,
„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
a
nafotil
nás Jozef Švantner, za čo
finančne podporil Audiovizuálny fond“
ktorý aj do všedného dňa prineim
tiež
patrí
veľká vďaka. OrganiZmena programu vyhradená !!!
sie nové príbehy. Tituly, ktoré
Pozor na zmenu začiatkov
zátori
akcie
boli
Mariana Pukáčo- Ponúkam brigádu študentke
v rámci festivalov prinesieme do
predstavení !!! Možnosť predpredaja
Lučenca, to určite dokážu. Mož- alebo dôchodkyni - venčenie psí- vá a Miroslava Leicherová. 	 PO/14
vstupeniek !!!
nosť stráviť spoločné chvíle s blíz- ka, Vajanského a okolie Lučenec.
OZNAM
Pokladňa kina Apollo otvorená:
kymi a nechať sa vtiahnuť do deja 0915 971 798		
PO/13
Obchodná akadémia Lučenec
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!
- aj o tom je kino.
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
8.3.2019 
19:00
Predám podpivničenú murona prenájom priestoru na zriadevanú
chatku v Malej Vsi s 4-ároKNIHA OBRAZOV
V kine Apollo (FK Európa) uvenie školského bufetu. Podmienky
(Le Livre dímage)
dieme v rámci festivalu Crème de vým pozemkom (jablone, slivky, prenájmu sú zverejnené na weCrème de la Crème •
la Crème tilul „Prísľub úsvitu“ černice, hrozno). Cena 3 500 eur bovej stránke školy www.oalc.sk
Týždeň francúzskeho filmu
(7.3.) zo sekcie Príbehy slávnych, (aj na splátky).
a na úradnej tabuli školy na LúčFRA - 2018 - 84 min. - 2D o výnimočnom živote spisovateľa
Tel. č.: 0902 657 075
PO/15
nej 4 v Lučenci.		 PO/17
- dráma - české titulky Romaina Garyho a jeho vzťahu s
uvádza Film Europe
GANGSTER NA MOTORKE
matkou, ktorý prežil tisíce živoSPOMIENKA

ZAVÍTA DO LUČENCA
tov, aby sa stal veľkým človekom
„Hoci si odišiel a niet Ťa medzi
FILMOVÉ FESTIVALY

15

4€

8 a 21.3.2019 

17:00

OSTRÝM NOŽOM

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


15

5€

13.3. 2019 

17:00

			

FAVORITKA (The Favourite)

a slávnym spisovateľom. A pre- nami, v našich srdciach zostaneš
miéru filmovej eseje „Kniha ob- stále s nami.“
razov“ (8.3.) od francúzskeho reDňa 11.3.2019
žiséra Jean-Luc Godarda.
si pripomenieme 1. výročie
ú m r t i a Jána
Manicu z Lučenca, ktorý nás
navždy opustil.

USA/IRL/GB - 2018 - 119min. 2D - historický/dráma - maďarské titulky- uvádza CinemArt



15

5€

Počas MFFK Febio 2019 uvedieme
na veľkom plátne provo13.3.2019

19:00
		
katívnu komédiu „Oni a Silvio“
ZÁHADA SILVER LAKE
(27.3.) talianskeho režiséra Pa(Under the Silver Lake)
ola Sorrentiniho o miliardárovi
USA - 2018 - 139 min. - 2D krimi/komédia - české titul- a predsedovi vlády Silviovi Berky - uvádza FilmEurope Be- lusconim, ktorý sa preslávil pre2Can Distribution
dovšetkým excentrickým spôsobom života. Druhým titulom

bude kontroverzný film „Klérus"
14.3.2019 
19:00 (28.3.), o osudoch troch katolíc				
FK: ZJAVENIE (L´Apparition) kych kňazov.
FRA - 2018 - 137 min. - 2D dráma - české titulky - uváPočas oboch filmových festivadza ASFK
lov bude premietať vybrané tituly

aj FK Priestor.
Vo vestibule kina Apollo je
15.3.2019 
19:00
stále nástenka, ktorá čaká na
KURSK (Kursk)
vaše podnety. Aké kino chceBEL/LUX - 2018 - 117 min. - 2D
me
v meste?
- akčný/dráma - české titulky

15

4€

15

4€

- uvádza MagicBox


12

21 a 22.3.2019 

5€
19:00

			

Tešíme sa na Vás v kine Apollo.
text: Diana Lajzová

SKLENENÁ IZBA

ČR/SR - 2019 - 104 min. - 2D
- milostná dráma - český dabing - uvádza GarfieldFilm


12

RIADKOVÁ INZERCIA
- Hľadám dôchodkyňu ku staršej pani na poobedia a dva víkendy, Vajanského a okolie. Bližšie
informácie 0915 971 798 PO/12

5€

NEZABUDNITE NÁS
SLEDOVAŤ
NA FACEBOOKU
KINO APOLLO3D

S láskou a úctou spomínajú sestry, krstná mama a ostatná smútiaca rodina.	
PO/16

Nikdy nie je neskoro zmeniť
svoj život, stačí sa správne rozhodnúť. Gangster na motorke
Kornelius Novak sa mnohokrát
ocitol v blízkosti smrti, preto
sa rozhodol podstúpiť zdĺhavú
zmenu životného štýlu. Je pripravený osobne osloviť ľudí,
špeciálne mladých ľudí a teenagerov na školách v rámci protidrogovej prevencie a prevencie
kriminality.
Môžete sa tešiť na nasledujúce témy:
25.3. - Dôkaz o Bohu pre moderných, logicky zmýšľajúcich ľudí
26.3. - Božie zázraky dnes - moje
vlastné skúsenosti
27.3. - Ako môže byť Boh spravodlivý? Prečo nevrhá blesky
na zlých ľudí?
28.3. - Prečo nikto nenachádza
spokojnosť? Cesta k naplnenému životu.
29.3. - Cieľ a zmysel života

POĎAKOVANIE
V mesiaci február sa už po piatykrát uskutočnil Volejbalový ples
na SOU Združenej a to 9.2.2019
o 19-tej hodine. Prišlo sa zabaviť
a vzdať česť tomuto športu až 139
zábavychtivých osôb. Touto cestou
sa chceme poďakovať sponzorom,
ktorí nám do tomboly prispeli, či
už vecnými cenami alebo finančnou hotovosťou alebo inou pomoNovohradská knižnica, Nácou, ktorá nám pomohla túto akučná
knižnica, (vchod z dvora)
ciu zrealizovať.
J.
Kármána
2, Lučenec
Veľká vďaka sponzorom: mesto
Vždy
o
17:00.
Vstup je voľný.
Lučenec, firma Norwood p. Trizna, Zuzana Schwarzová, Spool a.s.,
text: Marek Kaba
firma Moja Srdcovka, firma Daniel Fides, TSV papier s.r.o., paOZNAM
piernictvo Podcklan, Adriana KoPredsedníctvo Združenia Kluváľová, Miroslav Benčík, Daniel
bu priateľov polície Lučenec oznaDudáš, kozmetické štúdio Perfekt
muje svojim členom, že Zhromažbody, firma Pereg, kaderníctvo
denie členov sa uskutoční dňa
Janka a Erika, Ján Dobrocký, Pe22.3.2019 o 15.30 hod. v objekte
ter Danko, Lucia Kupcová, Tibor
Klubu priateľov polície v Lučenci
Pukáč, firma Remond, Branislav
na Sládkovičovej ul. č. 12.
Hrdlička, Jana Poltárska, kadernícky salón Riccardo, rodina Vidietext: Jaroslav Vilhan
čanová, firma Mary Kay, Miriam

LU C I A
K A P I ČÁ KOVÁ

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

pozvánky | 11

8. marca 2019
www.lucenec.sk

Dňa 14.03.2019 od 16.00 hod.
na oddelení náučnej literatúry
František Mihály predstaví svoju
novú knihu „Osobnosti Lučenca
- Spomienky a nekrológy“. Beseda o osobnostiach nielen Lučenca, ale celého regiónu Novohrad
bude spojená s autogramiádou
a kultúrnym programom Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci.
Dňa 19.03.2019 v spolupráci so študentmi Strednej odbornej školy pedagogickej, ktorí pre
žiakov Špeciálnej základnej školy
pripravia dramatizáciu rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku,
sa bude konať od 09.00 a 10.30
hod. na oddelení náučnej literatúry podujatie s názvom Deň ľudovej rozprávky, venované pamiatke P. Dobšinského.

text: Daša Filčíková

VÝROČNÁ ČLENSKÁ

15:00

4. ročník

Šachová
4. ročník
simultánka
Šachová
simultánka
Lucia Kapičáková
s osobnosťami mesta

5.
15:00
4.2019

V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI
Dňa 12.03.2019 sa na oddelení náučnej literatúry bude konať
pre verejnosť od 16.00 hod. beseda s autorom knihy 100 rokov
Česka a Slovenska - Igorom Ďuričom, ktorý predstaví storočné
dejiny štátu netradičnou a vizuálne zaujímavou formou a oboznámi záujemcov s najzaujímavejšími
politickými, ekonomickými, spoločenskými, kultúrnymi a športovými udalosťami, ktoré boli kľúčové v dejinách štátu.

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

5. 4.2019

MAREC MESIAC KNIHY

LU C I A
K A P I ČÁ KOVÁ

SCHÔDZA A ZÁJAZD
Lucia Kapičáková (11 r.) je trojnásobná majsterka SR, dvojnáNa podujatie srdečne pozývame
Na základe plánu práce Zväzu
sobná majsterka EÚ, účastníčka
priaznivcov tejto kráľovskej hry,
adresa:
Majstrovstiev sveta 2015 v Gréc- kde Lucia odohrá šachovú
postihnutých civilizačnými choku a víťazka mnohých zahraničsimultánku na 10 šachovniciach
Ulica Dr. Herza 1
ných turnajov v ČR, Maďarsku,
proti významným osobnostiam
robami ZO VP-16 Lučenec vás poSrbsku, Chorvátsku, Rumunsku.
www.lucenec.sk
mesta a regiónu Lučenec.
zývame na výročnú schôdzu, ktoPočas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.
rá sa bude konať dňa 14.3.2019
Lucia Kapičáková
o 15:00 v reštaurácii Prameň. Na
POZVÁNKA
NA ZÁJAZD mesta STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA
s osobnosťami
schôdzu si prineste členské preKapičáková (11 r.) je trojDOLucia
TISZAÚJVÁROSU
ŠKOLA LUČENEC
ukazy. Prezentácia a vyberanie
násobná majsterka SR, dvojnáNa podujatie srdečne pozývame
sobná majsterka EÚ, účastníčka
priaznivcov
tejto kráľovskej hry,
Oznamujeme
vám,
že
dňa
adresa:
členských príspevkov je od 15:00.
Majstrovstiev sveta 2015 v Gréc- kde Lucia odohrá šachovú
vyhlasuje
obchodnú
ku a víťazka sa
mnohých
zahraničsimultánku
na 10 šachovniciach
Ulica Dr. Herza
1
uskutoční
zájazd
Po schôdzi sa uskutoční spolo- 23.3.2019
ných turnajov v ČR, Maďarsku,
proti významným osobnostiam
Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku.
verejnú
súťaž na prenájom
www.lucenec.sk
mesta a regiónu Lučenec.
do
Tiszaújvárosu,
do
termálnečenské posedenie, na ktoré vás
ho kúpaliska. Odchod je o 7.00
srdečne pozývame.
ŠKOLSKÉHO
Zväz postihnutých civilizačný- hod. z Lučenca, spred MestskéBUFETU A POZEMKU,
mi chorobami ZO VP-16 Lučenec ho úradu. Prihlásiť sa môžete na
t.č.:
0908
525
840
Andrea
Kriorganizuje 16.3.2019 rehabilipodľa podmienok uvedených
tačný pobyt do kúpeľného mes- vánsky, 047/ 43 25 889 - Brigita
Mihalčáková.
na
stránke www.szslucnalc.sk
ta Tiszaújváros. Odchod je ráno
PL2019/07
o 7:00 spred budovy Mestského
úradu Lučenec. Odchod späť do
OZ
VÁ S
N OV O H R A D
P O Z Ý VA J Ú
Lučenca bude o 17:00.
Prihlásiť sa môžete u Márie
Kuttnerovej - 0908 918 624 alebo
u Júliusa Vargu - 0948 009 654.
POZVÁNKA NA DEŇ

Dňa 21.03.2019 sa o 09.00 hod.
GASTRONÓMIE, CESTOVNÉHO
na oddelení náučnej literatúry pre
RUCHU A SLUŽIEB
žiakov základných škôl uskutoční
Stredná odborná škola hotelobeseda s vydavateľkou a autorkou
projektu Slovensko krajina plná vých služieb a dopravy na Zvotajomstiev Lenkou Šingovskou lenskej ceste pozýva širokú vena tému Mapovanie vodného rejnosť a žiakov 9. ročníkov zo
bohatstva, v rámci ktorej sa ne- základných škôl na prezentačnásilnou formou snaží viesť deti no-súťažný deň do Reštaurácie
k ochrane životného prostredia. Novohrad dňa 4. apríla 2019 od
10:00 hod. Počas celého dňa budú
Dňa 25.03.2019 „Ľudové tra- prebiehať prezentácie zručnosdície a zvyky obradového folkló- tí žiakov jednotlivých študijných
ru“ - prednáška s etnologičkou a učebných odborov. Predstavia
z Novohradského múzea a galé- sa vám žiaci z odborov: hotelová
rie v Lučenci Michaelou Škodo- akadémia, kuchár, cukrár, barvou pre študentov stredných škôl man - čašník, cestovný ruch, kozo 11.30 hod. na oddelení náučnej metička a kaderníčka. Neváhajliteratúry, bude sa venovať pôvo- te a vstúpte do sveta chutí, vôní,
du zvykov a obradov, týkajúcich sa cestovania a krásy.

Dni
módy
Jarné

10:00

PL2019/01

všetkých ročných období, čo sa zo
zvykov našich predkov zachovalo a prečo by sme mali toto krásne kultúrne dedičstvo zachovať.
Od 01.03. - 28.03.2019 bude na
galérii oddelenia náučnej literatúry inštalovaná výstava ilustrácií
z knižnej série Zuzany Fuskovej
„Slovensko krajina plná tajomstiev“,
ktorej cieľom je osloviť verejnosť
bez rozdielu veku a priblížiť jej
regióny Slovenska originálnym
spôsobom.

stretnutie

športovcov
Pozývame všetkých športovcov
a nadšencov športu na predveľkonočné
stretnutie športovcov, kde budú
informovaní o športových podujatiach
v meste a spoločne si môžu otestovať
svoju kondíciu na 5km okruhu behom,
bicyklom, nordic walkingom...

ADRESA:

Mestské
kúpalisko
Lučenec
(šatne k dispozícii)
Za každého počasia

13.4.2019

VÝKUP PAROŽIA
INFO: 0904 834 937

Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.
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Florbal
CHLAPČENSKO DIEVČENSKEJ LIGA
Chlapčensko-dievčenská florbalová liga
v Lučenci pokračovala 17. kolom. V zápase
odvekých rivaliek si opäť poradili dievčatá
SOŠ pg s dievčatami SZŠ a ľahko ich zdolali v pomere 12:3.
SOŠ PG - SZŠ 12:3
Góly (SOŠ PG): Udvardyová 5, Štulajterová
4, Ikriová 2, Vargová 1. Góly (SZŠ): Tamášová 3
Štatistika brankárov: Udvardyová (SOŠ
pg): 87,5%, Berkiová (SOŠ PG): 70,12%, Brinzová (SZŠ): 66,66%

Varta futsal liga
19. KOLO, 1.3.2019
LUČENEC - BANSKÁ BYSTRICA
5:2 (3:1)

CVČ MAGNET-MIX 3:2
Góly (CVČ Magnet): Bella 3. Góly (MIX):
Kajtor 1, Bubla 1.

Futsalová extraliga
juniorov U20

TABUĽKA
1.SOŠ PG
2.CVČ Magnet
3.MIX 		
4.SZŠ 		

16 14 2 0
17 13 4 0
16 3 13 0
17 3 14 0

161:66 
148:62 
58:139 
38:168 

42
39
9
9

Mimel: Oberman, Klema - Serbin, Fehérvári, Steinwandter, Luciano, Petík, FerFC SPARTAK TRNAVA U20 reira, Greško, Kočiš, Brunovský, Sobral,
MIMEL LUČENEC U20 2:2 (1:0)
Lucas, Dentinho. Tréner: Marián BerPoradie brankárov po 17. kole: Švéda (CVČ
Góly za LC: Keszi 2. Mimel: Šága, Sedláček,
ky. Lion car MIBA: Hanakovič - Maliňák,
Magnet)
91,30%, Karásek (MIX):76,92%
Čipčala, Keszi , Mészáros, Dobiáš, Badinka,
Čief, Rafanides, Dobrota, Tužinský, OliveNajlepšší
hráči chlapčensko - dievčenKulich, Telek, Dudáš. Divákov: 88.
ira, Soares, Da Silva, Maciel Silva. Góly:
skej ligy: Uhrinová (SOŠ pg) 68 gólov, Bella
2., 22. Lucas, 4. Luciano, 14., 40. (PK) DenTABUĽKA
(CVČ Magnet) 65gólov, Danyi (CVČ Magnet)
tinho - 8., 26. Oliveira. ŽK: Da Silva, Ma1. GRIZZLY Košice 18 15 0 3
96:39 
45 57gólov, Valocková (SOŠ pg) 34gólov, Štulajciel Silva. Tréner: Martin Majling. Roz2. Ekoprim Prešov 14 10 2 2
70:25 
32 terová (SOŠ pg) 34gólov, Udvardyová (SOŠ
hodovali: Peško, Bohun. Divákov: 750.
3. MŠK Žilina
18 12 1 5
76:55 
37 pg) 33 gólov.
4. Wild Boys BA 18 10 3 5
60:38 
33
Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec:
POZVÁNKA NA PONDELKOVÉ ZÁPASY:
5. Spartak Trnava 18 9 3 6
80:64 
30
„Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, mali
Fanúšikov pozývame na pondelkové zápasme niekoľko sľubných šancí. Škoda, že sme
6. Mimel Lučenec 18 9 2 7
50:42 
29
sy
od 15:00 do 17:00 do telocvične na Stredich hneď nepremenili. Viedli sme 2:0 a kon- 7. Pinerola BA 1994 18 6 1 11
45:65 
19
nú
priemyselnú školu stavebnú Oskara Wintrolovali hru. Po Marlonovom risku Bystri8. Futsal Levice
18 6 1 11
56:77 
19
klera
v Lučenci.
ca znížila. Po peknej akcii Dentinha sme sa
9. Kanianka
18 4 1 13
53:84 
13
Florbalovú ligu v Lučenci finančne podzase dostali do dvojgólového vedenia a sú- 10. Makro Žilina 18 4 0 14
42:91 
12
porujú: primátorka mesta Alexandra Pivkopera sme pustili iba do niekoľkých brejkov.
11. Banská Bystrica 18 3 0 15
24:98 
9
vá, mesto Lučenec, Superpek, Redox, Lustroj,
Na začiatku 2. polčasu sme odskočili na 4:1,
Parapetrol, Poľovníctvo Hubert, Autokomplex,
ale po nešťastnom góle hostia náskok stiahli.
BUDÚCI PROGRAM:
Autoškola Gonda a Sonne Crystal. Ďakujeme.
Ku koncu súperovej power-play, ktorú sme
13.3.2019 o 13:30:
ubránili, sme dali piaty gól. Celý zápas sme
Spartak Trnava - futsal - Mimel Lučenec
boli lepší a súpera sme nepustili do vážnejších situácií. Vedeli sme však, že to nebude
text: Sabina Udvardyová
text: Monika Nagyová
ľahké a že nás čaká ťažký duel. Škoda, že sme
nezapojili viac hráčov. Bol by som rád, ak by
sa nám podarilo vyhrať štvrťfinálovú sériu na
HOKEJOVÁ
S LYŽIARSKYM AUTOBUSOM
3:0, aby sme mali dostatok času na prípravu
MINILIGA
DO JASNEJ
a oddych na ďalšieho súpera.“
10.3.2019 od 8:00 do 16:00:
10.3.2019 o 7:52: Skibus vychádza z maďar8. kolo žiackej hokejovej MINILIGY za účas- ského Šalgotarjánu a lyžiarov priváža postupBUDÚCI PROGRAM:
ti HC Lučenec, HKM Rimavská Sobota, HC ne do štyroch slovenských centier v HriňoŠtvrťfinále domáce zápasy 3. zápas 15.3.2019 Veľký Krtíš, HKm Zvolen, HC 07 Detva, Be vej, Mýte pod Ďumbierom, na Tále a na južnú
o 19:00, prípadný 5. zápas 29.3.2019. Zápa- The Best, Speeders Bratislava a HC Topoľčany. stranu Chopku. Parkovisko pred Mestským
sy sa odohrajú na palubovke športovej haly
Zimný štadión, Ulica športová, Lučenec.
úradom, Ulica novohradská č. 1, Lučenec.
Arena Lučenec.
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BUDÚCI PROGRAM:
9.3.2019 o 18.00 Lučenec - Prievidza
20.3.2019 o 18.00 Lučenec - Žilina
TABUĽKA
1. Inter BA
2. Levice
3. Svit 		
4. Prievidza
5. Žilina 		
6. Komárno
7. Handlová
8. Spišská N. Ves
9.Lučenec

Basketbal
30. KOLO, 6.3.2019
BRATISLAVA - LUČENEC 109:73
(24:14, 28:18, 31:27, 26:14)
Inter: Skinner 19, Fusek 16, Smith 14, Mrviš 12, Kinney 4 (Abrhám 14, Baťka 13, Perkovič 9, Kozlík 5, Bulatovič 3)
Lučenec: Isby 18, Shelton 17, Griffin 14, Agusi 10, Pipíška 6 (Jacobs 6, Jackuliak 2, Skvašik
0). TH: 19/15 - 20/16. Fauly: 18 - 16. Trojky:
12 - 3. Rozhodovali: Margala, Lamoš, Turčin
POVEDALI PO ZÁPASE:
Aramis Naglič, tréner Interu:
„Od prvej minúty sme hrali seriózne. Mojich
chlapcov musím pochváliť za profesionalitu.
Stále im prízvukujem zameranie sa a koncentráciu na to, čo robíme. Len tak môžeme krok
za krokom ďalej napredovať. Mali sme troška
alarm, lebo sme pozerali zápas Lučenca s Levicami a videli sme, že je to tím, ktorý môže
hrať dobre, ak mu je to dovolené. My sme to
nedovolili a je z toho naša jasná výhra. Minúty sme rozložili medzi všetkých. Druhý polčas,
zvlášť koniec, to bol už troška festival. Ale my
chceme stále hrať rýchlo a agresívne, čo sa
nám teraz darí.“
Michael Fusek, hráč Interu:
„Hlavne v druhej polovici sme pritlačili, Lučenec sa dostal do úzkych a tam sme vyhrali
zápas. Každý zápas, ktorý hráme v slovenskej
lige, je o obrane. Nestrieľame vždy toľko bodov, aby sme mohli vyhrať útokom. Ak ale budeme hrať dobrú obranu, nezáleží na tom, či je
to Lučenec alebo Levice, vždy môžeme zvíťaziť.“
Tibor Jány, tréner Lučenca:
„Bolo to čosi úplne iné, ako sme hrali v predchádzajúcom zápase s Levicami. Každý jeden
hráč chcel dokázať, že je lepší ako celý tím Interu a podľa toho sa vyvíjalo stretnutie: hrali

sme individualisticky, nedisciplinovane. Súper hral vynikajúco, hlavne v obrane. Z toho,
že Inter dobre bránil, dokázal rýchlo a presne
skórovať a vysoko vyhrať stretnutie.“
29. KOLO, 2.3.2019
LUČENEC - LEVICE 91:77
(17:24, 22:12, 26:23, 26:18)
Lučenec: Agusi 21, Shelton 20, Griffin 9,
Jacobs 8, Pipíška 4 (Isby 25, Jackuliak a Skvašik po 2). Levice: Benjamin 14, Žiak 12, Krajčovič 9, Bojanovský a Stev. Davis po 4 (Jeftič
15, Council 8, Pita 7, Bachan 5). TH: 32/27 21/13. Fauly: 27 - 26. Trojky: 8 - 6. Rozhodovali: Tomašovič, Kiss, Životský.
POVEDALI PO ZÁPASE:
Tibor Jány, tréner Lučenca:
„Víťazstvo nad nedávnym víťazom Slovenského pohára je veľmi cenné. Myslím si, že tie tri
týždne, čo sme nehrali, nám pomohli, lebo sme
si mohli dobre zatrénovať a utvrdiť sa v tých obranných a útočných veciach, ktoré sme potrebovali. Doplnil nás jeden nový hráč koncom týždňa,
bolo to pre nás náročné vyrovnať sa s tým, že sa
pridal nový prvok do nášho družstva. Tie akcie,
ktoré sme mali, nám vyšli, dokázali sme sa presadiť, a hlavne on dokázal skórovať. Celý tím veľmi dobre bránil, to znamená, že sme mali podporu rýchleho prechodu, a aj keď sme neskórovali
z protiútoku, naša obrana pomohla k útočnej
aktivite, hoci sme hrali aj do zostavy 5 na 5, tak
sme sa dokázali presadiť. Na naše pomery sme
mali mimoriadne dobré trestné hody, to v závere
aj rozhodlo, keďže súper vsadil na rýchle zastavovanie našej hry. Na konci sme boli vo výhode
v tom, že sme nemali na ihrisku žiadneho vysokého hráča, pretože všetci, ktorí boli k dispozícii, mohli vodiť loptu v protiútoku alebo pri tranzícii, a tak sa stalo, že sa nám podarilo vyhrať.“

26 22 4
27 19 8
27 18 9
26 16 10
27 13 14
27 12 15
27 9 18
26 8 18
27 3 24

2205:1713 
2219:2035 
2249:2127 
2020:1875 
2139:2192 
2185:2164 
2052:227 
2123:2335 
1932:2412 

48
46
45
42
40
39
36
34
30

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.
BODOVÁ ŠTATISTIKA
PO 30. KOLÁCH
515/00 - Duke Shelton 27
336/06 - Johnny Griffin jr. 27
310/59 - Ike Agusi 24
248/24 - Ethan Jacobs 26
124/18 - Branislav Pipíška 24
62/10 - Simeon Jackuliak 21
50/07 - Marko Vukovič 18
22/04 - Patrik Sarna 14
21/03 - Roman Skvašik 7
0/00 - Marko Grenda 5
0/00 - Miroslav Mátych 2
0/00 - Štefan Suja 4
0/00 - Tomáš Mederi 3
POZNÁMKA:
Body spolu, trojky, priezvisko, počet zápasov.

text: Monika Nagyová
foto: Vladimír Dorňák, internet
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Judisti Katsuda na GRAND PRIX
v Banskej Bystrici na stupni
víťazov v sobotu aj v nedeľu
V sobotu 16.2. a v nedeľu
17.2.2019 usporiadal judo klub
Dukla Banská Bystrica 6. ročník Grand Prix Banská Bystrica
a 1. ročník Memoriálu Jána Gregora staršieho.Za kvalitnej účasti 12 krajín bojovalo na banskobystrických tatami viac ako 600
judistov. Krúžok judo klub Katsudo Lučenec a naše mesto reprezentovalo 14 judistov. Výprava
na dvojdňový turnaj bola plánovaná vo väčšom počte, no okrem
iného počet reprezentantov nášho klubu zdecimovalo aj chrípkové obdobie. Napriek tomu sa po
súbojoch s kvalitnými judistami
môže aj Katsudo pochváliť dobrými výsledkami. Kategórie dorastu
a mladších žiakov sa konali v sobotu a v nedeľu kategórie staršieho žiactva a juniorov. V sobotu sme si domov priniesli 2x zlatú,
2x striebornú a 2x bronzovú medailu a 1x 5.miesto. Na druhý deň
si naši judisti vybojovali 1x striebro, 2x bronz a 1x 5.miesto, spolu
9. medailí. Dvaja naši judisti boli
ocenení Slovenským zväzom juda
(SZJ) ako najlepší judisti slovenského ranking listu. Je to pre nás
výborný úspech, nakoľko minulý rok bol vyhodnotený len jeden
pretekár (Andrej Meša), tento

rok boli vyhodnotení dvaja judisti, a to Dalibor Strmeň a Diana
Fekiačová..

Akapo Lučenec proti družstvu Serede
Lučenec - Sereď 52:25 (29:15)
Lučenec - Sereď 63:33 (36:13)
V sobotu 2.3.2019 nastúpili
dievčatá Lučenca proti súperovi
BK Lokomotíva Sereď.
Hneď od úvodu vstúpili do zápasu koncentrované, čo sa prejavilo
aj na ich výkone a aj v jednom, aj

v druhom zápase si spravili náskok, ktorý až do konca stretnutia
navyšovali. Potešujúce je hlavne
to, že mladé basketbalistky si tieto zápasy naplno užili a zahrali si
všetky dievčatá.

1.miesto Pavlína Ľuptáková,
text: Mojmír Sychra
Kristína Lili Križová, 2.miesto
v dorasteneckej kategórii Dalibor Strmeň, v juniorskej kategórii Martina Ľuptáková a Kristián
Bari, 3.miesto Dominika Chudá,
Andrej Meša, Dalibor Strmeň,
v juniorskej kategórii bojoval aj
odchovanec Katsudo Miroslav
Fekiač, 5. miesto Michal Kilačko,
Diana Fekiačová a v dorasteneckej kategórii Andrej Meša. Touto cestou by sme chceli poďakovať sponzorom judo klubu: Miloš
Kelemen, Martin Ľupták, Endogyn, s.r.o., Jaroslav Tóth hotel Clavis, Stanislav Pisár, Jana Straková, Ivimed, s.r.o., Jana Dudášová
a vedenie ZŠ. L. Novomeského,
Martin Bari ristorante pizzeria
Romantik, mesto Lučenec, za finančnú podporu klubu B6 Slovakia Andrej Chudý, Peter MaS blížiacou sa jarou lákajú mla- Jaskyňa s dĺžkou 7,5 m je voľne
tuška, Dezider Bari, Ján Kilačko, dých i starších tradičné prechádz- prístupná. V rámci prechádzky
Dalibor Strmeň starší a v nepo- ky a túry. Mesto Lučenec spoločne bude aj priestor na oddych a obslednom rade trénerskej dvoji- s OZ Novohrad usporiada 23.mar- čerstvenie. Príchod do Lučenca je
ci Róbert Rác a Lucia Balašková . ca 2019 pre všetkých záujemcov naplánovaný cca na 16:00.
tradičnú akciu Prechádzka jarCieľom je viac spoznávať krásy
nou
prírodou.
Tentokrát
sa
preNovohradu.
„Pozývam všetkých
text: Martin Ľupták
chádzka koná okolo Divína a Bu- turistov a milovníkov zdravého židinských lazov.
votného štýlu, ktorí chcú spoznáOdchod je o 9:00 spred Mest- vať náš región. Na prechádzke vás
ského úradu v Lučenci. V Divíne budem informovať aj o našich na4. LIGA MUŽI JUH
je v rámci prechádzky napláno- sledujúcich akciách,“ prezradil viMŠK NOVOHRAD U19 vaná návšteva Zichyho kaštieľa, ceprimátor mesta Pavol Baculík.
pre zdatnejších výstup na DivínPrihlásiť sa môžete od 8. do 20.
TJ TATRAN VLM PLIEŠOVCE
sky hrad. Na Divínskom hrade marca 2019 v Mestskom inforFK BUZITKA - MŠK NOVOHRAD bude k dispozícii aj odborný vý- mačnom centre v Lučenci (Ul. Dr.
5:2 (2:1)
Naša U19 si poradila s mužLUČENEC D 2:3 (0:2)
klad k prírodným hodnotám re- Herza 1, Radnica Lučenec) alebo
mi 4. ligových Pliešoviec. TréLučenec: Lamocký, Veselka, giónu. Po prehliadkach autobus na tel. čísle 43 315 13.
ner Róbert Fízeľ dal šancu na ih- Kamenský, Balog, Kašinský, Moj- odchádza na Budinské lazy, kde
risku všetkým hráčom. Z JUPIE žiš, Haráni, Hrčák, Gracza, Oláh, turistov čaká návšteva prírodtext: Monika Nagyová
Hamšíkova akadémia je u nás na Káka. Góly: Hrčák, Gracza, Káka. nej pamiatky Jánošíkova skrýša.
skúške Ivanic, ktorý strelil dva Tréner: Róbert Fízeľ. Divákov: 30.
góly. Počas zimy sa podarilo doVydáva mesto Lučenec NovoAutorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie,
hradská 1, 984 01 Lučenec,
rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky
tiahnuť na prestup odchovanca
BUDÚCI PROGRAM:
je možné len s písomným súhlasom vydaIČO: 00316181. EV 3986/10. ISSN
Tomáša Mojžiša, ktorý bol hrá9.3.2019 o 11:00 MŠK Novovateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za ob1338-9564, Mestský úrad, Lučenec,
sah a pravdivosť inzerátov a za prípadné
č. dverí 144 Telefón: 047/430 72 34
čom Hamšíkovej akadémie a na- hrad Lučenec - Tj Sokol Medzibrod
spôsobené škody. Uzávierka materiálov do
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk
posledy hral v Rimavskej Sobo23.3.2019 o 15:00 MŠK Nočísla v utorok do 12.00 hodiny. Redakcia
Redaktor: Ján Šnúrik, jan.snurik
si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, rete. Na hosťovanie prišiel z Divína vohrad Lučenec - MFK Ružom@lucenec.sk
dakčne upraviť alebo aj neuverejniť. AnoRedaktor: M. Nagyová, monika.
Erik Hrčák, ktorý posledné sezó- berok juniori
nymné príspevky nezverejňujeme.
nagyova@lucenec.sk
ny pôsobil v Lokomotíve Zvolen.
Sadzba: Peter Kollár, grafik@lucenec.sk
Počas podujatí budú zhotovované
Tlač: mafraprint, Turyfoto/video dokumentácie pre proGóly: Ivanic 2, Oláh, Bencsík,
text: MŠK Novohrad
pagačné účely mesta Lučenec.
na Petr, +420 734 517 178
Meszároš.

Prechádzka jarnou prírodou

okolo Divína

TIRÁŽ

Futbal

pozvánky | 15

8. marca 2019
www.lucenec.sk

2. apríla 2019
19:00
kino APOLLO

Mimoriadne divadelné predstavenie

KUBO o 16:30

Adam Ďurica si pre svojich fanúšikov pripravil skutočnú hudobnú
lahôdku. Už na jar roka 2019 naplánoval akustické turné v sprievode
KUBO je nepochybne jednou z filsvojich hostí a skvelých hudobníkov. Divákom sa predstaví v siedmich mových a divadelných klasík, ktorú
slovenských mestách od Žiliny až po Prešov, kde odznejú jeho najväč- pozná snáď každý správny Slovák.
šie hity ako Holubička, Spolu, Jazero, Neľutujem či Mandolína v aran- Nové Česko-Slovenské muzikáložmánoch a s novým zvukom a dozviete sa, ako niektoré z nich vznikli. vé spracovanie divadelnej hry JozeV každom meste bude mať akustický koncert špeciálneho hudob- fa Hollého je oslavou slovenského
ného hosťa: Sima Martausová, Peter Bič a Viktória z Peter Bič Pro- folklóru a vzdanie holdu velikánoject, Karmen Pál-Baláž a ďalší. Užite si príjemný hudobný večer a vy- vi slovenskej filmovej a divadelnej
chutnajte si známe melódie tak, ako ste ich ešte nepočuli.
scény - Jozefovi Krónerovi.
Živé, energické a zábavné predŠpeciálni hostia: Peter Bič ,Victoria z Peter Bič Project a Karmen Pál-Baláž
stavenie! Réžia nového muzikáVstupné: od 19 eur
lu Ivan Blahút. Originálne piesne
Predpredaj: MIC Lučenec, kino Apollo, www.kultura.lucenec.sk
zložila skvelá Sima Martausová
Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.
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

Ešte raz a ešte lepšie

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.

Účinkujú: Marko Igonda, Aniko Vargová,
Kristína Greppelová,Gregor Hološka/
alt. Martin Mňahončák. Autor: Michael
Engler Réžia: Martin Mňahončák Dátum:
4. apríla 2019 Čas: 18:00 Miesto: Divadlo
B. S. Timravy Vstupné: 17 eur
V manželstve úspešného spisovateľa, ktoré stojí na pokraji
rozvodu, dochádza pri výmene
názorov k úrazu a nešťastnému pádu, pri ktorom Thomas
(Marko Igonda) stráca vedomie

a dostáva sa do kómy. Po prebratí sa z kómy sa vracia do veku 20
rokov, všetko ostatné, vrátane
problémov v jeho manželstve, sa
mu z pamäti vymazalo.
Dá sa takto začať odznova?
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11.-12.4.2019

Mestský

Veľkonočný
jarmok
Bohatý kultúrny
program, remeselné
a predajné stánky
Miesto konania:
Námestie republiky
Lučenec

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

Srdečne Vás pozývame

na ochutnávku thajských produktov

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
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