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Výborné výkony, známi športovci aj nová kniha
dvojtýždenník mesta Lučenec | ročník 15 | číslo 6 | náklad 11 200 ks | distribuované zdarma

Vyberáme z mestského zastupiteľstva
NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA
V júli 2018 predložila mestu Lučenec spoločnosť Poortjes, s.r.o.,
svoj podnikateľský zámer, v ktorom prezentovala záujem postaviť
v Priemyselnom parku JUH Lučenec
výrobný podnik. Výška investície
je 200 000 €. Predmetom činnosti uvedenej spoločnosti je výroba,
montáž a skladovanie hliníkových,
železných brán a oplotení a súvisiacej infraštruktúry vrátane administratívnych priestorov. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 7.3.2019 schválilo prenájom
pozemku o výmere 4 400 m2. Areál prevádzky bude zahŕňať výrobné
haly, parkovacie priestory, účelové
komunikácie a zelené plochy a bude
postavený tak, aby sa v budúcnosti mohol rozšíriť o ďalšie prevádzkové objekty. Predpokladaný počet nových pracovných miest je
minimálne 10. Výstavba závodu

začne v mesiaci 10/2019 a vybudo- 10 nových pracovných miest a v na- (kompletné zameranie skutkového
vanie závodu bude ukončené naj- sledujúcich rokoch ďalších 30 no- stavu objektu), Umeleckohistoricneskôr k 03/2020 a skolaudované vých pracovných miest.
ký výskum VILY S AREÁLOM, Prodo 07/2020.
jektová dokumentácia pre stavebné
ĎALŠÍ ROZVOJ MESTA
povolenie a statický posudok VILY
Mesto chce byť naďalej úspešné S AREÁLOM.
Ďalším investorom, ktorý pribudv
získavaní
mimorozpočtových fine do nášho priemyselného parku,
V záujme šetrenia rozpočtových
nančných
prostriedkov
na rozvoj
je spoločnosť HADO Investments,
zdrojov plánuje mesto Lučenec fis.r.o. Aj tejto spoločnosti mestské nášho mesta a zapája sa do aktu- nancovať zo žiadosti o dotáciu obzastupiteľstvo schválilo prenájom álne vyhlásených výziev:
novu pamiatkových objektov – repozemku o celkovej výmere 10 000 Obnova secesnej vily s areálom
konštrukcia záhradného altánku,
Mesto Lučenec ako vlastník obm2, kde chce investor vybudovať
ktorý je dlhodobo v havarijnom
modernú certifikovanú halu na vý- jektu od roku 2013 pripravuje všet- stave, reštaurovanie parcelačného
robu a plnenie biokozmetiky. Vo vý- ku potrebnú dokumentáciu ku kva- múru a zábradlia so štyrmi stĺpmi.
robnej hale o veľkosti cca 1 500 m2 litnej obnove objektu SECESNEJ Finančná udržateľnosť projektu
plánuje osadiť 5 výrobných liniek VILY S AREÁLOM na Jókaiho 13. bude zabezpečená zo zdrojov Mipre výrobu a plnenie biokozmetiky Za finančnej podpory Ministerstva nisterstva kultúry SR.
a vstrekolisov na výrobu obalov pre kultúry SR sa v rámci 4 úspešných
kozmetický a farmaceutický prie- projektov podarilo spracovať techCelkový rozpočet je vyčíslený na
mysel. Zároveň v priestoroch haly nické dokumentácie potrebné k ob- 172 746 €, výška spolufinancovaumiestni zariadenie vývojového la- nove pamiatkového chráneného nia celkových oprávnených náklaboratória na vývoj nových biocerti- objektu, a to: Komplexný reštau- dov zo strany mesta Lučenec je 5%.
fikovaných kozmetických produktov. rátorský prieskum secesnej vily
Pokračovanie na strane č. 2
V prvom roku predpokladá vytvoriť s areálom, Technická dokumentácia

POZVÁNKA

Prezentácia s diskusiou -

Obnova Tuhárskeho
námestia

Vážení občania, mesto Lučenec vás pozýva na prezentáciu vizualizácie projektu:
Obnova Tuhárskeho námestia a verejnú
diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 2.4.2019
o 16:00 v jedálni Základnej školy, Vajanského ulica č. 47, Lučenec.

DEŇ ZEME A VODY
Aj v tomto roku mesto Lučenec
s OZ Novohrad pokračujú vo vydarenom projekte Deň Zeme a vody.
Keďže je už termín známy, dávame
vám do pozornosti, že v dňoch od
24. do 27. apríla 2019 si budeme
v našom meste spoločne skrášľovať
životné prostredie. „Oslava“ Dňa
Zeme a vody bude piatok 26. apríla
2019 od 9:00 v mestskom parku.
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Pokračovanie zo strany č. 1
Podaním žiadosti o dotáciu sa
mesto Lučenec postupnými krokmi snaží dostať k cieľu, a to k zrekonštruovaniu a tým zachovaniu
národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bude slúžiť pre občanov a návštevníkov mesta Lučenec.

Na základe pozitívnej hodnotiacej
správy z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude
mesto Lučenec predkladať Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok
(NFP) na vyššie uvedený projekt
v termíne do 30.4.2019. Predložený projekt rieši technické požiadavky pre umiestnenie ďalších
objektov v už jestvujúcom centre
– dve samostatné bunky s hygienickým zázemím, ihrisko pre deti
(samostatné pieskovisko a hracia
vežová zostava pre 3 až 14-ročné
deti), prístrešok pre separovaný
zber odpadu a drevený altánok.
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku je 78 677,09
€ a spolufinancovanie mesta (5%)
je 4 140,90 €. Stavebnými úpravami a doplnením materiálno – technického zariadenia získajú pracovníci komunitného centra nástroje
na vzdelávanie, voľnočasové aktivity a iné aktivity s komunitou,
ktoré napomôžu predchádzaniu
sociálno – patologických javov.

KAMEROVÝ SYSTÉM
V meste Lučenec je už zavedený monitorovací kamerový systém, ktorý funguje od konca roka
2005, pričom bolo postupne rozmiestnených – 31 kamier, umiestnených v centre mesta a na sídliskách. Tieto kamery však nepokryjú
ďalšie inkriminované miesta, kde
dochádza k protispoločenskej činnosti. Na miestach, kde sú tieto
kamery už umiestnené, bol znížený počet prípadov protispoločenskej činnosti. Zámerom projektu
„Zníženie kriminality – rozšírenie
kamerového systému v meste Lučenec“ je rozšírenie kamerového
monitorovacieho systému o 13 ks
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET
otočných kamier v tých častiach
Mesto Lučenec chce obyvatemesta, ktoré ešte kamerový sysľov mesta aktívne zapájať do roztém nepokrýva. Na základe rozhodovacieho procesu o prerozširovania mestského kamerového
deľovaní vyčlenených financií
systému je potrebná a je plánovaz rozpočtu mesta, preto zavádza
ná rekonštrukcia centrálneho moparticipatívny rozpočet. V roznitorovacieho strediska Mestskej
počte mesta na rok 2019, ktorý
polície, ktorá je súčasťou žiadosbol schválený mestským zastuti. V žiadosti o rozšírenie kamepiteľstvom dňa 25.1.2019, je na
rového systému sa ďalej počíta aj
uvedený účel vyčlenených 30 000
s výmenou 5 ks kamier z analó€. Prostredníctvom participatívgových za IP kamery PTZ, ktoré
neho rozpočtu sa občania mesta,
je potrebné modernizovať. Celkoresp. občianske združenia a nevý rozpočet projektu je 31 169,28
ziskové organizácie môžu aktív€, spolufinancovanie mesta je
ne zapojiť do vytvárania a realivo výške 6 233,90 €, čo je 20%
zácie projektov.
z celkového rozpočtu projektu na
rozšírenie kamerového systému.
Pravidlá participatívneho rozpočtu
upravujú postup pri tvorKOMUNITNÉ CENTRUM
be
a
podávaní
projektov, posúdeMesto Lučenec je zapojené do
ní
a
výbere
projektov,
ktoré budú
národného projektu Komunitné
podporené,
a
postup
pri realizácentrá, v rámci ktorého pôsobia
cii
a
zhodnotení
projektov.
Súčasv komunitnom centre na Rapovťou
predložených
pravidiel
je naskej križovatke dvaja zamestnanci
vrhovaný
časový
harmonogram
– komunitní pracovníci. Súčasný
stav centra je nevyhovujúci. Na pre rok 2019 a formulár Návrh
to, aby mohlo komunitné cen- projektu – participatívny rozpotrum poskytovať plnohodnotné čet na rok 2019 na predloženie
služby, je nevyhnutné jeho rozší- konkrétnych návrhov projektov.
renie. V júni 2018 mesto Lučenec Kompletný materiál so žiadosťou
predložilo vypracovaný projektový sú zverejnené na www.lucenec.sk
zámer v rámci výzvy IROP s názvom „Rozšírenie komunitného
centra na Rapovskej križovatke“.

text: Mária Bérešová
foto: Ján Šnúrik

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV PROJEKTOV
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MESTA LUČENEC PRE ROK 2019
Mesto Lučenec v zmysle Pravidiel
participatívneho rozpočtu schválených uznesením MsZ č. 56/2019
zo dňa 7.3.2019 vyhlasuje Výzvu
na podávanie návrhov projektov
participatívneho rozpočtu mesta
Lučenec pre rok 2019 a stanovuje
nasledovné podmienky:
Cieľom mesta je prostredníctvom
participatívneho rozpočtu:
• zvýšiť záujem obyvateľov mesta
o veci verejné, podporovať’ aktívny občiansky prístup a účasť
na verejných rozhodnutiach
samosprávy
• vytvoriť priestor pre aktivity
a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v meste.
Zameranie projektov:
• úprava verejného priestoru, zlepšenie životného prostredia a jeho
zveľadenie,
• voľnočasové aktivity zamerané
na kultúrne a pohybové aktivity, záujmové a tvorivé aktivity,
• komunitná infraštruktúra a aktivity na zlepšenie sociálnych
väzieb medzi občanmi.
Projekt musí spĺňať nasledovné
podmienky:
a) mať verejnoprospešný charakter
a jeho výsledok bude prístupný
obyvateľom mesta,
b) je realizovateľný v rámci jedného kalendárneho roka,
c) musí byt’ realizovaný na území
mesta, na pozemkoch a majetku mesta Lučenec,
d) projekt nebol doteraz podporený z rozpočtu mesta,
e) podiel predkladateľa na realizácii projektu, resp. dobrovoľnícka činnosť’.
Oprávnení žiadatelia
• fyzická osoba alebo skupina
fyzických osôb starších ako
18 rokov,
• občianske združenie alebo nezisková organizácia.
Financovanie
Maximálna výška podpory pre
jeden projekt je 5 000 eur a zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu
projektu vrátane potrebnej dokumentácie. Maximálna suma určená na podporu predložených
projektov v rámci vyčleneného

participatívneho rozpočtu je stanovená schváleným rozpočtom
mesta Lučenec na rok 2019 spolu
vo výške 30 000 €.
Spôsob podania projektu
• písomne na predpísanom formulári zverejnenom na stránke
mesta www.lucenec.sk,
• formulár je k dispozícii v papierovej forme v kanceláriách
prvého kontaktu MsÚ Lučenec,
• projekt je možné podať osobne
alebo poštou na adresu: Mesto
Lučenec, Ulica novohradská č.1,
984 01 Lučenec, alebo elektronicky e-mailom na adresu podatelna@lucenec.sk.
Predložené projekty musia
obsahovať:
• meno, resp. názov; adresu, resp.
sídlo predkladateľa; telefonický
a emailový kontakt,
• názov projektu a stručný popis
projektu vrátane očakávaného
výsledku,
• predpokladaný rozpočet projektu; ak predkladateľ získal alebo sa
uchádza o podporu na predkladaný projekt z iných zdrojov, je
potrebné túto skutočnosť uviesť,
• uviesť rozsah dobrovoľníckej
činnosti navrhovateľa pri realizácii projektu,
• časový harmonogram prác
v mesiacoch.
Termín na predloženie projektov
je do 20. apríla 2019
HARMONOGRAM PRE ROK 2019

• Vyhlásenie a zverejnenie výzvy
na podávanie projektov		
- 15. marec 2019
• Podávanie projektov žiadateľmi - 20. apríl 2019
• Verejná prezentácia projektov
- do 15. mája 2019
• Hlasovanie o projektoch - do
31. mája 2019
• Zverejnenie výsledkov rozhodovania - do 30. júna 2019
• Realizácia projektov - do 30. novembra 2019
• Vyúčtovanie projektov - do 15.
decembra 2019
• Vyhodnotenie projektov - do
31. januára 2020
text: Alexandra Pivková
primátorka mesta
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Pozor na zmenu organizácie
dopravy v lokalite ulíc
Majakovského, Hviezdoslavova

Mesto Lučenec oznamuje obyvaVeríme, že uvedenou úprateľom mesta, že dňom 01.04.2019 vou sa zlepší statická doprava
bude v lokalite ulíc Majakovského, v predmetnej lokalite, a taktiež
Hviezdoslavova, Rádayho uprave- zníži počet kolíznych bodov na
ná organizácia dopravy. Miestne miestnych komunikáciách uvekomunikácie budú zjednosmer- deného úseku ciest.
nené (viď. obr.). Mesto Lučenec
Záverom opätovne upozorňuk vyššie uvedenému kroku pristú- jeme na už realizované úpravy
pilo z dôvodu zvýšenia plynulos- v organizácii dopravy v lokalite
ti a bezpečnosti cestnej premáv- štvrte Osloboditeľov a L. Svoboky a na základe Generelu dopravy, du a rešpektovanie nového dopodnetov občanov, stanoviska ko- pravného značenia.
misie dopravy a Okresného dotext: Róbert Ladoš
pravného inšpektorátu v Lučenci.
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 na funkciu RIADITEĽA/RIADITEĽKY:
• Základnej školy M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
(plnoorganizovaná ZŠ s roč. 1.- 9.) Bližšie informácie na: https://
www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=200984
• Centra voľného času, Ulica mieru 1702/39, Lučenec. Bližšie info na: https://www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=201016
• 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 Bližšie info na: https://www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=201020
Predpokladaný nástup: 1. júl 2019
Bližšie informácie na: https://www.lucenec.sk/skolstvo.phtml?id3=25234

POSUN K LEPŠEJ OCHRANE OZNAMOVATEĽOV V CELEJ EÚ
Európsky parlament a členské bezprostredného alebo zjavného
štáty dosiahli predbežnú doho- ohrozenia verejného záujmu, prídu o nových pravidlách, ktorými padne ak by orgány nekonali, môžu
sa zaručí vysoká úroveň ochrany oznamovatelia predmetné inforoznamovateľov porušenia práva mácie zverejniť, ako aj poskytnúť
EÚ. Nové pravidlá sa týkajú široké- médiám. Tým budú oznamovateho spektra oblastí, ktoré upravuje lia chránení v situáciách, keď vyprávo EÚ. Patrí medzi ne boj proti stupujú ako zdroje investigatívpraniu špinavých peňazí a zdaňo- nych novinárov.
• Zabránenie odvetným opatrevanie právnických osôb, ochrana
údajov, ochrana finančných zá- niam a účinná ochrana - pravidlá
ujmov Únie, bezpečnosť potravín budú oznamovateľov chrániť pred
a výrobkov, ako aj ochrana život- prepustením zo zamestnania, preného prostredia a jadrová bezpeč- radením na nižšiu pozíciu a inými
nosť. Členské štáty môžu okrem formami odvetných opatrení.
Túto predbežnú dohodu musí
toho rozšíriť uplatňovanie týchto pravidiel na iné oblasti. Komi- teraz oficiálne schváliť Európsky
sia privíta, ak členské štáty zave- parlament aj Rada. zdroj: ZEK v SR
dú komplexné rámce na ochranu
oznamovateľov, ktoré budú vychádzať z rovnakých zásad.
• Zrozumiteľné postupy oznamovania a povinnosti zamestnávateľov (systém bezpečných kanálov
Kontakt:
na oznamovanie v rámci organiEurope Direct Lučenec, Radnica,
zácie, ako aj smerom k orgánom
Ul. Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
tel./fax: 047/43 31 513
verejnej moci).
e-mail: europedirect@lucenec.sk
• Vnútorné oznamovacie kanály web: www.edlucenec.eu.
ak sa po oznámení záležitosti príslušným orgánom nepodniknú primerané opatrenia alebo v prípade

Brána príbehov dokorán sa opäť
otvára v Novohradskej knižnici
BBSK - Novohradská knižnica vás 24.9. „Zlatá brána Márie Ďuríčkovej“
pozýva na cyklus podujatí pod názvom - beseda so šéfredaktorkou Slniečka ĽuBrána príbehov dokorán v nasledov- bicou Kepštovou k 100. výročiu naroných dátumoch:
denia M. Ďuríčkovej
21.3. Beseda s Lenkou Šingovskou na
tému Mapovanie vodného sveta, spojenej s výstavou ilustrácií Zuzany Fuskovej (celý marec)

26.9. „Kniha Jobusova“ - beseda so spisovateľom a hudobníkom Branislavom
Jobusom, „Úlet do mimosveta“ - beseda so spisovateľom Petrom Karpinským

16.4. „Knižky, ktoré sa usmievajú“ - beseda s maliarom a ilustrátorom Martinom Kellenbergerom a spisovateľkou
Hanou Koškovou

14.11. „Kto si trúfne na Peťa?“ - beseda so spisovateľom Júliusom Belanom

15.5. Poďme spolu „lietať“ - autorské
čítanie spojené s besedou so spisovateľkou Kristínou Baluchovou
6.6. Poznáte Hupsa, Rupsa a Šupsa?
- autorské čítanie spojené s besedou
s autorkou Gabrielou Futovou
6.6. O Polepetkovi - interaktívne divadelné predstavenie divadla Etudy v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom
13.6. Prekvapenia a omyly nielen o dinosauroch - prednášky prírodovedca
Dušana Valenta

3.12. „Svet utkaný z príbehov“ - beseda a autorské čítanie s Vandou Rozenberg „Brána príbehov dokorán“- výstava výtvarných prác z rovnomenného
cyklu podujatí (celý december).
Všetky podujatia sa budú konať v Novohradskej knižnici ZADARMO Bližšie
informácie: predeti@nklc.sk, sluzby@
nklc.sk, tel. číslo: 43 244 77, 45 199 33

Hlavný partner podujatí
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
PO/19
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„Kapustníky Zlatý uličník“

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ
SLUŽBY V MESTE LUČENEC
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské
zdroje.“
bude pre občanov Lučenca prínosom prechod z inštitucionálnych
služieb na terénne a komunitné služby poskytované klientovi
v jeho domácom prostredí. ZaMesto Lučenec bolo úspešné čiatok realizácie: 04/2019. Ukonv rámci dopytovo-orientované- čenie: 05/2021. Schválená výška
ho projektu Podpora opatrova- NFP: 452 010,00 €.
teľskej služby v meste Lučenec.
Prostredníctvom projektu pláWIFI PRE TEBA
nuje mesto zabezpečiť poskytoV
MESTE LUČENEC
vanie opatrovateľskej služby pre
osoby odkázané na opatrovateľskú službu v celom svojom území.
Z hľadiska zotrvania klienta v jeho
prirodzenom domácom prostredí, ako aj z finančnej dostupnosti
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk

Veronika Sanislová z Reštaurácie AVION sa koncom roka 2018
zapojila do výzvy o udelenie značky „ Regionálny produkt NOVOHRAD“. Počas vianočných trhov
sa už ako úspešná držiteľka certifikátu prezentovala so svojimi
chutnými maškrtami.
Kapustník je sladký kapustový
koláč, pripravovaný podľa tradičnej receptúry. Sanislovci ho pripravujú vo svojej prevádzke výlučne
ručne, z prevažne regionálnych
surovín. Na prípravu používajú suroviny, ktoré boli dostupné
v kuchyni našich starých mám, pričom receptúra pramení z tradičnej
kuchyne Novohradu. Kapustníky
boli v minulosti tradičným pečivom a nechýbali takmer v žiadnej
domácnosti. „Dnes skoro vymizli
zo súčasných kuchýň, a preto sa
snažíme oživiť túto tradíciu v našej
prevádzke výrobkom, ktorý by prezentoval Novohrad a najmä Zlatú
uličku v Lučenci, a preto aj názov
Zlatý uličník," začala svoje rozprávanie Veronika Sanislová.
„Sme malá rodinná reštaurácia,
nachádzajúca sa v centre Lučenca,
v našej Zlatej uličke. Pôsobíme neptretržite od roku 2001. Našim zákazníkom ponúkame domácu kuchyňu predovšetkým z regionálnych

ZMENA ZIMNÉHO ČASU
NA LETNÝ ČAS
NEDEĽA, 31. MARCA 2019
ČAS MENÍME z 2:00 na 3:00

surovín, preto sme s nadšením uvítali projekt Regionálny produkt
NOVOHRAD a sme hrdí na to, že
sme sa vďaka našim kapustníkom
Zlatý uličník stali jeho súčasťou,"
skonštatovala Veronika Sanislová.
text: Henrieta Čemanová
foto: Peter Kollár

Prezentácia regionálnych produktov
v OC Galéria Lučenec

Mesto Lučenec bolo úspešné
v rámci dopytovo-orientovaného
projektu s názvom Wifi pre Teba
v meste Lučenec. Projekt rieši vybudovanie WiFi prístupových bodov
v meste Lučenec na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom
a návštevníkom mesta k internetu.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:
1. Námestie republiky, 984 01 Lučenec (budova Okresného úradu)
2. Kubínyiho námestie, 984 01 Lučenec (budova Radnice)
3.
Rúbanisko II, 984 01 Lučenec
V termíne od 18.3. do 21.4.2019 rôznych materiáloch - Janka Slá(pri kamenných kvetoch, budosa v priestoroch OC Galéria Lu- viková, Mili obchodík, Lučenec
va bytového domu)
čenec (oproti CCC obuv) budú
TERMÍN:
1.4.
7.4.2019
prezentovať výrobcovia regioVšetky prístupové body sa budú
„Medovníčky od Ľubice“ (dekonálnych produktov z Novohraidentifikovať ako WiFi pre Teba
du, ktorí svoje výrobky zhotovujú ratívne nekonzumné medovníč- a po úspešnom pripojení sa každés láskou a vkladajú do nich i časť ky) - Ľubica Mitterová, Želovce mu užívateľovi zobrazí ako uvítasvojej duše. Zakúpením ich pro- TERMÍN: 8.4. - 14.4.2019
cia stránka mesta Lučenec - www.
duktov podporíte výrobcov i tenMedy a výrobky z medu - Kata- lucenec.sk.
to región.
rína Schönová, Polichno
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie
Prezentácia a predaj regionálpokrytia širokopásmovým internych produktov prebieha v na- TERMÍN: 15.4. - 21.4.2019
netom. „Informácie o Operačnom
Maľované, gravírované a dekosledovných termínoch:
programe Integrovaná infraštrukrované sklo - SKLODEKOR SZItúra nájdete na www.opii.gov.sk.“
TERMÍN: 18.3. - 24.3.2019
LÁGYI, s. r. o, Lučenec
Informácie o riadiacom orgáne
Štipľavé pasty z domácej zelenájdete na www.mindop.sk
niny - Miroslav Kožuch, Divín
TERMÍN: 25.3.- 31.3.2019
Krížiková výšivka aplikovaná na

text: Henrieta Čemanová
foto: Radovan Vojenčák

text: Matej Slaniniak
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Nastáva
zmena

VÝSLEDKY HLASOVANIA

V sobotu 16. marca 2019 bolo
prvé kolo prezidentských volieb.
K volebným urnám prišlo odovzdať
svoj hlas 2 158 859 voličov. V prvom
kole prezidentských volieb vyhrala Zuzana Čaputová, ktorá získala
870 415 hlasov. Na druhom mieste
skončil Maroš Šefčovič, ktorý dostal 400 379 hlasov. My vám prinášame prehľad, ako sa hlasovalo v meste a okrese Lučenec, ako
aj na Slovensku. Vybrali sme vždy
prvú trojicu umiestnených kandidátov. Volebná účasť v rámci celého Slovenska dosiahla 48,7 %.
Oproti posledným prezidentským
voľbám v roku 2014 ide o mierny
nárast, vtedy sa prvého kola zúčastnilo 43,4% voličov.
Za menom kandidáta je počet
hlasov a koľko percent odovzdaných platných hlasov získal.

V MESTE LUČENEC
1. Zuzana Čaputová 4 149 - 47,0 %
2. Maroš Šefčovič 1 695 - 19,2 %
3. Štefan Harabin 1 096 - 12,4 %
Volebná účasť v meste Lučenec
bola 40,8 %
VÝSLEDKY HLASOVANIA
V OKRESE LUČENEC
1. Zuzana Čaputová 8 445 - 39,9 %
2. Maroš Šefčovič 4 104 - 19,4 %
3. Marian Kotleba 2 668 - 12,6 %
Volebná účasť v okrese bola 37,06 %
VÝSLEDKY HLASOVANIA
NA SLOVENSKU
1. Zuzana Čaputová 870 415 - 40,6 %
2. Maroš Šefčovič 400 379 - 18,7%
3. Štefan Harabin 307 823 - 14,4 %
Volebná účasť na Slovensku bola
48,7 %
Do 2. kola prezidentských volieb, ktoré sa konajú 30. marca
2019, postúpili Zuzana Čaputová
a Maroš Šefčovič.
text: Ján Šnúrik

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ
Mesto Lučenec v spolupráci s fir- olejové filtre, odpadové chemikálie,
mou DETOX, s.r.o., aj tento rok or- olejové látky, obaly a nádoby zneganizuje mobilný zber nebezpečných čistené škodlivinami, ortuťové tepodpadov vyseparovaných z odpa- lomery, plasty znečistené ropnými
du z domácností, ktorý bude reali- látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, texzovaný v sobotu dňa 6.4.2019. Na tílie znečistené olejom alebo chezberné miesta môžete priniesť: au- mikáliami, televízory, ustaľovač,
tobatérie, batérie, farby po záruč- vývojky, výbojky, zvyšky pesticínej dobe, fotografický papier, lie- dov a látok určených na boj proti
ky po záručnej dobe, motorový olej, škodcom, žiarivky, elektroodpad.
Zber bude uskutočnený v zmysle harmonogramu nasledovne:
Zberné miesta		
Štvrť M. R. Štefánika
Ulica mieru 38		
Ulica kvetná 12		
Rúbanisko I		
Rúbanisko III		
Rúbanisko II		
Ulica P. Dobšinského 38
Ulica Vajanského		
Ulica Alexandra Wágnera
Ulica L. Mocsáryho 6
Ulica osloboditeľov		
Ulica zámocká 2		
Ulica továrenská		
Ulica kpt. Nálepku		

Umiestnenie zástavky
pri predajni nábytku		
vnútroblok pri garážach
pri garážach		
pri poliklinike		
pri Tržnici			
pri kotolni		
križovatka s Ul. Nešporu
CBA			
križovatka s Ulicou poľnou
pred domovom dôchodcov
parkovisko za Kalinovčanom
Malá Ves, autobus. zastávka
pri kotolni		
parkovisko pod nadjazdom

Otázky a pripomienky je možné
podať na č. t. 4307211 alebo emailom na adrese jarmila.fekiacova @
lucenec.sk. ODPADY ODOVZDÁVAJTE OSOBNE. ĎAKUJEME ZA

Čas
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.20
12.30 - 12.50
13.30 - 13.50 
14.00 - 14.20
14.30 - 14.50
15.00 - 15.20
15.30 - 15.50
8.30 - 16.00

VÁŠ AKTÍVNY PRÍSTUP K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.
text: Jamila Fekiačová

Jarné upratovanie
v meste Lučenec
Mesto Lučenec oznamuje všetkým občanom mesta, že v období od 5.4. do 15.4.2019 bude
prebiehať v meste Lučenec jarné upratovanie. V rámci jarného upratovania bude realizovaný zber objemných odpadov
a drobných stavebných odpadov. Dňa 6.4.2019 bude realizovaný mobilný zber nebezpečných odpadov.
Na zber a prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu budú rozmiestňované
veľkoobjemové kontajnery podľa
požiadaviek občanov. Požiadavky na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov je možné podať
osobne v kancelárii č. 320, na č. t.
4307211 alebo emailom na adrese jarmila.fekiacova@lucenec.sk
do 12.4.2019.
V prípade, že z rodinných domov potrebujete odovzdať elektroodpad alebo použité jedlé oleje,
môžete ich odviezť do zberného
dvora f. MEPOS, s.r.o., na Fiľakovskej ceste v pracovné dni
pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase 07.30 do 15.30 hodiny,
v stredu v čase od 07.30 do 17.30
hodiny a v nepárny týždeň v sobotu (17.3.) v čase 08.00 - 13.00
hodiny. Tu od vás odpad bezplatne odoberú.
Upozorňujeme všetkých občanov, aby do rozmiestňovaných veľkoobjemových kontajnerov neumiestňovali rastlinný odpad.
Odvoz rastlinného odpadu
zo záhrad rodinných domov je
v zmysle harmonogramu realizovaný v mesiacoch marec a apríl
v cykle jedenkrát za dva týždne.
Odvoz odpadu z 240- litrových
zberných nádob bude realizovaný v termínoch 26. až 29.marca
a 9. až 12. apríla v zmysle harmonogramu, ktorý je zverejnený na
stránke mesta. Tiež bude realizovaný mimoriadny zber konárov
od rodinných domov v termíne
od 9.apríla do 12. apríla.
Rastlinný odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo
len deň pred zberom!

Ak potrebujete z rodinných
domov vyviezť rastlinný odpad
v iných termínoch, môžete ho
odviezť do kompostárne v lokalite Čurgov v pracovné dni pondelok až piatok v čase od 7.30 do
15.30 hod. Tu od vás rastlinný odpad bezplatne odoberú. Do kompostárne môže byť privezený len
čistý rastlinný odpad bez prímesí iných odpadov (napr. kamene,
plasty, sklo, pletivo ...)
Zber objemného odpadu od bytových domov je realizovaný každý párny týždeň v pondelok. Najbližšie termíny vývozov sú 1.apríla
a 15.apríla 2019. Objemný odpad
môže byť vyložený pri zberných
nádobách na komunálny odpad
len deň pred zberom!
Zároveň vyzývame občanov
mesta, majiteľov a užívateľov nehnuteľností v meste, aby ste aj vy
svojou zvýšenou aktivitou prispeli k jarnému upratovaniu, zapojili
sa do akcií prebiehajúcich v jarnom období aj počas roka 2019,
a tým pomohli skrášliť naše mesto.
V rámci čistenia mesta je potrebné okrem svojich objektov, domov,
dvorov a záhrad vyčistiť aj okolie týchto nehnuteľností v zmysle platných zásad všeobecne záväzných nariadení.
Bližšie informácie o prebiehajúcich podujatiach budú uverejnené v ďalších číslach Mestských novín a na stránke mesta
www.lucenec.sk.
Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej služby pri vývoze komunálneho odpadu od rodinných domov
žiadame obyvateľov, aby zberné
nádoby na zmesový komunálny
odpad, na biologicky rozložiteľný odpad a vytriedené zložky vykladali na verejné priestranstvo
v deň vývozu v zmysle harmonogramov do 6.30 hodiny. V prípade,
že zberné nádoby budú vyložené
neskôr, odpad nemusí byť vyvezený. Za pochopenie ďakujeme.
text: Jamila Fekiačová
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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 8.30 do 13.30
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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Škola v prírode s predškolákmi

Na Námestí republiky pribudli nové
pohybové a hracie prvky pre deti
Naše Námestie republiky sa rozrástlo o ďalšie originálne hracie
prvky pre deti. Prvky sú výnimočné tým, že deti sa pri nich nielen
zahrajú, ale si aj zašportujú. Výhodou osadených hudobno-hracích prvkov je, že ich môžu využívať aj telesne postihnuté deti
a mládež. Hracie prvky boli realizované vďaka finančnej podpore
predsedu vlády Slovenskej republiky. Jedná sa o tieto hracie prvky:

AudioZone – zapojte do hry aj
nohy. Po viacnásobnom otočení
kľuky sa prvok nabije a umožní
výber zo štyroch interaktívnych
hier, ktoré cvičia rýchlosť a pamäť.
Hráč ovláda hru pomocou štyroch
dotykových polgúľ – nohami,
rukami, či dotykom pomocou
predmetov.

Vo februári sme s deťmi z Ma- možnosť sledovať aj tréning biatterskej školy Štvrť M. R. Štefá- lonistov), večernými diskotékami
Music/StoryBall – chcete tannika 12 v Lučenci boli na týžden- aj čítaním rozprávok pred spaním.
covať
alebo spievať? Po viacnásobnom pobyte v prírode v Hronci. Dbali sme hlavne na to, aby deti
nom
otočení
kľuky sa prvok na22 detí sa veľmi tešilo na bohatý boli celý deň zaujaté hrami, boli
bije
a
náhodne
hrá vložené zvuky,
program, ktorý sme mali pre ne čo najviac na čerstvom vzduchu
hudbu
alebo
rozprávky.
pripravený. Sneh, ktorého bolo a zistili, že zabaviť sa vedia aj bez
po kolená, doprial deťom celo- televízora, tabletu, či počítačodenné hry so snehom a na snehu vých hier. Touto cestou ďakuje- stavali ľadové kráľovstvo, hrali me všetkým rodičom, ktorí nám
hokej, lopárovali sa, chodili po pomohli s cenami do tomboly, aby
vyšliapaných cestičkách a tiež na záver bolo každé dieťa odmenepomocou bateriek hľadali večer né malými darčekmi a diplomom.
zakopaný poklad plný sladkostí. Pobyt sme deťom spríjemnitext: Učiteľky MŠ
li výletom na Osrblie (kde mali

Fašiangy v jasliach

text: Oddelenie SPIaS

Výtvarník v MŠ
JumpStone – skákaním deti
generujú elektrickú energiu. Pri
skákaní sa prvok nabíja a náhodne
prehráva vloženú hudbu. Pre
plynulé prehrávanie hudby treba
skákať bez prestávky – hrací prvok
motivuje deti k pohybu.

Február sa tradične nesie v zna- a učiteľky vyzdobili triedy. Piekli
mení plesov a karnevalov. Výnim- sme šišky, ktoré potom deti s rakou nie sú ani detské jasle na Jókai- dosťou jedli,“ prezradila riaditeľho ulici, kde aj tento rok urobili ka detských jaslí Natália Ilčíková.
radosť najmenším. Od rána hra- Detské podujatie uzavreli vyhodla veselá hudba, spievali sa pies- noteným masiek, a pretože boli
ne a hralo sa. Všade pobehovali všetky masky tie najkrajšie, ťažprincezné, víly alebo zvieratá od ko sa rozhodovalo.
výmyslu sveta. Detičky tancovali
a radovali sa z výnimočného dňa.
text a foto: Monika Nagyová
„Rodičia im pripravili krásne masky

V mesiaci január prišiel do
MŠ na Ulici partizánska 273/19
v Lučenci spríjemniť deťom pobyt v škôlke výstavkou svojich
milých diel Miroslav Hrdlička.
Rozprával im o svojom detstve,
o svojej prvej kresbe, prvých obrázkoch a o svojej práci pedagóga. Kreslenie a maľovanie ho
sprevádzalo počas celého života,
napĺňalo ho radosťou, čo vyjadroval vo svojich dielach. S touto
radosťou a nadšením z tvorby sa
podelil aj s predškolákmi, ktorým
na pamiatku podaroval niekoľko
svojich obrázkov.
Aj touto cestou mu ďakujeme
za spoločné stretnutie a do ďalších rokov mu želáme ešte pevné
zdravie a veľa elánu.
text: Učiteľky lienkovej triedy
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MESTO LUČENEC, zastúpené
Alexandrou Pivkovou, primátorkou mesta,
so sídlom: Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

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

vyhlasuje
výber uchádzača na pracovnú pozíciu

vyhlasuje
výber uchádzača na pracovnú pozíciu

Referent pre investičnú výstavbu

Projektový manažér

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

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

Základný nástupný plat od:
731,00 € (s možnosťou priznania príplatku)

Základný nástupný plat od:
723,50 € (s možnosťou priznania príplatku)

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

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

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

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

Zoznam požadovaných dokladov
pre výberové konanie:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesný životopis
• overené fotokópie dokladov o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
• motivačný list
• doklady o ďalších aktivitách - podľa vlastného uváženia (nie je nutné)

Zoznam požadovaných dokladov
pre výberové konanie:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesný životopis
• overené fotokópie dokladov o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
• motivačný list
• doklady o ďalších aktivitách - podľa vlastného uváženia (nie je nutné)

Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výber uchádzača zašlite najneskôr do 29.3.2019, do 12:00
na adresu: Mestský úrad Lučenec, Novohradská
č. 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do kancelárie
prvého kontaktu MsÚ, Novohradská č. 1 Lučenec.

Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výber
uchádzača zašlite najneskôr do 29.3.2019, do
12:00 na adresu: Mestský úrad Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do
kancelárie prvého kontaktu MsÚ, Novohradská
č. 1 Lučenec.

Na obálku napíšte: „Neotvárať - výber uchádzača
na pracovnú pozíciu referent investičnej výstavby“

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

Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie
Vydáva mesto Lučenec Novohradská 1, 984 01 Lučenec,
IČO: 00316181. EV 3986/10. ISSN 13389564, Mestský úrad, Lučenec, textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súč. dverí 144 Telefón: 047/430 72 34, e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk hlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah
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ZHROMAŽDENIE ČLENOV
ZDRUŽENIA KLUBU POLÍCIE
Predsedníctvo Združenia Klubu
priateľov polície Lučenec oznamuje
svojim členom, že Zhromaždenie
členov sa uskutoční dňa 22. marca
2019 o 15:30 v objekte Klubu priateľov polície v Lučenci na Sládkovičovej ul. č. 12.
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Od 1.3. do 28.3.2019 je 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.
POZVÁNKA NA DEŇ
GASTRONÓMIE, CESTOVNÉHO
RUCHU A SLUŽIEB
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy na Zvolenskej ceste pozýva širokú verejnosť
a žiakov 9. ročníkov zo základných škôl na prezentačno-súťažný
deň do Reštaurácie Novohrad dňa
4. apríla 2019 od 10:00. Počas celého dňa budú prebiehať prezentácie zručností žiakov jednotlivých
študijných a učebných odborov.
Predstavia sa vám žiaci z odborov: hotelová akadémia, kuchár,
cukrár, barman - čašník, cestovný ruch, kozmetička a kaderníčka.
Neváhajte a vstúpte do sveta chutí, vôní, cestovania a krásy.
POZVÁNKA NA PREDNÁŠKY
Liga proti reumatizmu SR - miestna pobočka Lučenec pozýva dňa
11. apríla 2019 (štvrtok) od 15:00
svojich členov na prednášky na témy:
• Súčasné možnosti liečby roumatoidnej artritídy,
• Stravovanie pacientov s reumatickými chorobami.
Prednášajúci: Mária Strapková,
reumatologická ambulancia, Lučenec, Jozef Zima, poradenské centrum funkčnej výživy.
Po prednáške sa bude konať diskusia s občerstvením.
Miesto konania: kaviareň hotela
Novohrad v Lučenci - 1. poschodie.
Podmienky prihlásenia: do 29.
marca 2019 na tel. č. 0907 878 518.
Všetkých členov LPRe - MP Lučenec pozývame na túto akciu, ktorá
je pripravená v súčinnosti s LPRe
SR Piešťany a prednášajúcimi.

inzercia / kino Apollo | 11

22. marca 2019
www.lucenec.sk

RIADKOVÁ INZERCIA

ZÁJAZD DO MEZŐKÖVESDU
Oznamujeme vám, že dňa 13.
apríla 2019 sa uskutoční zájazd
do Zsóry - Mezőkövesd (do liečebných kúpeľov). Odchod je o 6:00
spred Mestského úradu v Lučenci. Doprava je 9 eur. Prihlásiť sa
môžete na t. č.: 0908 525 840
- Andrea Krivánsky,047/ 43 25
AKADÉMIA VZDELÁVANIA
• Kurz opatrovania - aj cez RE-PAS 889 - Brigita Mihalčáková.PO/18
• Nemčina pre opatrovateľky
• Maďarčina pre začiatočníkov
POZVÁNKA NA ZÁJAZD
• Obsluha počítača pre začiatočSpoločnosť psoriatikov a atoníkov v každom veku
pikov SR usporiada v dňoch 19.
• Kurzy jednoduchého a mzdové- - 20. mája 2019 zájazd do Pienin
ho účtovníctva
a Červeného Kláštora. Prihlásiť
• Kurzy kuričov, elektrotechnikov sa môžete do konca marca. Bliž• Jarný trimester „Cambridge“ šie informácie získate u p. Gilaangličtiny od 9.4.2019
novej, tel. č. 0902 308 127.

• Predám podpivničenú murovanú chatku v Malej Vsi s 4-árovým pozemkom (jablone, slivky,
černice, hrozno). Cena 3 500 eur
(aj na splátky). Tel. č.: 0902 657
075	
PO/15

kino

Apollo
„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.!

MFFK FEBIO FEST 2019
Počas MFFK Febio 2019 uvedieme na veľkom plátne provokatívnu komédiu „Oni s Silvio“
(27.3.) talianskeho režiséra PaInformácie a kontakt: Partiola Sorrentiniho o miliardárovi
SPOOL A.S. PONÚKA
zánska 17, Lučenec, tel. č. 0911
a predsedovi vlády Silviovi BerNA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI:
936 120, 0902 930 235, kurzy@
lusconim, ktorý sa preslávil preavnovohrad.sk, jan.belko@avno- • bytový dom Ulica Gorkého 18, dovšetkým excentrickým spôLučenec,
vohrad.sk
PO/10
sobom života. Druhým titulom
• objekt bývalej plavárne s ubybude kontroverzný film Klérus
tovaním, kuchyňou a jedálňou.
VÝKUP PAROŽIA
(28.3.), o osudoch troch katolícBližšie informácie: web - www.
INFO: 0904 834 937
kych kňazov.
PL2019/01
spool.sk, tel. č.: 047/43 04 101
Vidieť svoj príbeh na veľkom
plátne alebo sa zapojiť do príprav
SPOOL A. S. LUČENEC PONÚKA DO NÁJMU
festivalu, dvere sú otvorené. Prvé
komorné stretnutie foyer kina
Apollo 25.3. o 17:30.
KÁVA V KINE
Posledný štvrtok v mesiaci
28.3 o 14:00 káva v kine s filmom Štvorylka.
V APRÍLI S PREMIÉROVÝMI

SPOOL, a. s., Lučenec ponúka do nájmu voľné nebytové
priestory nachádzajúce sa v centre mesta na Ulici Ľ. Štúra 5 v Lučenci (bývalá herňa LAS VEGAS)
v blízkosti OC GALÉRIA Lučenec o celkovej výmere 93,57 m2.

KOMÉDIAMI
V apríli sme do programu zaradili komédie a premiérové tituly,
Nebytový priestor pozostáva ktoré uvedieme aj s maďarským
z obchodných priestorov o výme- dabingom, napríklad 5. 4. Green
re 74,45 m2 a príslušenstva o vý- book a Shazam! Oba filmy s maďarským dabingom.
mere 19,12 m2.
Bližšie informácie:
Máte podnet? Dajte nám vedieť
web: www.spool.sk
Vo vestibule kina Apollo je stále
tel. č.: 047/43 04 113
nástenka, ktorá čaká na vaše podnety. Aké kino chceme v meste?
Tešíme sa na vás v kine Apollo.
text: Diana Lajzová

NEZABUDNITE NÁS
SLEDOVAŤ NA FACEBOOKU
KINO APOLLO3D
TAKTIEŽ TAM NÁJDETE
PROGRAM KINA APOLLO
NA MESIAC APRÍL

22.3.2019 

VŠETKO BUDE

17:00

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

12

3€

22.3.2019 

19:00



SKLENENÁ IZBA
(The Glass room)

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

12

5€

27.3.2019 

17:00



FK: ČERVENÁ KORYTNAČKA (La Tortue Rouge)

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


4€

27.3.2019 

19:00

ONI A SILVIO (Loro)
MFFK FEBIOFEST 2019

ITA– 2018 - 150 min. - 2D –
dráma – české titulky – uvádza ASFK


15

4€

28.3.2019 

17:00

ŽENOU Z BOŽEJ VÔLE
(The Divine Order)

FRA - 2018 – 93 min. – 2D –
dráma – české titulky – uvádza ASFK


15

4€

28.3.2019 

19:00

KLÉRUS (Klérus)
MFFK FEBIOFEST 2019

POL – 2018 - 133 min. - 2D –
dráma – české titulky – uvádza ASFK


15

4€

29.3.2019 

17:00

FAVORITKA
(The Favourite)

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


15

5€

29.3.2019 

19:00

FK: ZJAVENIE
(L´Apparition)

FRA - 2018 – 137 min. – 2D –
dráma – české titulky – uvádza ASFK


15

4€
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„Hrali sme nedisciplinovane,“

Mimel zdolal
povedal tréner Jány
Banskú Bystricu 33. KOLO - 20.3.2019
a postupuje!
LUČENEC - ŽILINA 79:90

(13:27, 23:18, 32:20, 11:25)
BKM: Isby 13/1, Griffin 12, Agusi 11/3, Shelton 10, Pipíška 5/1 (Jacobs 25/5, Jackuliak 3/1, Skvašik
0). PP & TV Raj: Djordjevič 21/6,
Tot 14/2, Rožánek 13, Dickson 9,
Merešš 8/2 (Jackson 23/1, Karalič 2, Podhorský 0). TH: 19/14 15.3.2019
17/15. Fauly: 18 - 19. Trojky: 11 inkasovaniu lacných gólov a na- 11. Rozhodovali: Kúkelčík, Lukáč,
3. ŠTVRŤFINÁLOVÝ ZÁPAS
opak musíme premieňať vypra- Karniš. Divákov: 660.
LUČENEC - B. BYSTRICA
cované gólové príležitosti. Náš
10:4 (4:3)
súper má v tíme piatich veľmi
POVEDALI PO ZÁPASE:
dobrých
Brazílčanov, ale aj šikovTibor Jány
Stav série 3:0
(tréner, BKM Lučenec):
MIMEL: Oberman, Klema, Mi- ných slovenských hráčov, ktorí sú
kuš - Serbin, Fehérvári, Gustavo, v reprezentácii. Žiline máme za
„Vôbec sa to nepodobalo hre, kto- zlou obrannou činnosťou sme veLuciano, Petík, Ferreira, Greško, našu domácu remízu čo vracať.“ rú sme doposiaľ produkovali. Za- denie udržať nedokázali.“
Brunovský, Sobral, Lucas, Emerčali sme nekoncentrovane, súper
8.3.2019
son. Lion Car MIBA: Hanakozískal postupne až 20-bodové veBODOVÁ ŠTATISTIKA
vič, Maliňák - Konder, Vajda,
denie. Samozrejme, že sme sa sna2. ŠTVRŤFINÁLOVÝ ZÁPAS
PO ŽILINE
Čief, Dobrota, Soares, Oliveira,
žili znížiť stav, čo sa nám nakoniec
B. BYSTRICA - LUČENEC
542/01 - Duke Shelton 29
Silva, Da Silva, Tužinský. Góly:
aj na malú chvíľku podarilo, keď
379/06
- Johnny Griffin jr. 29
3:7
(1:5)
1. a 30. Ferreira, 2. a 7. Lucas,
sme viedli o tri body. Potom sme
360/67
- Ike Agusi 27
4. Serbin, 28. a 40. Greško, 29.
Lion Car MIBA: Hanakovič, už nedokázali skórovať ani z dob284/30
- Ethan Jacobs 29
Emerson, 38. Gustavo, 39. Petík Maliňák - Konder, Vajda, Čief, rých pozícií. Hrali sme nediscipli145/20
- Branislav Pipíška 27
- 5. Tužinský, 7. Oliveira, 8. Sil- Dobrota, Soares, Oliveira, Sil- novane. Mali sme byť koncentrova118/13
- DeAngelo Isby 5
va, 32. Konder. ŽK: Silva, Čief, va, Da Silva, Tužinský, Rafani- ní, čo sa nám nedarilo. A aj preto
65/11
- Simeon Jackuliak 23
Tužinský. Rozhodovali: Martin des. MIMEL: Oberman, Kle- súper zvíťazil.“
22/04
- Patrik Sarna 14
Matula, Vladimír Badura. Divá- ma, Mikuš - Serbin, Fehérvári,
23/03
- Roman Skvašik 10
kov: 650.
Ethan Jacobs (FOTO)
Gustavo, Luciano, Petík, Ferreira,
2/00
- Štefan Suja 5
(pivot, BKM Lučenec):
Greško, Brunovský, Sobral, Lu0/00
- Marko Grenda 6
„Žilina hrala veľmi dobre. Síce
Marián Berky
cas, Emerson. Góly: 17. Oliveira,
0/00
- Miroslav Mátych 2
(tréner, Mimel Lučenec):
25. Rafanides, 30. Tužinský - 3. som sa stal najlepším strelcom
0/00
- Tomáš Mederi 3
„V prvom rade sa teším, že sme Ferreira, 5. Luciano, 10. Gusta- zápasu, no basketbal je kolektívprešli cez Banskú Bystricu po vo, 12. Sobral, 16. Emerson, 35. na hra a keďže sme prehrali, tak
POZNÁMKA:
troch víťazných zápasoch. V se- Ferreira, 36. Serbin. ŽK: Rafa- sa nemôžem tešiť. Od prvej minúmifinále so Žilinou musíme viac nides, Konder - Luciano, Lu- ty som veril vo víťazstvo. DokonBody spolu, trojky, meno a priezpopracovať na defenzíve, ale aj cas. Rozhodovali: Mário Belavý, ca sme viedli o tri body, no našou visko, počet zápasov.
v ofenzíve. Chceme sa vyvarovať Marián Fischer. Divákov: 250.
TABUĽKA

1. Inter Bratislava 		
2. Levickí Patrioti 		
3.Iskra Svit 		
4. BC Prievidza 		
5. TV Raj Žilina 		
6. MBK Komárno 		
7. MBK Handlová 		
8. Spišská Nová Ves 		
9. BKM Lučenec 		
BUDÚCI PROGRAM:
27.3.2019 o 18:00:
Lučenec - Handlová.
30.3.2019 o 18:00:
Lučenec - Svit.

29 25 4 		
30 20 10 		
29 18 11 		
29 18 11 		
29 14 15 		
30 13 17 		
29 11 18 		
29 8 21 		
30 5 25 		

2444:1933
2450:2279
2402:2294
2266:2092
2318:2365
2431:2405
2234:2436
2361:2632
2206:2676

stranu pripravil: Ján Šnúrik

54
50
47
47
43
43
40
37
35

šport | 13

22. marca 2019
www.lucenec.sk

31. KOLO, 9.3.2019

32. KOLO, 16.3.2019

LUČENEC - PRIEVIDZA 91:88

SPIŠ. N. V. - LUČENEC 86:104

(22:27, 26:12, 19:19, 24:30)

(26:27, 15:23, 23:27, 22:27)

BKM: Agusi 15/1, Shelton 15/1,
Griffin 10, Pipíška 10, Jacobs 4
(Isby 35/6, Skvašik 2). BC: Körner 31/4, Stacy Davis 18/3, Jones
12/2, Johnson 10, Glasgow 7/1
(Jašš 6/2, Bakič 3/1, Pajovič 1). TH:
24/21 - 11/9. Fauly: 19 - 21. Trojky: 8 - 13. Rozhodovali: Šarišský,
Karniš, Karnay.
Tibor Jány
(tréner, BKM Lučenec):
„Prievidza je veľmi silné mužstvo,
v poslednom období prakticky vyhrávala kam prišla a doma potvrdzovala výhry z vonka. O to isté sa
pokúsila aj tu. Druhý polčas bol taktickejší, pomalší. Vzhľadom na to,
že sme mali vybudovaný aký-taký náskok, tak sme vždy dokázali
dať nejaký bod, dva alebo tri, takže
udržiavali sme náskok, ten vlastne
nebol nižší ako šesť bodov. V závere
sme sa opäť dostali do väčšieho vedenia, a to rozhodlo o našej výhre,
lebo súper nás už nestihol dobehnúť.“

Škoda, že neprišiel Isby
do Lučenca skôr!

v tíme Uhud Medina. „Nechcem
to už rozoberať. Som ale vďačný za
takú skúsenosť a príležitosť vyskúšať si niečo také. Teraz ma v prvom
rade teší, že som v Lučenci. Mám to
tu rád. Chcem s tímom víťaziť a ukázať ľuďom, že som najlepší,“ povedal.

BK 04 AC LB: Juríček 31/4, Rocca 10/1, Židzik 10, Korfanta 9/1,
Presutti 5/1 (Antoni 14, Belardo
4, Majerčák 3/1, Dzuga a Krajňák
0). BKM: Agusi 24/4, Griffin 21,
Shelton 17, Jacobs 7/1, Pipíška 6/1
(Isby 27/2, Suja 2, Grenda, Jackuliak a Skvašik 0). TH: 14/12 - 30/20.
Fauly: 28 - 18. Trojky: 8 - 8. Rozhodovali: Tomašovič, Brziak, Kiss.

Tibor Jány
(tréner, BKM Lučenec):
„Hoci sa to dá nazvať jasným víťazstvom, nedosiahli sme potrebný
rozdiel 33 bodov, čo by nám dávalo ešte šancu zúčastniť sa play-off.
Tento zápas nebol z našej strany mimoriadny, predtým proti Prievidzi
a Leviciam sme hrali oveľa lepšie.
Možno, že súper hral toľko, čo potreboval, aby si udržal dostatočnú
vzdialenosť od tridsaťtrojky. V našej hre bolo veľa individuality, zbytočne sme strácali loptu, hra bola
miestami benevolentná. Na druhej
strane,
prvýkrát sme v sezóne doV IDEÁLNEJ ZOSTAVE KOLA
siahli 100 bodov, čo znamená, že
DEANGELO ISBY
naša hra v útoku napriek spomeMeno rozohrávača BKM Lunutým nedostatkom bola dobrá.“
čenec DeAngela Isbyho nechýba v ideálnej päťke 31. kola. SpoKOMU PATRILO 32. KOLO?
lu s ním je tam Richard Körner
Zahraničným hráčom kola
z Prievidze, Arik Smith z Inte- IKE AGUSI
ru Bratislava, Michal Čekovský
Forma Lučenca v závere základz MBK Baník Handlová a Steven nej časti je vynikajúca, nováčik začal
Davis z Levíc.
zbierať po prestávke víťazstvá ako

na bežiacom páse. Proti Spišskej
DeAngelo Isby
Novej Vsi síce nevyhral o potreb(rozohrávač, BKM Lučenec):
ných 33 bodov, ale z palubovky sú„Myslím si, že to bolo dobré
pera si napokon víťazstvo odnášal.
stretnutie. Vyrovnali sme sa im,
Veľký podiel mal na ňom americký
no som rád, že sme vyhrali my.
rozohrávač Ike Agusi (FOTO), autor
Vstup do zápasu nebol ideálny, ale
24 bodov, 2 doskokov, 6 asistencií,
dobrý. Zostali sme vyrovnaní. Išli
6 ziskov a najvyššej hodnoty plus/
sme do toho sebavedomo, stretnumínus bodov spomedzi tímu - +21.
tie sa vyvíjalo naším smerom. Som
toho názoru, že svojim spoluhráIDEÁLNA PÄŤKA KOLA
čom viem dať niečo naviac. Ako
Ideálna päťka 32. kola SBL pridružstvo sme hrali výborne.“
náša pestrý mix hráčov. Lučenec
reprezentuje na rozohrávke Ike
Agusi, Inter zastupuje James Kinney. Na „trojku“ nominovali Richarda Körnera z Prievidze a pod
košom by hralo duo Viktor Juríček zo Spišskej Novej Vsi a Nikola Gačeša z Levíc.
text: Ján Šnúrik
foto: www.basketliga.sk

NIE JE NIČ, ČO NA IHRISKU

Lučenec chytil v závere základnej
časti dych. Do play-off však s veľkou pravdepodobnosťou nepostúpi. Hráči nováčika zvíťazili v ostatných štyroch zápasoch trikrát. Vo
všetkých týchto stretnutiach vynikal na palubovke americký rozohrávač DeAngelo Isby (FOTO).
Do klubu prišiel na konci februára. Hoci mal minimálny čas, aby
sa s družstvom zohral, okamžite sa
stal režisérom lučeneckých víťazstiev. Jeho palebné čísla sú parádne.
Leviciam dal pri svojej premiére 25
bodov (4 trojky). Pri prehre s Interom zaznamenal 18 bodov. S Prievidzou sa jeho strelecká muška
zastavila na 35 bodoch (6x3) a Spišiakom nastrieľal 27 (2x3). V týchto
zápasoch bol vždy najlepším strelcom svojho tímu.

NEDOKÁŽE UROBIŤ
Z doterajších štyroch vystúpení
mu vychádza priemer na viac ako
26 bodov na zápas. Skúša to za dva
body i z diaľky. V trestných hodoch
má úspešnosť na úrovni 81%. Tréner Tibor Jány mu poskytne na palubovke priemerne 30 minút. Isby
meria 196 centimetrov. Okrem streleckých vlôh je potrebný v doskakovaní. Najmä v obrane.
„Nie je nič, čo by som na ihrisku
nedokázal urobiť. Na druhej strane,
človek sa stále môže zlepšovať. Všetci sa na tréningoch učíme jeden od
druhého. Ja si myslím, že sme vynikajúci slovenský tím. Máme najlepších hráčov a skvelého trénera,“ vyjadril sa. „Určite sa chcem v kariére
posúvať dopredu a do lepších súťaží.
Vždy urobím to, čo je pre mňa a môj
vývoj najlepšie. Určite sa chcem dostať do G-League. Na to, aby sa mi
to podarilo, musím podávať dobré
výkony, hrať tvrdo a vtedy dúfajme,
príde príležitosť. Odtiaľ je to blízko
do vysnívanej NBA,“ doplnil.
V KLUBE JE AKTUÁLNA
PÄTICA AMERIČANOV

ISBY: NAŠOU SILOU
JE CELÝ TÍM

Nováčik si zvolil slovensko-americkú cestu. Popri mladých domácich hráčoch je v klube aktuálne
pätica Američanov. Okrem Isbyho aj Johnny Griffin jr., Ike Agusi, Ethan Jacobs a Duke Shelton.
„Hráme uvoľnene a s chlapcami sa
v zápasoch zabávame. Stretávame
sa spolu aj mimo ihriska. V tejto sezóne už pravdepodobne play-off nevyjde, no klub cíti šancu a nadšenie
dokázať to v tej budúcej,“ zakončil.

„Myslím si, že si to na ihrisku so
spoluhráčmi užívame. To je dôvod,
prečo sa nám v tomto období darí.
Hráme bez toho, aby bol na nás vyvíjaný tlak. Ak mám označiť dôvod
našej sily, je to celý náš tím. Jednoducho, chceme vyhrávať a byť rešpektovaní,“ opísal dvadsaťdvaročný
DeAngelo Isby to, prečo má Lučenec formu.
Rodák z Chicaga pôsobil predtým
POZNÁMKA
najskôr na univerzite Wabash ValRozhovor s DeAngelom Isbym
ley. Jeho dobré výkony si všimli na sa uskutočnil pred zápasom Luiných školách, aj preto strávil po- čenca so Žilinou.
sledný rok štúdia na univerzite Utah
text: Tomáš Kotlárik,
State. Po vysokoškolskom živote
www.basket.sk
odštartoval profi kariéru trošku
foto: Vladimír Dorňák
netradične, a to v Saudskej Arábii
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Lučenčan Kačáni v Sieni slávy...

TIPOS III. LIGA STRED

MŠK
Novohrad
Lučenec

MFK
Ružomberok
Juniori

VS
23.3.2019 o 15:00
futbalový štadión
v parku

MŠK Novohrad v sobotu s ostrým štartom
V sobotu sa po dlhej zimnej pre- Marek Antalík. Technický vedúci:
stávke opäť v treťoligovej futbalo- Ľubomír Andrášik. Lekár: Marivej súťaži otvoria brány dokorán. án Mózer. Masér: Július Gabriel.
Tesne pred prvým jarným maj- Brankári: 1 Tomáš Bajzík, Tostrovským štartom absolvovali Lu- máš Lamocký, 22 Miroslav Gručenčania 17. marca 2019 generál- jičič. Obrancovia: 4 Milan Vilhan,
ku na trávniku Veľkej nad Ipľom. 20 Andrej Pipíška, 11 Miroslav
Sarvaš, 18 Ján Dedinský, 3 LaMŠK NOVOHRAD LUČENEC zar Jankovič, 13 Stefan Jovanovič.
ŽP ŠPORT PODBREZOVÁ „B“
Stredopoliari: 15 Tomáš Čákovský, 16 Róbert Berky, 8 Marek
1:2 (1:1)
Majkút, 10 Samuel Budinský,
Gól za LC: Majkút.
Odišli: Adam Beľa (Málinec), 17 Nikola Ilkič, 5 Stanislav KupRastislav Hajduk (ukon. hosť. - ček, 12 Dino Trajkovski, 12 Adam
Pezinok), Martin Rác (Málinec Keszi. Útočníci: 7 Martin Tannhosť.), Marcel Majkút (Cinoba- hauser, 9 Tomáš Meszároš.
ňa hosť.) Vladimír Mazur (ukon.
POZNÁMKA:
hosť.) Stefan Višič (FK Pohročíslo dresu, meno a priezvisko.
nie hosť.). Prišli: Stefan JovanoBUDÚCI PROGRAM:
vič (Trebišov), Samuel Budinský
23.3.2019 o 15:00:
(Zlaté Moravce - Vráble), StaLučenec - Ružomberok jun.
nislav Kupček (Veľký Ktíš), Ni30.3.2019
o 15:00:
kola Ilkič (Makov).
Martin - Lučenec
PREDSTAVUJEME

Tréner: Csaba Tóth. Asistent:
Pavol Matuška. Vedúci mužstva:

text: Marek Antalík, Ján Šnúrik

POZVÁNKA NA 100 JARNÝCH KILOMETROV

KST z TJ Javor Lučenec pozýva priaznivcov turistiky na otvorenie 63.
ročníka 100 jarných kilometrov cez Koháryho dolinu, na priehradu
Ľadovo v sobotu 23. marca 2019 o 10:00. Štart pešej (cyklo) trasy je
o 8:00 z Námestia republiky pred OC Galéria. Zastávka je o 8:30 pri
Mestskom futbalovom štadióne. Cieľ: priehrada Ľadovo pri odpočívadle. Dĺžka trasy po spevnenej a lesnej ceste je 8 km. Návrat do Lučenca je individuálny. Počas podujatia bude možnosť zakúpenia si turistickej známky na rok 2019. Info: Jozef Dorniak, tel. číslo 0907 161 575.

1. VARTA FUTSAL LIGA
1. Semifinálový zápas

MIMEL
Lučenec

VS

MAKROTEAM

Žilina

22.3.2019 o 19:00
športová
hala Arena
Deti do 15 rokov vstup zadarmo!

Na slávnostnom galavečere v šamorínskom centre X-Bionic vyhlásili výsledky 26. ročníka Ankety
Pravdy a Slovenského futbalového zväzu vo viacerých kategóriách. A do Siene slávy slovenského
futbalu uviedli ďalších päť nových
laureátov. V abecednom poradí Ladislav Kačáni, Ladislav Kubala, Ladislav Jurkemik, Milan Služanič
a Alexander Vencel starší.
Predstavujeme Ladislava Kačániho: Kačáni sa narodil 1. apríla
1931 v Lučenci. Futbalovú kariéru

začal v Spojených Závodoch Lučenec (1946 - 1950), neskôr hrával v Iskre Poľana Opatová (1950
- 1952). Odkiaľ prišiel do ŠK Bratislava, pokračoval v bratislavských
kluboch v Slávii, Červenej hviezde a Interi. V československej lige
odohral 227 zápasov, strelil 48 gólov, v ročníku 1958/59 sa v drese
ČH Bratislava tešil z majstrovského titulu. Ladislav Kačáni umrel
5. februára 2018 vo veku 86 rokov.
text: Ján Šnúrik

Rozlúčka so zimnou sezónou...

...ako aj so skibusom sa uskutočnila 9. marca 2019. Do lyžiarskeho strediska Látky - Prašivá prišlo
v tento deň množstvo účastníkov,
aby boli pri tradičnom podujatí
mesta Lučenec a OZ Novohrad
pod názvom Lyžovica. Pre niekoho veľa snehu znamená kalamitu, pre deti je to však obrovská
radosť. Majstrovstvá Novohradu
v lyžovaní a sánkovaní otvorili tradičnou prezentáciou účastníkov.
VÝSLEDKY:
Chlapci do 6 rokov: 1. miesto Jakub Pavko, 2. Marek Škorňa.
Chlapci 7r. - 12r.: 1. Matej Pavko,
2. Adam Balaj, 3. Patrik Malček.
Dievčatá 7r. - 12r.: 1. Natália
Škorňová, 2. Ema Strculová,
3. Laura Šajgalíková.
Ženy 12r. a viac: 1. Barbora Šajgalíková, 2. Eva Škorňová, 3. Ľubomíra Šalgalíková.
Muži 12r. a viac: 1. Ján Škorňa,
2. Marek Škorňa, 3. Karol Šajgalík.
Sánkovanie: 1. Adela Korená,
2. Daniela Korená, 3. Karolína
Šuleková.

„Som rád, že prišlo veľa detí s rodičmi a využili poslednú možnosť
lyžovania v stredisku Látky - Prašivá. Myslím si, že nebolo dôležité,
kto vyhral,“ povedal viceprimátor
mesta Pavol Baculík. Pre zúčastnených bolo pripravené občerstvenie, pre malé deti sladkosti.
Samozrejme odovzdávali sa aj medaily a diplomy. Nechýbala dobrá
hudba, smiech a zábava.
Organizátori ďakujú firme EUROSWEET, s.r.o., za sladké dary
pre všetkých zaregistrovaných
a Hotelu Royal za technické zabezpečenie celej akcie.
K Lyžovici patrí aj vyhodnotenie
skibusu. Počas sezóny (22.12.2018
- 10.3.2019) sa tejto akcie zúčastnilo 480 záujemcov. V letných
mesiacoch bude pripravená možnosť využitia cyklobusu pre turistov a cyklistov. Bližšie informácie
sa dozviete v ďalších vydaniach
Mestských novín.
text: Monika Nagyová
foto: Milan Alberti
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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

viac info: www.koliaklub.sk

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

2. apríla 2019
19:00
kino APOLLO

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

LUKUS

OZ P R I AT E L I A
HISTÓRIE
NOVOHRADU

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

17:00

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

Ešte raz a ešte lepšie

„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

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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VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

Regionálna súťažná prehliadka

5. 4.2019

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

HIP – HOP

DISCO

Veľkonočný
jarmok
Miesto konania:
Námestie republiky
Lučenec

SCÉNICKÉ TANCE

BREAK DANCE

Mestský

Bohatý kultúrny
program, remeselné
a predajné stánky

O cenu primátorky
mesta Lučenec
a riaditeľky NOS

MAŽORETKY

9:OO

10:3O

Moderného
tanca

VÁ S
P O Z Ý VA

11.-12.4.2019

BBSK NOVOHRADSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO

Deti do 6 r.
Deti 6 - 10 r.
Juniori 10 - 15 r.
Mládež od 15 r.
Dospelí nad 20 r.
Seniori nad 50 r.

Miesto konania:
Divadlo B. S. Timravy
Námestie republiky 5
984 01 Lučenec

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

PIATOK
18:00
Keď príde vojna (76 min.)
19:30
Diskusia: Prečo mladých
inšpiruje extrémizmus.
Hostia: Rado Sloboda,
Martin Kubík, Ján Gebert
21:00
Zlodeji času (84 min.)
SOBOTA
13:15
Cudzinec v raji (73 min.)
16:00
Divadlo SKRAT,
predstavenie Umri,
skap a zdochni...!!!
(vstupné 7 eur)
18:00
Švédi z osady (74 min.)

INzercia Mestske noviny_194x100.indd 1

19:30

20:30
21:00

Diskusia: Rómska debata.
Hostia: Andrej Belák,
Katarína Farkašová,
Gabriel Machlica.
Je s nami koniec?
(93 min.)
Dvojkoncert: Talkshow
a Noisecut v Tančiarni
Franz (vstupné predpredaj 10 eur, na mieste
12 eur)

7.3.2019 10:35

