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Výnimočný deň

pre výnimočných ľudí
Dvadsiaty ôsmy marec je pre
niekoho možno iba jeden z prvých jarných dní. Pre učiteľov je
to však výnimočný deň, lebo si
pripomínajú velikána pedagogiky Jana Amosa Komenského. Pri
príležitosti Dňa učiteľov primátorka mesta Alexandra Pivková
slávnostne ocenila vybraných pedagógov. Oceňovanie sa uskutočnilo 29. marca v priestoroch lučeneckej radnice.
Primátorka mesta Alexandra Pivková vo svojom príhovore pripomenula vzácnosti učenia a poďakovala
sa učiteľom za ich prácu: „Profesia
učiteľa je jednou z najušľachtilejších
profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť,
potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti
o tomto svete. Je ťažké nájsť vhodný
spôsob, ako oceniť nezištnú, mravenčiu prácu učiteľa tak, aby mal pocit,
že to, čo celý život robí, nerobí zbytočne. Prijmite, prosím, moje poďakovanie za vašu záslužnú a obetavú
prácu, za neustálu snahu a ochotu
starať sa o naše deti a mládež. Pri
príležitosti Dňa učiteľov vám želám veľa pozitívnej energie, pedagogického optimizmu a nadhľadu,
trpezlivosti do ďalšej práce, mnoho
pracovných i osobných úspechov.“

Ocenení pedagogickí pracovníci z materských a základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec:
IVETA HEGEDÜSOVÁ
MŠ, Ulica partizánska 273/19
v Lučenci
JUDITA NOVOTNÁ
MŠ, Ul. Dr. Herza 375/5, Lučenec
ERIKA BALAŠKOVÁ
Materská škola, Rúbanisko I
2870/16, Lučenec
IVETA BENČOKOVÁ
MŠ, Rúbanisko II 2872/39
ĽUBICA SZABÓOVÁ
MŠ, Štvrť M. R. Štefánika 407/12
98401 Lučenec
PERLA TANÓCZKYOVÁ
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM,
J. Kármána 25/5, Lučenec
MIROSLAVA SCHEIRICHOVÁ
ZŠs MŠ, Ulica bratrícka 355/19
Lučenec
OĽGA MARČOKOVÁ
MILOTA GÁBOROVÁ
ZUZANA ČERNÁKOVÁ
ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko
II 3079,984 03 Lučenec
VERONIKA DANKOVÁ
ZUZANA MÉSZÁROSOVÁ
ZŠ M. R. Štefánika, Haličská
cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

DAGMAR MUCHOVÁ
KORNÉLIA JUHÁSOVÁ
PAVEL RONČÁK
ZŠ, Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
ZUZANA GOLJANOVÁ
JANA ŠTRBKOVÁ
ZŠ, Ulica Vajanského 2844/47
984 01 Lučenec
IVETA LEKEŇOVÁ
riaditeľka MŠ, Ulica partizánska
273/19 v Lučenci
JANA DUDÁŠOVÁ
riaditeľka ZŠ L. Novomeského
Rúbanisko II 3079, Lučenec

na rozvoji školstva v oblasti výchovy a vzdelávania.
Príjemnou bodkou milého
stretnutia bolo vystúpenie speváka Roba Pappa a jeho kapely.
text a foto: Monika Nagyová
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Primátorka mesta si v rámci Dňa – pozvánky
učiteľov uctila malou pozornosťou
Deň Zeme a Vody
aj dve pedagogičky z nášho mesta,
ktoré si dňa 25. marca prevzali výZápis detí do MŠ
znamné ocenenie z rúk ministerky
Iné Rumunsko
školstva Martiny Lubyovej. Veľkú
medailu sv. Gorazda získala Máoznamy
ria Matušková za dlhoročnú prá- –
Zmena dopravy
cu v Celoštátnej odbornej komisii
Olympiády v ruskom jazyku a miRegionálna značka
moriadne výsledky v oblasti práce
s talentovanou mládežou. Zo ZŠ,
Okienko EÚ
Ulica Vajanského získala malú mešport
dailu sv. Gorazda Soňa Pinzíková –
Basketbal
za dlhoročný humánny a tvorivý
prístup vo výchovno-vzdelávaFutsal
com procese, za významný podiel
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Vyberáme z mestského zastupiteľstva
28. marca sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Bodom programu bol Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec.“
Obec pri výkone samosprávy
v zmysle zákona o obecnom zriadení je povinná zabezpečovať výstavbu a údržbu a vykonávať správu
miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, zabezpečovať verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udržiavanie
čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia.
miestnu verejnú dopravu.
V roku 2019 končia mestu Lučenec zmluvné vzťahy so spoločnosťou SPOOL, a. s., ktorá pre mesto
zabezpečuje:
- údržbu verejnej zelene, vrátane
nakladania a odvozu rastlinného
odpadu, orezávania stromov, kríkov a živých plotov, výrub stromov,
kosenie verejných priestranstiev,
realizáciu novej zelene (zmluvný vzťah uzavretý do 31.03.2019);
- opravu a údržbu spevnených plôch,
budovanie miestnych komunikácií,
chodníkov, verejných priestorov,
zimnú údržbu, údržbu dopravného značenia, čistenie komunikácií,
správu a stavebné práce a údržbu
miestnych, pozemných komunikácií (zmluvný vzťah uzavretý do
30.06.2019);
- prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku, cintorínske a pohrebné služby (zmluvný vzťah uzavretý do 31.12.2019).
Aby mesto zabezpečilo plynulý chod výkonu činností pri predmetných službách, primeranú kvalitu, operatívu a splnilo si povinnosť
v súlade so zákonom o obecnom
zriadení zabezpečovať tieto služby
vo vzťahu k verejnosti, predložilo
návrh na vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania.
Mesto rovnako ako v minulosti,
tak aj dnes a aj v budúcnosti bude
pristupovať k procesu obstarávania
tak, aby si splnilo všetky zákonitosti
a princípy, ktoré zákon o verejnom
obstarávaní ukladá – rovnakým zaobchádzaním, nediskriminačne v rámci hospodárskych subjektov, spôsobom transparentnosti, princípom

proporcionálnosti vo vzťahu k zákazke, zároveň hospodárne a efektívne. Takto je pripravený návrh - vyobstarať transparentne služby tak,
aby mesto mohlo naďalej kvalitne,
efektívne, optimálne v termínoch
zabezpečovať to, čo občania v rámci
svojich volebných obvodov požadujú. Mesto Lučenec proces na zabezpečenie dodávateľov týchto služieb
zabezpečilo v predstihu a v súlade
so zákonnými lehotami. V prípade,
ak nebudú v čo najkratšej dobe obstarané tieto služby, mesto nebude
môcť v optimálnom režime poskytovať údržbu a správu verejnej zelene,
miestnych komunikácií a prevádzkovanie pohrebísk v zmysle schváleného rozpočtu. Uvedené služby by
boli vykonávané v obmedzenom režime, čo by malo negatívne dopady
na hospodárenie mesta vo vzťahu
k rozvoju a k plneniu požiadaviek
občanov. Bolo by to neefektívne,
nehospodárne a stálo by to mesto
viac finančných prostriedkov.
K predmetnému materiálu sa
uskutočnili poslanecké grémiá, na
ktorých bola celá problematika
poslancom niekoľkokrát detailne
vysvetlená, rovnako bol celý proces prípravy verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní odborne odprezentovaný
externým verejným obstarávateľom,
poslanci si to odkomunikovali aj
v poslaneckých kluboch, všetky písomné aj ústne otázky boli poslancom
na grémiách zodpovedané a zapracované do dôvodovej správy, ktorá
je súčasťou zverejneného materiálu na www.lucenec.sk. K niektorým
otázkam poslancov mesto prostredníctvom hlavnej kontrolórky mesta
požiadalo Úrad pre verejné obstarávanie o metodické usmernenie.

obstarávania na každú zákazku samostatne - poslanecký návrh nebol
schválený
- vypustiť z verejného obstarávania
služieb pod bodom b/ budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestorov - poslanecký návrh
nebol schválený
- podrobiť celý proces verejného obstarávania kontrole Úradu pre verejné
obstarávanie - poslanecký návrh nebol schválený
R. Olšiaková – požiadať pred vyhlásením verejnej súťaže Úrad pre verejné
obstarávanie o stanovisko na predmet
súťaže a zadávanie zákazky - poslanecký návrh nebol schválený
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schválilo vyhlásenie a zabezpečenie
verejného obstarávania k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie
služby v meste Lučenec,“ ktoré vyhlási
mesto Lučenec ako verejný obstarávateľ, a výsledkom ktorého bude uzavretie
zmluvného vzťahu na obdobie 10 rokov.
Zároveň schválilo zriadenie komisie na
vyhodnotenie ponúk v zložení: Pavol
Križo, Eva Balážová, Juraj Pelč, Jozef
Kramec, Zaher Mahmoud.
Dôvodovú správu s hlasovaním
poslancov nájdete na www.lucenec.sk
(Samospráva/Mestské zastupiteľstvo/
Zasadnutia MsZ)

INTERPELÁCIE POSLANCOV:

R. Endrödyová – opýtala sa na situáciu ohľadne Dobrovoľného hasičského zboru, na pretrvávajúce
problémy s nefunkčným verejným
osvetlením, a na zabezpečovanie zberu papiera v meste - na interpeláciu
bude odpovedané písomne
P. Grenda - informoval o petícii
občanov z Ulice robotníckej ohľadne zlého technického stavu cestnej
komunikácie. Občania žiadajú túto
cestu zaradiť do harmonogramu opráv
miestnych komunikácií - odpoveď na
petíciu je pripravená a bude občanom
zaslaná, kópia odpovede sa doručí
aj poslancovi Grendovi
J. Kramec – na základe požiadaviek
občanov navrhol, aby bola mimoriadne riešená rekonštrukcia cestnej komunikácie na sídlisku M. R. Štefánika
POSLANECKÉ NÁVRHY:
–
primátorka odpovedala, že snahou
R. Endrödyová - stiahnuť bod č. 3
mesta
je riešiť danú situáciu, pripraz rokovania mestského zastupiteľstva
vuje
sa
návrh vo vzťahu k zmenám
- poslanecký návrh nebol schválený
rozpočtu
v rámci rezervného fon- schváliť verejné obstarávanie, ktodu,
ktorý
bude
predložený na schvárého výsledkom je uzavretie zmluvy na
lenie
poslancom
dobu 4 rokov - poslanecký návrh neM. Kováč - opýtal sa ohľadne bezbol schválený
pečnosti
na Rúbanisku, nakoľko sa
- schváliť vyhlásenie verejného

zvyšuje počet sťažností zo strany občanov a podnikateľov v tejto lokalite na zvýšenú kriminalitu – náčelník
mestskej polície informoval o postupe mestskej polície a činnosti hliadok v tejto lokalite. Rúbanisko III
je prioritou a mestská polícia sa snaží o dodržiavanie verejného poriadku.
Prebehlo rokovanie aj so štátnou políciou, ktorá prisľúbila pomoc. Vzhľadom na kapacitné možnosti mestskej
polície v súčasnosti nevedia posilniť hliadky viac, ale plánuje sa personálne navýšenie stavu. V procese prípravy je aj zriadenie občianskych hliadok.
R. Olšiaková - dňa 31.3.2019 končí platnosť zmluvy na údržbu verejnej
zelene s firmou Eco Femina.Opýtala sa, kto bude tieto služby zabezpečovať ďalej - odpoveď na interpeláciu
bude zaslaná písomne
R. Olšiaková - predložila požiadavku občanov bývajúcich na Ul. Adyho a Hurbanovej, ktorí podali petíciu
vo veci vybudovania parkoviska. Požiadala o urýchlené riešenie situácie.
– primátorka informovala, že projektová dokumentácia sa pripravuje a po
schválení finančných prostriedkov
mestským zastupiteľstvom bude nasledovať realizácia stavby.
T. Šurik - opýtal sa ohľadne cesty Rúbanisko III/9–17, nakoľko ulica je vo veľmi zlom stave, či je možné v rámci údržby
zabezpečiť bežnú opravu – vedúci oddelenia dopravy a životného
prostredia MsÚ odpovedal, že v rámci bežnej údržby je možné zabezpečiť vysprávky, teda opravu výtlkov
B. Hámorník - v súvislosti so zvýšenou kriminalitou v meste požiadal,
aby na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bol predložený návrh na zmenu rozpočtu na navýšenie finančných prostriedkov na personálne
zabezpečenie hliadky mestskej polície, a tak sa posilnilo hliadkovanie
lokality Rúbanisko III
R. Olšiaková - požiadala, aby rokovanie dnešného zasadnutia bolo
zverejnené v mestských novinách
aj s poslaneckými návrhmi, pripomienkami a hlasovaním
R. Endrödyová - požiadala, aby poslancom mestského zastupiteľstva bol daný priestor v mestských novinách s možnosťou
informovať svojich voličov o ich práci a návrhoch, ktoré predložili - na
interpeláciu bude odpovedané písomne.
text: Mária Bérešová
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OZNAM O ZAČATÍ STAVEBNÝCH PRÁC NA ULICI JÓKAIHO
Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec začatie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Ulice Jókaiho v meste
Lučenec“ - vetva B - II. etapa.
Termín realizácie stavebných prác a čiastočné obmedzenie cestnej
premávky v úseku Ulice Jókaiho od križovatky s Ulicou železničná po
križovatku s Ulicou A. Sládkoviča:
začatie 15.4.2019 - ukončenie 25.6.2019.

Obnova Tuhárskeho námestia
Dňa 2.4.2019 sa v jedálni ZŠ Vajan- koncepcia, ktorá zohľadňuje odpoského konalo za prítomnosti primá- rúčania a pripomienky verejnosti
torky mesta a zodpovedných pracov- a študentov a rešpektuje aj navrhoníkov mestského úradu, projektantov vané riešenia zo strany súkromnéa verejnosti v poradí už tretie pláno- ho investora.
vacie stretnutie ohľadne projektu
Na stretnutí bola projektantmi
revitalizácie Tuhárskeho námestia. odprezentovaná koncepcia riešenia
Účelom stretnutia bola prezentácia Tuhárskeho námestia ako viacúčevizualizácie riešenia tejto časti mes- lového priestoru pre všetky generáta a následne mohli občania vyjadriť cie, nevynímajúc seniorov a detských
svoje názory, návrhy a pripomienky návštevníkov, ako priestor pre relax
k odprezentovanému návrhu.
a aktívny oddych s mestskou zeleMesto Lučenec má verejné ňou, s vhodnými edukačnými prvpriestranstvá a lokality, ktoré po- kami aj vodnými atrakciami a s vytrebujú revitalizáciu pre ďalšie skva- tvorením tzv. komunitnej záhrady,
litňovanie života občanov v našom ktorá by slúžila aj pre vzdelávanie
meste a na riešenie takýchto verej- žiakov. Pôjde o revitalizáciu ploných zón mesto oslovilo k spoluprá- chy o výmere cca 7 000 m2 s preci mladých architektov z Fakulty budovaním zelených plôch o výmearchitektúry STU v Bratislave. Tak re cca 5 000 m2.
vznikol projekt „Architekti v mesOdozva občanov bola pozitívna,
te“. Jednou z riešených zón bolo aj k predloženému návrhu neboli vzneTuhárske námestie. Mladí architekti sené závažné pripomienky. Občania
v spolupráci s občanmi poskytli ná- však požadovali vytvorenie priestovrhy, myšlienky a podnety na to, ako ru pre venčenie psov. Zadanie pre
pristúpiť k riešeniu aj tejto časti mes- projektantov je teda dopracovať do
ta. Cieľom a záujmom mesta je, aby okrajovej časti námestia adekvátny
sa občania aktívne zapájali do pro- priestor pre psičkárov, kde by mocesu pretvárania nášho mesta svo- hol byť priestor pre venčenie psíkov
jimi nápadmi a návrhmi. Uskutoč- na vôdzke s kútikom na psie toalety,
nili sa tak dve plánovacie stretnutia prípadne nájsť vhodné miesto v doobyvateľov danej lokality s vedením stupných lokalitách.
V závere stretnutia ozrejmil svoj
mesta a poslancami mestského zastupiteľstva, na ktorých bola mož- podnikateľský zámer aj vlastník sunosť prispieť svojimi názormi, pod- sediaceho pozemku. Po zapracovanetmi a výhradami k zamýšľanému ní pripomienok občanov vyhotovia
projektu. Občanom bola k dispozícii projektanti projektovú dokumenaj výstava, na ktorej mali možnosť táciu pre územné rozhodnutie, návidieť všetky ideové návrhy a zau- sledne pre stavebné konanie v rozjať k nim názor. Najviac občanov sa sahu pre realizáciu stavby. Mesto
prikláňalo k návrhu multifunkčného bude hľadať možnosti financovaparku pre pohybové aktivity a od- nia predstaveného projektu prodych. Mesto intenzívne rokovalo na stredníctvom čerpania eurofondov,
pracovných stretnutiach aj s majite- dotácií, grantov a za použitia vlastľom susediaceho pozemku, aby bol ných zdrojov.
celý projekt architektonicky zladetext: Mária Bérešová
ný. V ďalšom kroku sa pripravovala

Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov a ostatných dotknutých subjektov sídliacich v predmetnej lokalite, žiadame o zhovievavosť a predovšetkým rešpektovanie prenosného dopravného
značenia počas stavebných prác.
text: mesto Lučenec

Pozor na zmenu organizácie
dopravy v lokalite ulíc
Majakovského, Hviezdoslavova

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 1. apríla 2019 je v lokalite ulíc Majakovského, Hviezdoslavova, Rádayho
upravená organizácia dopravy.
Miestne komunikácie sú 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
opätovne upozorňujeme na už
realizované úpravy v organizácii
dopravy v lokalite štvrte Osloboditeľov a Arm. gen. L. Svobodu a rešpektovanie nového dopravného značenia.
text: Róbert Ladoš

POZNÁMKA
Keďže sa nám v poslednom vydaní Mestských novín č. 6 podarilo zameniť obrázok k tomuto
článku, touto cestou sa redakcia
Mestských novín ospravedlňuje
autorovi oznámenia Róbertovi
Ladošovi, ako aj našim čitateľom.
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Bábiky zo šúpolia

Iveta Garajová z Ľuboreči sa
koncom roka 2018 zapojila do výzvy o udelenie značky „Regionálny
produkt NOVOHRAD“. V certifikačnom procese naplnila kritériá
jedinečnosti potrebné pre získanie certifikátu pre svoje výrobky.
Náš región úspešne reprezentuje
s bábikami vyrobenými zo šúpolia.
Výroba z kukuričného šúpolia
na území Slovenska vznikla koncom 19. storočia. Bábika z prírodného materiálu zľudovela nadväzovaním na tradičné umenie. Tieto
figúrky často zobrazujú výjavy zo
života našich predkov. „Kukuričné šúpolie sa zbiera z kukurice určenej na zrno v októbri. Potom sa
suší a skladuje na povale vo vetrateľných vreciach. Pred použitím sa
namáča v teplej vode, potom je tvárne a neláme sa. Na výrobu používam

OKIENKO EÚ
Požičiavate si auto? Vďaka EÚ
budete mať lepší prehľad o cenách
Päť najväčších autopožičovní –
Avis, Europcar, Enterprise, Hertz
a Sixt – reagovalo na výzvu Európskej komisie a orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa a zmenilo alebo zmení spôsob, akým prezentujú ceny za
požičanie áut. Ceny tak budú pre
spotrebiteľov plne transparentné.
SPOLOČNOSTI SA ZAVIAZALI:
• zahrnúť všetky poplatky do celkovej ceny rezervácie: cena ponúknutá spotrebiteľom na webovej
stránke bude zároveň konečnou
cenou, ktorú budú musieť zaplatiť;
• jasne opísať základné služby zahrnuté do prenájmu v obchodných
podmienkach, a to vo všetkých
jazykoch daného štátu: spotrebitelia sa už nebudú musieť boriť s nejasnými alebo zavádzajúcimi informáciami o základných
podmienkach prenájmu;

výlučne prírodné materiály, textil plátno a modrotlač, krojové stužky“ začala svoje rozprávanie Iveta
Garajová, ktorá už niekoľko rokov
spolupracuje aj s Ústredím ľudovej
umeleckej výroby (ÚĽUV). V minulosti už pôsobila ako lektorka kurzov pre výrobu šúpoľových bábik.
„Tvorenie mi prináša radosť a slobodu. Pred 15 rokmi som objavila kurz šúpoľových bábik v ÚĽUVe
a už som pri nich s radosťou zostala. Motívom je pre mňa život a práca na dedine a moje postavičky ho
znázorňujú, tomu prispôsobujem
ich oblečenie, aby bolo čo najbližšie k tradičným krojom a modrotlači z daného regiónu. Mojou inšpiráciou sú zážitky z detstva prežité na
dedine u starých rodičov v Ábelovej.
Šúpoľové bábiky značím nálepkou
Novohradu a erbom Ľuboreči, kde
žijem,“ zakončila svoje rozprávanie šikovná remeselníčka.
Šúpoľové bábiky sa stali akýmsi symbolom slovenského ľudového výrobku a patria medzi obľúbené darčeky nielen pre turistov,
ktorí na Slovensko pricestovali zo
zahraničia.
text: Henrieta Čemanová

• v cenovej ponuke jasne uviesť
podrobné informácie o voliteľných službách a ich cene, najmä o poistení pre prípad nehody,
vďaka ktorému sa zníži spoluúčasť pri poškodení auta. Malo by
byť jasne uvedené, aké poškodenie je zahrnuté v základnej cene
za prenájom, a najmä čo by ešte
musel doplatiť vodič. Pri doplnkovom poistení alebo poistení pre
prípad nehody musí mať spotrebiteľ jasné informácie o tom, na
čo sa vzťahuje alebo nevzťahuje,
ešte pre tým, než si ho prikúpi.
text: ZEK

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.

Certifikačná komisia pre udelenie
regionálnej značky zasadala tretíkrát

Týždeň pred veľkonočnými trhmi už po tretíkrát zasadala certifikačná komisia pre udelenie regionálnej značky „Regionálny produkt
NOVOHRAD“. Od 1. marca 2019
bola vyhlásená Výzva č. 1/2019
k predkladaniu žiadostí o udelenie
regionálnej značky. Do 29. marca
mohli šikovní výrobcovia a remeselníci zasielať svoje žiadosti o pridelenie značky pre svoje produkty.
Doručených bolo 21 žiadostí od výrobcov z celého Novohradu (okres
Lučenec, časť okresu Poltár a časť
okresu Veľký Krtíš).
Certifikačná komisia zasadala
dňa 2. apríla 2019 v priestoroch
Radnice v Lučenci. Spektrum hodnotených produktov bolo veľmi široké, od tradičných kulinárskych
pochúťok lahodiacich chuťovým
pohárikom až po drobnú remeselnú prácu, oči potešujúcu. Šikovní
remeselníci a výrobcovia predložili svoje najkrajšie a najkvalitnejšie
výrobky. O regionálnu značku sa
uchádzali originálne výrobky z keramiky, výrobky zo šúpolia, víno
z čiernych ríbezlí s medom, ručne maľovaná ľudová architektúra,
ručne maľované nástenné tabuľky s citátmi z Biblie, sladký med,
krásne zdobené perníčky, prírodný bylinkový krém, voňavé koláčiky a tradičné jedlá, chrumkavý
chlebík, tradičné výšivky na odeve a šperkoch, novohradský nôž
a chutné holišské mäsové výrobky.
Každý produkt členovia komisie
hodnotili jednotlivo. Posudzovali
naplnenie bodových kritérií potrebných pre získanie certifikátu.
Hodnotili, či je produkt tradičný novohradský, či výrobca použil
ručnú/remeselnú prácu pri jeho výrobe, zhotovil ho tradičným spôsobom a predovšetkým z miestnych surovín, a či daný výrobok

reprezentuje náš región a je preň
niečím charakteristický. Certifikačná komisia menovaná predsedníčkou združenia Alexandrou Pivkovou
má 7 stálych členov a 2 externých
členov - odborníkov podľa zamerania aktuálnej výzvy. Ako externí
členovia k posudzovaniu žiadostí
boli prizvané: Miroslava Podhorová, poverená riadením Matice
slovenskej v Lučenci a Mária Adamová, kronikárka mesta Lučenec.
Koordinátorom regionálneho
značenia je Región Neogradiensis, z. p. o.. Systém označovania
produktov značkou „Regionálny
produkt NOVOHRAD“ bol zavedený v auguste 2018. V súčasnosti
je certifikovaných 24 produktov od
22 výrobcov. Na veľkonočných trhoch bude odovzdaných 19 certifikátov pre nové regionálne produkty.
Produkt, ktorému bola udelená
regionálna značka, je pre zákazníka zárukou kvality, ktorá pochádza
z nášho regiónu a reprezentuje ho,
vyrobil ho náš remeselník či výrobca z predovšetkým z našich surovín tradičným spôsobom s podielom ručnej práce. Udelenie značky
garantuje aj dodržanie podmienok
enviromentálnych zásad.
Najbližšiu výzvu plánuje združenie vyhlásiť pre služby v máji. Záujemcom odporúčame sledovať
webovú stránku www.produktnovohrad.sk, kde sú zverejňované
všetky aktuálne informácie o projekte, aktivitách, výzvach a certifikovaných produktoch.
Slávnostné odovzdávanie certifikátov je plánované na 11.04.2019
o 15:00 počas veľkonočných trhov.
text: Henrieta Čemanová
foto: Monika Nagyová
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Najviac bytov v regióne
pribudlo v okrese Lučenec

Žobranie v meste - obťažuje vás?
Výskyt žobrania v meste Lučenec
sa sústreďuje prevažne pri hypermarketoch a objektoch, v ktorých
sa stretáva väčší počet obyvateľstva (napr. kostoly, obchodné reťazce, parkoviská, autobusová
a železničná stanica a pod.). Je
množstvo žobrákov, ktorí svojím vzhľadom, oblečením a zápachom vzbudzujú skôr odpor ako
súcit. Podobne sú na tom aj narkomani, ktorí dokážu byť neuveriteľne otravní a dokonca zlostní,
ak im nedajú darcovia nejaký peniaz. Motajú sa po parkoviskách
a obťažujú nás.

• zdravotne postihnuté osoby alebo osoby, ktoré zdravotné postihnutie predstierajú,
• špekulanti - osoby zneužívajúce zbierky na dobročinné účely.
Mesto Lučenec má v súčasnosti vymedzený zákaz obťažovať obyvateľov žobraním, ktorý je uvedený v § 2 ods.1, písm. a,
VZN č. 8/2018 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo
na určitom mieste (zabezpečenie
verejného poriadku).
Týmto žiadame obyvateľov mesta, ako aj návštevníkov Lučenca,
aby nepodporovali v našom meste
žobranie a nedávali žobrákom peňažné dary. Každé žobranie, ktoré vás obťažuje, oznámte na bezplatnú linku mestskej polície 159.

ŽOBRAJÚCE OSOBY MOŽNO
Dovedna 136 bytov bolo vlani
PRIBUDNE ĎALŠÍCH 37 BYTOV
ROZDELIŤ DO SKUPÍN:
dokončených v okresoch LučeRok 2019 by mal byť pre 37 • maloleté deti,
nec, Rimavská Sobota a Revúca. žiadateľov o pohodlné bývanie • dospelé osoby (zväčša bezdoInformovala o tom Eva Hajová v blízkosti atraktívneho mestmovci alebo osoby závislé na
z Odboru informatiky, registrov, ského života úspešný. A práve
omamných alebo psychotroptext: Ján Tuček, náčelník MsP
informačných služieb Štatistického táto skupina záujemcov o náných látkach, prípadne kombiúradu SR - Sekcie zberu a spraco- jomný byt si osobne prezrela
nácia spomenutých),
vania dát v priemysle a terénnych 27. marca 2019 aktuálnu ponuzisťovaní v Banskej Bystrici. Najviac ku v bytovom dome Ulica Juraja
bytov regióne, 72, pribudlo v okrese Fándlyho 3, Lučenec. K dispozíLučenec. „Oproti roku 2017 sa zní- cii je spolu 37 bytov, sú jednos ľuďmi postihnutými rakovinou.
žil počet dokončených bytov o 7, čo izbové, dvojizbové aj trojizbové.
Bližšie informácie o význame
je pokles o 8,9 percenta,“ konkreti- Podľa oslovených žiadateľov je
celoštátnej kampane Deň narzovala Eva Hajová. V sledovanom najväčší záujem o dvoj a trojizcisov môžete získať na pevných
období sa v tomto okrese podľa jej bové byty. Existujúci 7-poschostanovištiach: Rúbanisko III. OD
slov začalo stavať 69 bytov a me- dový železobetónový skelet bol
Kačka, OD Prior, Galéria Lučenec,
dziročne sa tak počet začatých by- prestavený z internátu na zaMasarykova ulica naproti vchodu
tov znížil o 47.
teplený bytový dom s vlastnou
do Zlatej uličky, 2 stanovištia vo
AKO JE TO S BYTMI V LUČENCI?
kotolňou. Nachádza sa tam vlastVšeobecnej nemocnici Lučenec,
Len pred pár rokmi dostali oby- ný výťah. Nájomníci môžu vyuPoliklinika Q Rúbanisko, Tesco,
vatelia mesta i širokého okolia mož- žívať parkovacie státia v počte
Kaufland, Lidl.
nosť zabezpečiť si nájomné byty v lo- 43 voľných parkovacích plôch
Na týchto stanovištiach vám
kalite Rúbanisko III/63, 64, 65 (od a dve miesta pre imobilné osoby.
žltý kvietok budú ponúkať onkonovembra 2017 - 51 bytov) a predlogické pacientky - členky klubu
Pred 23 rokmi začala tradícia
tým na adrese Ulica lúčna č. 1 (od
VENUŠA. Vyzbierané finančtext: Ján Šnúrik, TASR
spojená s najväčšou verejnoprooktóbra 2016 - 36 bytov). Nové náné prostriedky budú poukázané
foto: Ján Šnúrik
spešnou zbierkou. V tomto roku
jomné byty boli odpoveďou na mona konto Ligy proti rakovine SR.
to bude 11. apríl - Deň narcisov.
derné potreby bývania.
Jeho symbolom je žltý narcis, ktotext: Jaroslava Machanová
rý si ľudia pripínajú v tento deň na
REKONŠTRUKCIA PRIEHRADY ĽADOVO
svoj odev, aby vyjadrili solidaritu
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP, š.p.) vyhlásil súťaž na zhotoviteľa stavby VD Ľadovo, rekonštrukcia bezPOLÍCIA HĽADÁ MAJITEĽA MOBILNÉHO TELEFÓNU
pečnostného priepadu, dňa 24.9.2018, žiaľ, pre množstvo žiadostí
Tunajší útvar Policajného zboru vyhlasuje verejný opis nájdenej
o vysvetlenie a pre podanú námietku sa predpoklad začatia stavby
veci
- mobilný telefón zn. Samsung S 5610 sivej farby, ktorý dov jarných mesiacoch roku 2019 nenaplnil a začatie stavby bude preposiaľ
neznáma osoba stratila 25. januára 2019 na Haličskej ceste
sunuté na jeseň 2019. Finančné prostriedky má SVP, š.p., menovite
v
OD
Lidl
Lučenec. Následne bola predmetná vec zaistená na OOPZ
na túto akciu pridelené zo štátneho rozpočtu SR.
Lučenec.
Zároveň
útvar Policajného zboru vyzýva vlastníka uvedeLetná sezóna na priehrade Ľadovo tým pádom prebehne rovnako
ného
mobilného
telefónu,
aby sa čo v najkratšom čase prihlásil na
ako v minulých rokoch.
Obvodnom oddelení Policajného zboru v Lučenci, Ulica Begova č. 27.

11. apríl 2019 - Deň narcisov

text: SVP š.p.

text: OO PZ Lučenec
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Nová publikácia o Novohrade

Dokončovacie práce na rekonštrukcii
chodníkov v lokalite Rúbaniska III.

Dokončovacie práce na vyhotovení
detského ihriska v lokalite Rúbaniska III/5.

Dokončovacie práce na vyhotovení detského
ihriska v lokalite za tzv. Čínskym múrom.

Záujemcovia o históriu Novohradu si prišli na svoje na krste knihy Osídlenie Novohradskej stolice
v stredoveku. Slávnostný akt sa konal 28. marca v priestoroch radnice.
Po príhovoroch predstavil publikáciu Leon Sokolovský: „V podstate je
táto kniha vybudovaná takmer výlučne na dobových a historických
prameňoch, na stredovekých listinách, ktoré sú jednak v archívoch
u nás aj v Maďarsku. Je materiálová,
čiže prakticky ďalší odborníci, ktorí
sa budú venovať tejto problematike, už nebudú musieť chodiť do archívov, lebo všetko základné nájdu
v tejto knihe.“
Pri krste publikácie bola prítomná
primátorka mesta Alexandra Pivková,
Michal Šesták a profesor Leon Sokolovský. Hudobným hosťom podvečera bola skupina Lento Ad Astra.
Autor knihy Tomáš Sitár sa pokúsil

priblížiť predhistorické a ranostredoveké osídlenie Novohradu, ktoré sa tu formovalo už pred naším
letopočtom, sústredil sa na včasný
a vrcholný stredovek. Najrozsiahlejšou časťou práce je prehľad histórie jednotlivých sídiel. Predposledná kapitola ponúka stručný prehľad
rodokmeňov strednej a malej novohradskej šľachty v celkovom počte
153 šľachtických rodov, za ktorým
nasledujú mapové prílohy, ilustrujúce jednotlivé zachované a analyzované metácie a reambulácie.
POZNÁMKA
Knihu Osídlenie Novohradskej
stolice v stredoveku od Tomáša
Sitára si môžete zakúpiť za 25 eur
v Mestskom informačnom centre
(MIC) v Lučenci.
text a foto: Monika Nagyová

Zabezpečovanie úprav vzrastlej zelene v meste -

S L OV E N S K Ý Z VÄ Z
C H O VAT E Ľ O V,
ZO FIĽAKOVO

tešíme
sa na vás
aj v roku 2019

orezávanie stromov na Ul. M. Rázusa.

VÁ S P O Z Ý VA J Ú N A

ulíc v meste Lučenec.

domáce aj
exotické
zvieratá od
chovateľov
z celého regiónu
priamy predaj
živých zvierat,
možnosť
objednávok od
chovateľov
prezentácie chovu

Nový prírastok v mini ZOO v mestskom parku.

krmivá,
chovateľské
potreby

07. 04.
05. 05.
02. 06.
07. 07.
04. 08.
01. 09.
06. 10.
03. 11.

2019

Zabezpečovanie strojného čistenia

Chovateľské
BURZY
v Lučenci

7:00 - 11:00
poplatok za
predajné miesto:

1,50 €

info:
+421/ 915 155 747
trznica@lucenec.sk

Mestská tržnica
Vajanského 11
984 01 Lučenec

spravodajstvo | 7

5. apríl 2019
www.lucenec.sk

Aktivity súvisiace so svetovým
DŇOM ZEME A VODY

24. - 27. APRÍL 2019

s tematikou ochrany ohrozených druhov
(CVČ Magnet)
- téma: ochrana ohrozených druhov (rastlín
aj živočíchov). Cieľ - spomaliť ich vymieranie. Objavuje sa problém miznutia biodiverzity z miest (Správa Chránenej oblasti Cerová vrchovina)
- prezentácia lesov na Slovensku v stánku
(Lesy SR, š.p.)
- čítanie a kreslenie detí v rámci projektu Les
ukrytý v knihe (Novohradská knižnica)
- ukážky techniky
- kráčajúci bager MENZI MUCK na svahu
a v koryte Tuhárskeho potoka vedľa amfiteátra v blízkosti premostenia pre peších (Správa povodia horného Ipľa)
- ukážky techniky na parkovisku pred mestským parkom a pred SPŠ stavebnou (Mepos, s.r.o.)

ČISTENIE
V 12. týždni 2019 vyzbierali zamestnanci
PRILOŽ RUKU
Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š.p., Správa povodia horného Ipľa v Lučenci
KU SKRÁŠLENIU MESTA
komunálny odpad v úseku od Opatovej cez
Mesto Lučenec v spolupráci s OZ NovoMalú Ves až po Fiľakovskú cestu. Zamest- hrad opätovne vyhlasuje súťaž pod názvom
nanci vyzbierali aj úsek potoka od križovat- Prilož ruku ku skrášleniu mesta, ktorá preky Fiľakovská - Vajanského po Billu. Mesto behne v sobotu 27. apríla 2019. Všetci, ktoLučenec zabezpečilo odvoz a zneškodnenie rí prejavia záujem a zapoja sa do skrášlenia
vyzbieraného odpadu.
životného prostredia a okolia svojho bydliska, môžu do 11. apríla nahlásiť svoje požiadavky na napr. kompost, kvety, kríky, vrecia,
UPRATOVANIE...
....v meste Lučenec počas týždňa aktivít pre- rukavice u J. Simanovej na Mestskom úrade
behne v areáloch (okolí) materských, základ- v Lučenci, č. tel.: 43 07 214 alebo e-mailom:
ných, stredných škôl, denných centier seniorov, jarmila.simanova@lucenec.sk
Organizátori budú vyhodnocovať najkrajDSS Libertas. Aj v tomto roku budú zamestnanci mestského úradu zapojení do zlepšo- šiu zmenu pred/ po upratovaní a najlepší budú
vania stavu životného prostredia v meste. ocenení víkendovým vstupom zadarmo do
V ostatných rokoch zamestnanci čistili čierne Novolandie Rapovce. O víťazoch vás budeskládky, tentokrát sa však zamerajú na úpra- me informovať v Mestských novinách a na
www. lucenec.sk
vu mestských cintorínov.
VYVRCHOLENÍM TÝŽDŇA
AKTIVÍT BUDE...
...podujatie, venované všetkým obyvateľom
mesta Lučenec, ktorí to so skrášľovaním životného prostredia myslia vážne (bližšie info
viď ďalej). Aj tentokrát sa organizátori podujatia rozhodli pre krásny areál mestského parku dňa 26. apríla 2019 (v piatok) v čase od 9:00
do 12:00. Centrom diania väčšiny aktivít bude
okolie altánku.
PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI
SVETOVÉHO DŇA
VODY A DŇA ZEME
- súťaže pre deti materských škôl (žiaci Strednej odbornej školy pedagogickej Lučenec)
- súťaž 9-členných družstiev + pedagóg

PARTNERI:
• Správa povodia horného Ipľa Lučenec
• Štátna ochrana prírody SR
• Správa Chránenej oblasti Cerová vrchovina
• Domov sociálnych služieb Libertas Lučenec
• MEPOS, s.r.o. Lučenec
• ENVI-PAK a.s.
• SVP, š.p.
• Stredná odborná škola pedagogická Lučenec
• Centrum voľného času Magnet Lučenec
• Mestské lesy Lučenec, s.r.o.
• Lesy SR š.p.
• Novohrad-Nográd glob. geopark UNESCO
• Novohradská knižnica Lučenec
• Oblastná organizácia cestovného ruchu
Turistický Novohrad a Podpoľanie.
text: Ján Šnúrik
foto: ZŠ s MŠ Ul. J. Kármána

Mimoriadny odvoz biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad rodinných domov
- konárov traktorom v rámci jarného upratovania v dňoch 8.apríla až 12. apríla 2019
Mesto Lučenec oznamuje občanom, že
v dňoch 8. apríla až 12.apríla 2019 bude realizovaný mimoriadny zber konárov od rodinných domov podľa nasledovného rozpisu:
V pondelok 8.4.2019 bude realizovaný vývoz
z ulíc: Begova, K. Borhyho, Bratrícka, A.S. Jegorova, J. Jiskru, Jókaiho, J. Kármana, Kláštorná, S. Mikovíniho, Z. Nejedlého, F. Palackého,
Parašutistov, Petiana-Petényiho, J. Perlicziho,
Potočná, M. Rázusa, Revolučná, Sládkovičova,
Tkáčska, Továrenská, Záhradná, Dolná Slatinka, Hladký majer.
V utorok 9.4.2019 bude realizovaný vývoz
z ulíc: J. Alexyho, M. Bela, A. Bernoláka, Budovateľov, Dukelských hrdinov, Gagarinova,
M. Gorkého, Jánošíkova, J. Kráľa, Kvetná, M.
Kukučína, Kukorelliho, Námestie Kubínyiho,
K. Kuzmányho, M. J. Lermontova, Š. Moyzesa,
Nová, L. Novomeského, Novohradská, Okružná,
Olbrachtova, A. Petöfiho, Smetanovo námestie,
K. Supa, Študenská, Ľ. Štúra, Vajanského, Zvolenská cesta, Železničná, T. G. Masaryka,
V stredu 10.4.2019 bude realizovaný vývoz
z ulíc: K. Banšella, Čajkovského, Hviezdoslavova, Ľadovo, V. V. Majakovského, Rádayho, T.
Vansovej, Parný mlyn, Hlavná, Jasná, Mesačná,
Maloveská, Nábrežná, Sadová, Slnečná, Tichá,
Úzka, Zámocká.
Vo štvrtok 11.4.2019 bude realizovaný vývoz z ulíc: Barákova, M. Benku, Fabianka, Fiľakovská cesta, Dekr. Matejovie, Pavla Dobšinského, F. M. Dostojevského, F. Lehára, J.
Fándlyho, Garbiarska, Haličská cesta, Jarná,
Kollára, Krasku, Krátka, Letná, Lúčna, Martinčeka, Mestská pustatina, Mlynská, Modré
zeme, B. Nemcovej, M. Nešpora, Osada, Parková, J. Chalupku, Robotnícka, J. Szaboa, Športová, M. Šolochova, E. M. Šoltésovej, L. N. Tolstého, Tenisové ihrisko, Vinohradná .
V piatok 12.4.2019 bude realizovaný vývoz z ulíc: Dr. Herza, Dr. Vodu, Erenburgova,
J. Francisciho, F. Gyurkovitsa, J. M. Hurbana,
J. Husa, J. Jesenského, Zory Jesenskej, A. Kmeťa, J.A. Komenského, D. Maróthyho, Mieru,
Mikušovská, Mládežnícka, L. Mocsáryho, I. P.
Pavlovova, Ľ. Podjavorinskej, Poľná, H. Ponickej, A.S. Puškina, Slepá, Slovenskej republiky
rád, J. Smreka, Sokolská, Svätoplukova, Šafárika, Špitálska, B.S. Timravy, J.G. Tajovského,
Tehelná, A. E. Timku, P. Tótha, J. Vargu, Wágnera, Wolkra, Zvolenská cesta, kpt. Nálepku
Žiadame obyvateľov, aby do označených hnedých 240-litrových zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad umiestňovali len trávu,
seno, burinu, lístie, odrezky zo stromov a kríkov do dĺžky 1 m, štiepku, šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, starý
chlieb, kvety, nespotrebované plody z ovocia
a zeleniny. Do týchto nádob nepatrí napr. plast,
papier, sklo, kovy, textil, tetrapaky, plienky, tekutý a tuhý kuchynský a reštauračný odpad.
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Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2019/2020
Čo treba vedieť pred zápisom do materskej školy...

Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok
alebo priebežne, pokiaľ je kapacita voľná. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode
so zriaďovateľom na budove materskej školy a na inom verejne dostupnom mieste.
Vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Lučenec sa zápis detí uskutoční v termíne od 24.4.2019 do
25.4.2019. V tomto termíne, v čase od 8:00 do 11:00 sa konajú aj
Dni otvorených dverí (dieťa v spoločnosti rodiča si môže prezrieť
priestory, porozprávať sa s učiteľkami, kamarátmi...).
INFORMÁCIE PRE RODIČOV:
Žiadosť o prijatie do materskej školy na nasledujúci školský rok vyžiada zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, o ktorú má záujem.
Tlačivo „Žiadosť o prijatie“ je k dispozícii aj na internetovej stránke
mesta Lučenec www.lucenec.sk, v sekcii Školstvo. Tiež tu nájdete zoznam a opis všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Lučenec s priloženou fotodokumentáciou. Povinnou súčasťou tlačiva „Žiadosť o prijatie“ je potvrdenie od všeobecného lekára
pre deti a dorast o zdravotnom stave a údaj o povinnom očkovaní
dieťaťa. Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch do
šiestich rokov. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné podmienky. Riaditeľ materskej školy však nesmie pri prijímaní uprednostniť
deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako
tri roky môžu byť prijaté aj v Detských jasliach, Jókaiho 13 v Lučenci. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom školskej
dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky. Riaditeľka materskej školy je povinná vydať
rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy. Z dôvodu
ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy
postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Podľa požiadaviek rodičov materská škola zabezpečuje výchovnú starostlivosť
detí počas celého dňa. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole a stravovanie je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č.3/2008 v znení noviel.		
text: Gabriela Sarvašová, Školský úrad
Zoznam materských škôl
so spoločným zriaďovateľom
mesto Lučenec pôsobiacich
v meste Lučenec s ich krátkou
charakteristikou:
MATERSKÁ ŠKOLA,
RÚBANISKO II
2872/39, LUČENEC

riaditeľka: Mgr. Jana Košťálová
tel.: 4333783
prevádzka: 6:00 – 16:30
e-mail: ms.rubanisko2@lucenec.sk
vyučovací jazyk – slovenský

V tejto materskej škole sa DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ A ZÁPIS
DO MATERSKEJ ŠKOLY NEBUDE KONAŤ! Odôvodnenie:
Materská škola bude v rekonštrukcii cca jeden rok. Termín začatia realizácie stavebných prác sa
predpokladá v kalendárnom roku
2019, ale presné termíny ešte nie
sú známe. Predpokladaný termín
ukončenia prác je 08/2020. Celý
rozsah prác je zameraný na zníženie
energetickej náročnosti materskej
školy, teda ide takmer o kompletnú rekonštrukciu celého objektu.

Rekonštrukcia sa týka: zateplevozenie sa na odrážadlách, hry
nia obvodového plášťa, strešnéna preliezkach, hojdačkách,
ho plášťa, výmeny výplní otvorov,
v zimných mesiacoch spúšťanie
rampy pre imobilných, zdravotechsa na klzákoch... Každá trieda
má k dispozícii vlastné pieskoniky, elektroinštalácie, vzduchotechniky, vykurovania...
visko. V rámci spolupráce vyZ týchto dôvodov objekt nebuužívame športový areál ZŠ L.
de môcť byť v prevádzke počas reNovomeského
konštrukcie. Deti, ktoré navšte- - máme dobrú spoluprácu s rovujú materskú školu budú mať
dičmi a Rodičovské združenie je
zabezpečené náhradné priestoobčianskym združením, ktoré
ry, kde naďalej bude prebiehať
ako príjemca 2% z daní používa
výchovno - vzdelávacia činnosť.
finančné prostriedky aj na dovybavenie školského dvora a na
realizáciu
športových podujatí
MATERSKÁ ŠKOLA RÚBANISKO I
- organizujeme každoročne špor2870/16 LUČENEC
tové podujatia, hudobnú súťaž
riaditeľka: Mgr. Eva Balážiková
“Malý slávik” v rámci MŠ v mestel.: 047/4333776, 0907 778 561
te, školu v prírode, korčuliarsky
e-mail: ms.rubanisko1@lucenec.sk
kurz, triedne ekoprojekty a iné
počet tried: 6 tried
aktivity v rámci ročných období
prevádzka: 6:30 – 17:00
- počas mesiaca jún ponúkame
vyučovací jazyk - slovenský
adaptáciu novoprijatých detí
v spoločných hrách na školPonúkame:
skom dvore
- školský vzdelávací program
Školička plná pohybu a zábavy, ktorý využíva interaktívne zážitkové učenie a učenie
vlastnou skúsenosťou. Do popredia kladie dieťa, vývinový
prístup k výchove a vzdelávaniu v súlade s individuálnymi
osobitosťami. Program je zameraný na rozvoj pohybovej
schopnosti a telesnej zdatnosti detí
- upevňovanie ľudových tradícií hudobno-tanečným súborom Lúčik
- základy počítačovej gramotnosti a prácu na interaktívnych
tabuliach (v štyroch triedach)
- oboznamovanie s anglickým
jazykom - krúžkovou formou
- logopedickú starostlivosť
- realizujeme rozšírený pohybový program o prvky Lali – jogy,
projekt zdravé chrbátiky, kurz
korčuľovania, v spolupráci so ZŠ
L.Novomeského a v jej priestoroch športovo-pohybový krúžok,
- každodenne využívame vlastnú telocvičňu
- 2 triedy najmladších detí sú
vybavené čističkami vzduchu
- materská škola disponuje vlastnou kuchyňou a jedálňou
- krásny, zatrávnený a zalesnený
školský dvor poskytuje deťom
možnosť športových aktivít ako
loptové hry, softenis, floorbal,
bicyklovanie, kolobežkovanie,

MATERSKÁ ŠKOLA, ULICA
PARTIZÁNSKA 273/19, LUČENEC

riaditeľka: Mgr. Iveta Lekeňová
tel.: 4333780
prevádzka: 6:30 – 16:30
e-mail: ms.partizanska@lucenec.sk
vyučovací jazyk - slovenský
Materská škola sa nachádza
v strede mesta a je šesťtriedna,
má samostatnú školskú jedáleň.
Okolie tvorí veľký areál plný zelene, bylinkové záhony, skalka, záhradka s ovocným krovím, náučný a pocitový chodník. Súčasťou
budovy je aj samostatná telocvičňa, terasa, kočikáreň. Dvor je využitý aj ako dopravné ihrisko, na
betóne sú namaľované farebné
skákalky. Moderné bezpečné preliezačky a veľké detské športové
ihrisko obohacujú život detí pri
pobyte vonku. Budova je zrekonštruovaná a interiér tried je
vytvorené na báze bezprašnosti.
Prečo školský vzdelávací
program „Šantivé slniečka“?
Deti v MŠ:
sú veselé a majú rady zábavu, sú
zvedavé, hravé, šikovné a zručné,
sú kamaráti, športovci, maliari, speváci, tanečníci, ochranári,
proste šantivé slniečka , ktoré sa
vo svete nestratia a stále sa tešia
na nové poznatky a prekvapenia,
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www.lucenec.sk
objavovania o živote.
V školskom vzdelávacom
programe materskej školy sa realizuje športové, technické a environmentálne zameranie, nakoľko
problematika zdravého životného štýlu, absencia športu a environmentálnej výchovy, technických zručností naďalej pretrváva.
V materskej škole prebieha projekt „Technická škôlka“, priebežné projekty: ČK, CPPPaP, „Eko dni“, Tanečná škola Štefana Chleba,
spevokol Lienky, práca s PC a IT,
Angličtina hravou formou, pobyt
v škole v prírode, kurz korčuľovania a plávania, sánkovačka, tvorivé dielne s rodičmi, zážitkové
učenie, oberačka na vidieku, na
farme, turistika, výlety a exkurzie, regionálne aktivity – ( turistika po okolí, hrady, zámky...) a tradície (Lucia, páračky, besedy...).
Poslaním materskej školy je získavať poznatky, vedomosti a pripravovať deti na úspešný vstup do
základnej školy, do života, formovať intelektuálne schopnosti detí
predškolského veku vzhľadom na
individuálnu osobitosť a vekovú
primeranosť. Deti sú vedené k dodržiavaniu etických, humánnych
princípov a základov zdravého životného štýlu prostredníctvom
športových, technických a environmentálnych aktivít. Týmto je
materská škola otvorenou inštitúciou pre deti, rodičov, partnerov a širokú verejnosť s pestrou
ponukou výchovno-vzdelávacej
činnosti.
MATERSKÁ ŠKOLA, ŠTVRŤ M.R.
ŠTEFÁNIKA 407/12, LUČENEC

riaditeľka:
Mgr. Dagmar Horáčiková
tel.: 4333779
prevádzka: 6:30 - 16:30
e-mail: ms.stefanika@lucenec.sk
vyučovací jazyk - slovenský
Zameranie materskej školy dopravná a environmentálna
výchova.
Štvortriedna materská škola
pavilónového typu s kapacitou
95 detí je umiestnená v strede
mesta s možnosťou parkovania
v blízkosti MŠ v bezprašnom
prostredí. Disponuje veľkým
areálom s množstvom stromov,
zelene, preliezkami, hojdačkami
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a pieskoviskami. Na školskom
dvore je vybudované dopravné
ihrisko, kde sa deti učia základom dopravnej výchovy, environmentálny a pocitový chodník.
V školskom areáli sa nachádzajú
dva altánky, ktoré slúžia deťom
na hry a vzdelávacie aktivity.
Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Súčasťou
materskej školy je aj samostatná jedáleň a telocvičňa. Výchova
a vzdelávanie prebieha v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom
a školským vzdelávacím programom- S Bezpečkom bezpečne.
V materskej škole realizujeme krúžok anglického jazyka. V zimnom
období ponúkame deťom školu
v prírode. Počas roka realizujeme
rôzne aktivity, napr. prechádzku
jesennou prírodou do zvieracej
obory, výchovné koncerty, Mikulášsku noc, karneval, Deň matiek, bábkové divadlá, vynášanie
Moreny, výtvarnú súťaž, Vianočnú granulku, Vianočné dielničky
s rodičmi, Deň mlieka a zdravej
výživy, rozlúčku s predškolákmi atď. V rámci environmentálnej výchovy pracujeme s deťmi
vo vlastnej záhradke, kde pestujú kvety a bylinky. V spolupráci
s Centrom špeciálno- pedagogického poradenstva ponúkame individuálne výchovné poradenstvo
a saunovanie detí. V materskej
škole sa poskytuje logopedická
starostlivosť.
MATERSKÁ ŠKOLA, UL. DR.
HERZA 375/5, LUČENEC

riaditeľka:
PaedDr. Iveta Filčíková
tel.: 4333771
prevádzka: 6:30 – 16:30
e-mail: ms.herza@lucenec.sk
vyučovací jazyk - slovenský

programe pre cieľovú skupinu – výchovy v predprimárnom vzdedeti v MŠ – predprimárne vzdelá- lávaní rešpektuje neopakovateľvanie a cieľov stanovených peda- nú hodnotu každého dieťaťa, negogickým kolektívom. Ponúkame: prehliadnuteľnú hodnotu skupiny
krúžok nemeckého a anglického detí ako prirodzeného prostredia
jazyka, projekt Škola podporu- pre dieťa. Základy budúcej systejúca zdravie, projekt Regionálna matickej multikultúrnej výchovy
výchova a podprojekt „Stará ško- realizujeme hlavne hrovými a zála“, tanečný krúžok. Deti, ktoré žitkovými metódami práce s deťmi.
majú rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky, sú zaradené
Az óvoda igazgatója:
Mgr. Csúsz Péter
do projektového programu „BuAz óvodáért felelős helyettes:
dem prváčik“, ktorý sa zameriava
Gyetvai Judit
na rozvoj kultúrnej gramotnosti.
Az óvodai program címe:
Našou snahou je naše projekty
Gyermekkert
neustále resp. každoročne obohacovať o nové prvky na základe
vízie našej MŠ, ktorá je orientoMottó: „Aki azt képzeli, hogy
vaná na deti a na školu ako celok. minden gyümölcs ugyanakkor érik
meg, mint a szamóca, az semmit
sem
tud a szőlőről.” (Paracelsus)
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU
ŠKOLOU JÓZSEFA KÁRMÁNA

A magyar tanítási nyelvű óvoda
s vyučovacím jazykom maďar- már nevében is hordozza a sokským - Kármán József Alapisko- féleséget, s a különbözőséget.
la és Óvoda
Az óvoda kulturális gazdagsáadresa: Ul. Begova 26/13
ga a sokszínűségében rejlik. Az
tel.: 0919 343 649
óvodai programunk célja, hogy
e-mail: mskarmana@gmail.com a multikulturális nevelés alapelriaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Péter Csúsz veit betartva, felkeltsük a gyermezástupca riaditeľa pre MŠ:
kekben az érdeklődést önmaguk,
Judita Gyetvai
saját kultúrájuk iránt, akárcsak
prevádzka: 6:30 – 16:30
más nemzetek életmódjuk, kultúrájuk iránt. Szeretnénk gyerNázov školského vzdelávacieho mekeinknek megtanítani a toleprogramu materskej školy: „Det- rancia alapjait, megismertetni és
ská záhrada“
tisztelni a különböző hagyományokat,
szokásokat. Az óvodai
Motto MŠ: „Každý, kto si myslí,
nevelést
elsősorban a játék, és az
že súčasne s jahodami dozrieva
élményszintű
tanulás módszereivšetko ovocie, nevie nič o hrozvel
valósítjuk
meg,
a gyermekekne.“ (Paracelsus)
nek biztosítjuk a szlovák és angol
Materská škola s vyučovacím ja- nyelvű oktatását.

zykom maďarským už vo svojom
názve zahŕňa rôznorodosť, odlišnosť. Vlastné zameranie ŠkVP
materskej školy obohacuje výchovu a vzdelávanie o multikultúrnu výchovu, slovenský jazyk
a anglický jazyk.
Našou víziou je v deťoch vzbuSme štvortriedna materská
škola. Deťom a rodičom je k dis- diť záujem o spoznávanie seba sapozícii bezbariérový vstup do MŠ, mého, vlastnej kultúry, spôsobu
sú k dispozícii štyri samostat- života, ako i kultúry iných nároné dvory bezpečne oddelené od dov. Chceme deti viesť k toleranruchu mesta zeleňou, s prísluš- cii, k poznaniu a rešpektovaniu
nou výbavou pre pohybový roz- rozličných kultúr a k utváraniu
voj detí. Ciele a poslanie výchovy prosociálneho správania bez
a vzdelávania v našom školskom predsudkov a bariér k ľuďom
vzdelávacom programe pre pred- rôznych kultúr a k akceptovaprimárne vzdelávanie „ŠTVOR- niu odlišnosti v najširšom sloLÍSTOK“ vychádza z cieľov sta- va zmysle. Kladenie základov
novených v Štátnom vzdelávacom systematickej multikultúrnej

ZŠ S MATERSKOU ŠKOLOU,
ULICA BRATRÍCKA 355/19,
LUČENEC
riaditeľka ZŠ s MŠ:
Mgr. Andrea Novotná
tel.: 4333789, 0911 890 074
prevádzka: 6:30 – 16:30
zástupca riaditeľky pre MŠ:
Mgr. Adriana Kurišová
e-mail:
mszsopatova@hotmail.com
vyučovací jazyk - slovenský
Sme MŠ rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom
prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou. Poskytujeme
výchovu a vzdelávanie aj pre deti
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od 2 rokov veku, s celodennou
výchovou a vzdelávaním. Disponujeme výbornými podmienkami
pre športové aktivity vo vlastnej
telocvični i v areáli školy (zrekonštruované basketbalové ihrisko,
nové detské ihrisko). Vo výchovno-vzdelávacích aktivitách využívame inovatívne metódy s využitím
IKT. MŠ je obklopená priestrannými trávnatými plochami s modernými preliezačkami, hojdačkami a veľkou trampolínou. ZŠ
poskytuje MŠ plne vybavenú telocvičňu a školskú knižnicu. Prezentujeme sa vo výtvarných, hudobných, športových súťažiach
a rozvíjame výtvarné, hudobné
a športové talenty. Navštevujeme mestský park, Novohradskú
knižnicu a rôzne divadelné predstavenia, organizujeme výlety po
Slovensku. Navštevujeme školu v prírode, nakoľko naša MŠ
má environmentálne zameranie.
Upevňujeme u detí ľudové tradície, zúčastňujeme sa a zároveň
aj poriadame kultúrne podujatia, kde sa stretávajú celé rodiny.
MŠ úzko spolupracuje s logopédom a pedagogicko-psychologickou poradňou. ZŠ s MŠ poskytuje priestory pre možnosť výučby
anglického jazyka (HOCUS-LOTUS) aj pre deti MŠ. Každoročne
sa zúčastňujeme zimných aktivít
- kurzu korčuľovania. Úzko spolupracujeme so ZŠ, popoludňajšie aktivity- rozvoj grafomotoriky
a matematických predstáv, anglický jazyk, rozvoj bádateľských
schopností, ktoré predškoláci absolvujú priamo v ZŠ a DIELNIČKE.
Máme veľa spoločných aktivít, čím
zabezpečujeme bezstresový prechod predškolákov do 1. ročníka.

Materská škola je 5-triedna
a poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti od 2 rokov.
Sídli na Ul. osloboditeľov
v samostatnej budove s telocvičňou, jedálňou, dvomi
priestrannými dvormi, veľkými preliezkami, pieskoviskami
a dopravným ihriskom namaľovaným na betóne, na ktorom sa
deti môžu voziť na odrážadlách,
kolobežkách. K základnej škole s materskou školou patrí aj
telovýchovný areál s tartanovou dráhou a umelým trávnikom,
ktorý využíva materská škola aj
v zimnom období. Filozofia výchovy detí je zahrnutá do školského vzdelávacieho programu
„Čarovná škôlka“.
Deťom je poskytovaná odborná
logopedická starostlivosť, spolupráca s CPPPaP, športový krúžokDSAtletáčik, spevácky krúžok
a krúžok anglického jazyka, nemeckého jazyka. Deti sa venujú
aj tanečným vystúpeniam – mažoretky. Vďaka krúžkom, ktoré poskytujeme, sa zapájame do
rôznych športových súťaží, speváckych, výtvarných.
V priestoroch materskej školy
sa nachádza infrasauna, v ktorej
deti posilňujú svoju imunitu. Naša
materská škola organizuje školy
v prírode, korčuliarky kurz, lyžiarsky výcvik aj plavecký výcvik.
Každoročne sa organizujú rôzne výlety, exkurzie, turistiky do
okolia.
Udržujeme ľudové tradície (vynášanie Moreny, stavanie mája,
pochovávanie basy).
Vo výchovno vzdelávacom procese využívame inovatívne metódy s využitím IKT (máme dve interaktívne tabule).
Základná škola s materskou škoMaterská škola úzko spolupralou so súkromným zriaďovateľom cuje aj zo základnou školou. Pripravujú spoločné akcie, podujatia,
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
aktivity, vďaka čomu je pre deti
S MATERSKOU ŠKOLOU DSA,
prechod z materskej školy do záNÁMESTIE KUBÍNYIHO 42/6,
kladnej školy plynulejší.
Výhodou materskej školy je, že
LUČENEC
je spojeným právnym subjektom
riaditeľ SZŠ s MŠ DSA:
so základnou školou.
Mgr. Lenka Dymová
tel.: 4328919  
prevádzka: 6:30 – 16:30
ŠPECIÁLNE
zástupca riaditeľa pre MŠ:
MATERSKÉ ŠKOLY
Ivana Sychra Bartošová
Deťom so špeciálnymi výchove-mail: mskubiny.lc@gmail.com no - vzdelávacími potrebami je
vyučovací jazyk - slovenský
venovaná odborná starostlivosť

v Špeciálnej materskej škole s organizačnou zložkou Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Štvrť M. R. Štefánika 12 v Lučenci a v Špeciálnej materskej škole
internátnej, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej K. Supa 48 v Lučenci.
Ich zriaďovateľom je Okresný
úrad Banská Bystrica:
ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA
S ORGANIZAČNOU SÚČASŤOU
CENTROM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
ŠTVRŤ M. R. ŠTEFÁNIKA 12
V LUČENCI

riaditeľka:
PaedDr. Elena Herédy
tel.: 047/4332237
mobil: 0915 823 485
prevádzka: 6:30 – 16:00
e-mail: dic-lc@mail.t-com.sk

Mgr. Zdenka Cirjaková
e-mail: zsisplc@pobox.sk
web: www.zsisplc.edupage.org
Špeciálna materská škola je
organizačnou zložkou Spojenej
školy internátnej. Poskytuje poldennú, celodennú, aj týždennú
výchovu a vzdelávanie.
Nachádza sa v príjemnom prostredí na kraji mesta s moderným detským ihriskom a pieskoviskom. Triedy sú zariadené
novým funkčným nábytkom. Deti
sa vzdelávajú podľa školského
vzdelávacieho programu Šikovné jazýčky, ktorý je zameraný na
rozvoj komunikačnej schopnosti stimulačnými rozvíjajúcimi
programami - Tréningom fonematického uvedomovania podľa
Eľkonina, Laheyovej modelom
vývinu reči. Predmatematickú
gramotnosť rozvíjame matematikou podľa Hejného. Stimulovaním motorických zručností
korigujeme vývinovú nezrelosť
u všetkých zdravotne znevýhodnených detí. Každé dieťa s diagnózou autizmu má vypracovaný
individuálny vzdelávací program,
podľa edukačno - hodnotiaceho
profilu dieťaťa s poruchou autistického spektra. Deti majú
k dispozícii logopedické učebne, učebňu rytmicko-pohybovej
výchovy, počítačovú miestnosť,
telocvičňu, psychomotorickú
miestnosť a miestnosť s interaktívnou tabuľou.

Špeciálna materská škola
v strede mesta, s celodennou
a poldennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje predprimárne
vzdelávanie v špeciálnych triedach pre deti so zdravotným
znevýhodnením.
Individuálny výchovno-vzdelávací program sa orientuje na
základné informácie o dieťati
a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, požiadavky pre úpravu prostredia triedy, modifikáciu obsahu
vzdelávania, aplikáciu špeciDenne sa deťom poskytuje inálnych vzdelávacích postupov,
dividuálna logopedická interšpecifikácie organizácie a foriem
vencia  kvalifikovanými logopédvzdelávania, požiadavky zabezkami. Poskytujeme  komplexnú
pečujúce kompenzačné pomôcky
psychologickú diagnostiku a tea špeciálne učebné pomôcky, zarapiu. V triedach je maximálny
bezpečenie servisu rôznych odpočet 10 detí.  Prijímanie detí do
borníkov pod jednou strechou.
špeciálnej materskej školy interMaterská škola tiež poskytuje
nátnej je k 1. septembru školskésvojim klientom denne rehabiho roka na základe predchádzalitačnú starostlivosť, ktorú vyjúceho špeciálnopedagogického
konáva fyzioterapeut.
-logopedického vyšetrenia a psychologického vyšetrenia. PrijíŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA
mame deti s chybami reči, deti
nehovoriace, deti sluchovo poINTERNÁTNA, KAROLA SUPA 48
stihnuté, deti s kochleárnym imLUČENEC
plantátom, deti s diagnózou auriaditeľka:
tizmu, vrátane detí s odkladom
PhDr. Lenka Hricová
povinnej školskej dochádzky.
tel.: 047/4331459        
Prijatie počas školského roka
prevádzka: 7:00 - 16:30
je možné len v prípade voľnej
zástupca riaditeľa pre MŠ:
kapacity.
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RIADKOVÁ INZERCIA
- Ponúkame prácu chyžnej. Info
osobne Hotel P7 Lučenec, denne do 22:00. PO/23
- Predám veľký 1-izbový byt s balkónom na Rúbanisku II. Tel. č.:
0907 186 802 (po 14:00). PO/24
KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ
V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI
BBSK - Novohradská knižnica
vás pozýva na podujatie v rámci
cyklu podujatí Knižnica pre mládež.
APRÍL: 4. apríla o 11:00 a 16:00
beseda so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou o jej priateľských začiatkoch, písaní a knihách,
Novohradská knižnica - odd. náučnej literatúry, prednáška, prevencia
drogových a iných závislostí s Petrom Káčeríkom.
MÁJ: 16. mája Beseda so spisovateľkou Marianou Čengel Solčanskou o knihe „Generál M. R. Štefánik“ pri príležitosti 100. výročia
narodenia M. R. Štefánika - odd.
náučnej literatúry o 9:30 hod. a
16:00. 27. mája „V mladom tele
zdravý duch“ - prednáška regionálnych športovcov Tomáša a Dávida Zöldovcov a fitnesky Lucie
Orságovej-Šuliovej o zdravom životnom štýle.
JÚN: „Slovenčina moja krásna“
- prednáška s jazykovedcom Júliusom Lomenčíkom, odd. náučnej
literatúry, 18. júna Spoznávame
krajiny: Južná Amerika - beseda s novinárom Jánom Šnúrikom
o cestovateľských zážitkoch.
SEPTEMBER: Európske kultúrne a prírodné dedičstvo - prednáška s Jozefom Klindom o ochrane
kultúrnych pamiatok u nás a v zahraničí, odd. náučnej literatúry.
OKTÓBER-NOVEMBER: „Folklór v srdci“ - výstava obrazov
Moniky Vozárovej, odd. náučnej
literatúry.
OKTÓBER: „Ľudové tradície
a zvyky obradového folklóru“ prednáška s etnologičkou Michaelou
Škodovou, odd. náučnej literatúry.
Všetky podujatia sa budú konať
ZADARMO.
Bližšie informácie o dátume podujatí: predeti@nklc.sk, sluzby@nklc.
sk Tel. číslo: 43 244 77,45 199 33.

POĎAKOVANIE

Rodina zosnulej Evy
Cihlářovej,
ktorá nás
opustila dňa
29. marca
2019, by sa
chcela týmto úprimne
poďakovať
za profesionálnu a ľudskú starostlivosť primárovi MUDr. Jozefovi Kanyóvi
a kolektívu spolupracovníkov interného oddelenia a JIS. Primárovi MUDr. Štefanovi Péterovi a
kolektívu spolupracovníkov chirurgického oddelenia.
Radi by sme sa poďakovali všetkým jej priateľom a známym, ktorí
sa s ňou prišli rozlúčiť na jej poslednej ceste.
Syn a dcéra s rodinami. PO/22

VÝKUP PAROŽIA
INFO: 0904 834 937
PL2019/01

LES UKRYTÝ V KNIHE
BBSK – Novohradská knižnica vás pozýva na cyklus podujatí
pod názvom Les ukrytý v knihe
dňa 25. apríla „Zvieratká rukami(očami) Regitka“ - workshop
s ilustrátorom detských kníh M.
Regitkom, odd. literatúry pre deti,
„Les v knižnici“ - výstava spojená
s premietaním náučných filmov,
odd. náučnej literatúry.
Dňa 17. apríla 2019 Dramatizácia rozprávky s lesnou tematikou
v podaní žiakov Základnej umeleckej školy v Lučenci.
APRÍL – MÁJ: Tvorivé dielničky
- Vytvorme si knihu o lese (modelovanie, výroba zvieratka z papiera,
kreslenie zážitkov z lesa, výstavy...).
Sprievodnými podujatiami sú výstavy „Les v zrkadle vedy“ a „Diviak
lesný – čierna zver našich lesov“,
sprístupnené na oddelení náučnej
literatúry. Prednáška s lesným pedagógom o práci lesníka a potrebe
ochrany lesov.
Dňa 21. mája „Detektív v prírode“ - prednáška s dobrovoľným
strážcom a ochranárom prírody
Jaroslavom Slašťanom. Nosným
podujatím bude dňa 10. mája Les
ukrytý v knihe v mestskom parku
- podujatie s poučnými a zábavnými aktivitami, sokoliari, ochranári
Obe podujatia z verejných zdro- z CHKO Cerová vrchovina, študenjov podporil Fond na podporu ume- ti zo SOŠ pedagogickej a iní zaujínia, hlavný partner.
PO/21
maví hostia.
PO/20

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.!

NEZABUDNITE NÁS
SLEDOVAŤ NA FACEBOOKU
KINO APOLLO3D
V apríli sme do programu zaradili komédie a premiérové tituly,
ktoré uvedieme aj s maďarským
dabingom.
FK: Trabantem tam a zase zpátky (12.4. o 19:00) fim uzavrie príbeh putovania žltého cirkusu na
ceste okolo sveta.
Pre drobcov: Princ Krasoň. Čo
majú spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či Popoluška? Všetky sú zaľúbené do Princa Krasoňa. 11.4. o 17:00 s maďarským
dabingom a 12.4. o 17:00 so slovenským dabingom.
Ktorý film získal Cenu za poetický humor, Cannes 1956? Bergmanova komédia Úsmevy letnej noci (17.4. o 17:00). „Magická
a čistá krása sa skrýva až pod povrchom.” Film Veľká nádhera (18.4.
o 19:00) talianska komediálna
dráma v prostredí Ríma.
Vo vestibule kina Apollo je stále
nástenka, ktorá čaká na vaše podnety. Aké kino chceme v meste?
Tešíme sa na Vás v kine Apollo.
text: Diana Lajzová

AKADÉMIA VZDELÁVANIA
• 9.4. Jarný trimester „Cambridge“
angličtiny, vstupné testy denne
• 9.4. DPH v praxi - zmeny od
1.1.2019
• 12.4. Kurz kuričov
• 29.4. Kurz opatrovania - aj cez
REPAS
• 29.4. Nemčina pre opatrovateľky
• Kurzy jednoduchého a mzdového účtovníctva
• Maďarčina, španielčina, ruština
- prijímame prihlášky
Informácie a kontakt: Partizánska 17, Lučenec, tel. č. 0911 936
120, 0902 930 235, kurzy@avnovohrad.sk, jan.belko@avnovohrad.sk
PO/10

5.4.2019 19:00  (HU dabing)
17.4.2019 19:00  (CZ titulky)

GREEN BOOK

USA - 2019 - 130 min. - 2Dkomédia/dráma/maďarský
dabing/české titulky – uvádza Continetal film


5€

12

5.4.2019 17:00 (HU dabing)
10.4.2019 19:00 (SK titulky)

SHAZAM!

USA - 2019 - 131 min. - 2D fantasy- maďarský dabing/
slovenské titulky - uvádza
Continetal film


5€

12

10.4.2019 

17:00

AŽ NA SEVERNÝ PÓL

FRA/DAN - 2016 - 81 min. BR - animovaný - český dabing - uvádza ASFK


4€

12

11.4.2019 

19:00

FK: JE MI JEDNO, ŽE SA
ZAPÍŠEME DO DEJÍN AKO
BARBARI

RUM/ČR/FRA/BUL/GER2018 - 139 min. - 2D - komédia/dráma - české titulky uvádza ASFK


4€

15

11.4.2019 17:00  (HU dabing)
12.4.2019 17:00  (SK dabing)

PRINC KRASOŇ

CAN - 2019 - 90 min. - 2D animovaný - maďarský/slovenský dabing - uvádza Continetal film.


5€

12.4.2019 

19:00

FK: TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY

ČR - 2019 - 120 min. - 2D biografický/dráma - originál
verzia - uvádza ASFK


4€

12

17.4.2019 

17:00

ÚSMEVY LETNEJ NOCI

SVE- 1955 - 108 min. - DVD komédia - české titulky - uvádza FilmEurope


2€

15

18.4.2019



17:00

JEDNOU NOHOU V BASE

TAL - 2019 - 98 min. - 2D talianska komédia - české
titulky- uvádza Itafilm


12

5€

12 | šport
Šagát so Škantárom vyhrali
s tímom východnú skupinu

Zľava Michal Šagát, Jakub
Škantár, Peter Filipiak, Denis
Nociar.

HK LEVICE - HKM RIM. SOBOTA

Zverenci trénera Jána Podko5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
nického vyhrali východnú skupiKONEČNÝ STAV SÉRIE 2:1
nu druhej hokejovej ligy s 31 bodHKM RS: Križan - M. Slovák,
mi za 10 výhier a 4 prehry, z toho
jednu po predĺžení. Vďaka tomu Majerík, J. Slovák, Koniar, Šagát
sa dostali do bojov o ligového - Nociar, Gábor, Filipiak, Vilchinmajstra. Vo finále tesne podľahli skiy, Moroz - Matúška, Škantár,
Leviciam, ktoré vyhrali sériu vý- Buda, Dmitriev, Zorvan - Luchsledkom 2:1. V tíme strieborných nikov, Strelec, Fiľo, Havran. TréGemerčanov však napriek tomu ner: Ján Podkonický. Góly: 2. Kövládne spokojnosť. My vám však nig; 11. Bogoslovskii; 12. Vrťo; 34.
musíme prezradiť, že dres Rimav- Kohút; 60. Šramaty - 11. Buda.
skosoboťanov obliekali aj dvaja Rozhodcovia: Štefik, Bachúrik odchovanci HC Lučenec (neskôr Kollár, Ivan. Diváci: 1378.
HKM Zvolen, HKM Rimavská
text: Ján Šnúrik
Sobota) Michal Šagát s Jakubom
foto: HKM RS
Škantárom.

Futbal
MARTIN - LUČENEC 4:1 (2:0)
MŠK FOMAT: Hažer - Lacko,
Stašík, Garaj, Boďa (72. Palenčár)
- Moďoroši (80. Mlynár), Vajagič,
Chovanec (56. Kračmer), CvikBarčík (79. Jesenský), Ďungel (83.
Repáň). MŠK Novohrad: Grujičič
- Pipíška, Jovanovič, Jankovič, Vilhan - Sarvaš (20. Dedinský), Čákovský (46. Berky), Majkút (84.
Kupček), Budinský - Ilkič, Tannhauser (89. Mészáros). Góly: 15.
Garaj, 44. Moďoroši, 49. Ďungel,
77. Vajagič - 59. Tannhauser. ŽK:
45. Pipíška, 26. Jovanovič, 66. Moďoroši, 40. Majkút, 43. Cvik, 64.
Budinský, 60. Dedinský. ČK: 89.
Cvik. Rozhodoval: Richard Halfar. Divákov: 200.
BUDÚCI PROGRAM
6. apríla o 15:30:
Lučenec - Žarnovica.

TABUĽKA
1. Ružomberok B 17 12 3 2 42:15 39
2. Lipt. Hrádok 17 11 2 4  31:18 35
3. Fiľakovo

17 11 2 4  31:18 35

4. Rim. Sobota

17 10 4 3 26:13 34

5. Zvolen

17 9 4 4  20:13 31

6. Žarnovica

17 8 4 5  30:18 28

7. Orav. Veselé

17 6 8 3  24:20 26

8. Kalinovo

17 6 5 6  21:27 23

9. Námestovo

17 6 4 7  20:17 22

10. Martin

17 6 3 8  26:26 21

11. Lučenec
12. Podbrez. B

17 6 1 10 

14:30 19

17 4 6 7  23:27 18

13. Poltár

17 5 2 10  21:33 17

14. Krásno

17 3 3 11  12:28 12

15. Čadca

17 2 4 11  14:28 10

16. L. Štiavnica 17 3 1 13  17:41 10

LUČENEC - RUŽOMBEROK „B“ 0:2 (0:0)

Šachisti Matice obhájili 2. miesto
Vďaka finančnej dotácii mesta
Lučenec aj v sezóne 2018/2019
šachový klub Matica Lučenec
úspešne účinkoval v 5. lige C21.

priestorov patrí srdečné poďakovanie riaditeľke a pracovníčkam Domu MS.
Pri predpokladanej priaznivej
situácii je v ďalšej sezóne zámerom šachistov reprezentovať Lučenec vo vyššej súťaži - 4. lige,
ktorá sa hrá na 8 šachovniciach
s klasickým hracím tempom (5.
MŠK Novohrad: Grujičič - Joliga sa hrala na 5 šachovniciach vanovič, Jankovič, Vilhan, Sarvaš
tzv. rapid tempom).
- Čákovský, Majkút (85. Keszi), Budinský, Ilkič (72. Berky) - Tannhauser (78. Mészáros), TrajkovKONEČNÉ PORADIE
ski. MFK: Kohár - Kojnok (90.
5. LIGY C21 2018/2019:
Ducár), Gallo, Mrva, Madleňák
por. družstvo zápasové body
- Jedinák (75. Machaj), Kudlička
partiové body
(89. Filinský), Zsigmund, Bobček
- Kružliak, Legnani (52. Almaský).
1. Ba. Kábel SE
10 8 1 1 17  3,0
Góly: 67. Kružliak, 88. Bobček.
2. Matica Lučenec 10 5 2 3 12 29,5
Rozhodovali: Horný, Krahulec,
Považan. Divákov: 290.
3. PŠK Rim. Sobota 10 6 0 4 12 24,0

Oproti predchádzajúcej sezóne sa v tomto ročníku prihlásili
o dve družstvá menej, čo prinieslo menej partií a väčšie prestávky medzi jednotlivými dvojkolami. Na druhej strane však počas
súťaže aj vďaka pomerne vyrovnaným súpiskám jednotlivých
družstiev panovala dosť veľká vyrovnanosť. Lučeneckých šachistov mrzí hlavne úvodné dvojkolo
v Ďarmotách, keď v oboch objektívne remízových zápasoch
sa šťastie priklonilo na stranu
konečného víťaza súťaže. Najúspešnejšou hráčkou Lučenca
bola najmladšia členka družstva, 4. ŠK BB „B“
10 3 2 5 8  23,5
žiačka WCM Lucka Kapičáková
5. Junior BB „D“,„HJ“ 10 3 2 5 8  22,5
so ziskom 5,5 bodov zo 6 partií!
6. ŠK Vinica „B“
10 1 1 8 3  17,5
Domáce zápasy sa hrali opäť
v Dome Matice slovenskej. Za
nezištné poskytnutie a prípravu hracích, ale aj tréningových

text: Pavol Ivanič

Csaba Tóth
(tréner, MŠK Novohrad):
„Po kondičnej a fyzickej stránke sme boli s lídrom súťaže úplne vyrovnaným súperom. Herne mali naviac hostia. Obranné
úlohy sme splnili výborne. Žiaľ,

Samuel Budinský (v oranžovom)
v súboji s Jakubom Kudličkom.
spravili sme jednu individuálnu chybu a súper to aj potrestal.
A potom sme už išli za výsledkom.
Tesne pred záverom sme dostali aj druhý gól. Od Ružomberka
som očakával viac. Musíme ešte
popracovať na ofenzíve. Mužstvo
je dobre pripravené, len nám ešte
chýba zakončovateľ. Keď gól nedáme, nemôžeme vyhrať. Určite
nám bude chýbať Višič, ktorého
sme nevedeli správne nahradiť
a v zadných radoch nám chýbal vykartovaný Pipíška. Verím
tomu, že to bol v domácom prostredí posledný prehratý zápas.“

text a foto: Ján Šnúrik
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VARTA futsal liga
DRUHÝ SEMIFINÁLOVÝ ZÁPAS 30.3.2019

ŽILINA - LUČENEC 5:8 (4:4) STAV SÉRIE: 0:2

		

POZVÁNKA NA 3. SEMIFINÁLOVÝ ZÁPAS

		
MIMEL LUČENEC - MAKROTEAM ŽILINA
		 ŠPORTOVÁ HALA ARENA V PIATOK 5. APRÍLA 2019 O 19:00
DANCE ATTACK LUČENEC 2019
Zimná príprava tanečných párov spočívala v zimnom sústredení a v príprave na novú tanečnú sezónu. V mesiacoch február,
marec sa konali na Slovensku tri
najdôležitejšie štatutárne súťaže. Majstrovstvá SR v 10 T, Majstrovstvá SR v latinskoamerických

tancoch (Samba, Chacha, Rumba,
Paso Doble, Jive) a Majstrovstvá
SR v štandardných tancoch (Waltz,
Tango, Viedenský Valčík, Slowfox,
Quickstep). Okrem spomínaných
majstrovských súťaží sa tiež konajú rôzne bodovacie a pohárové
súťaže po celom Slovensku.

Majstrovstvá SR v 10 T
Makroteam: Kováč - Košút, Hu- gól. Hráči dobre bránili a dokonca
dek, Krištofík, Da Silva,Wellington, ešte strelili dva góly a stav upravili
De Souza, Silva, Santos, Zatúra, na 5:8. Chcem sa poďakovať všetPapajčík, Baláž, Škutec. Mimel: kým našim hráčom za prístup. ToOberman, Klema, Mikuš - Ser- uto cestou chceme pozvať všetkých
bin, Fehérvári, Gustavo, Luciano, fanúšikov na tretí semifinálový záPetík, Ferreira, Greško, Brunov- pas, ktorý bude v piatok 5. apríla
ský, Sobral, Lucas, Kočiš, Emer- o 19.00 hod.“
son. Góly: 13., 14. a 23. Wellington,
PRVÝ SEMIFINÁLOVÝ ZÁPAS
14. De Souza, 16. Da Silva - 1. a 31.
23.3.2019
(stav série 1:0)
Ferreira, 16. Serbin, 16., 37. a 37.
LUČENEC - ŽILINA 6:2 (1:2)
Luciano, 19. a 28. Lucas. ŽK: 28.
Mimel: Oberman, Klema - SerSerbin, 28. Krištofík, 13. Da Silva,
bin,
Fehérvári, Gustavo, Lucia10. Luciano, 28. Ferreira, 31. Luno,
Petík,
Ferreira, Greško, Brucas. Rozhodovali: Botka, Matula.
novský,
Sobral,
Lucas, Emerson,
Divákov: 300.
Keszi.
Makroteam:
Kováč - HuOSTATNÉ VÝSLEDKY:
dek, Krištofík, Da Silva, WellinWILD BOYS - PINEROLA 1:3
gton, De Souza, Silva, Dos San(stav série 0:2)
tos, Zatúra, Papajčík, Baláž. Góly:
Marián Berky
4. Lucas, 29. Ferreira, 30. Gusta(tréner, Mimel Lučenec):
vo, 35. Emerson, 36. a 37. – Sob„Obe mužstvá podali kvalitné výral - 15. Silva, Krištofík (PK). ŽK:
kony, diváci museli byť spokojní. Náš
Lucas - De Souza, Da Silva, Krišvstup do zápasu bol vydarený. Hneď
tofík, Hudek. ČK: 23. Oberman.
po peknej akcii sme strelili gól. ŠkoRozhodovali: Belavý, Peško, Mada ďalších nevyužitých šancí, mohlo
tula. Divákov: 800.
to byť pre nás veselšie. Priebeh záOSTATNÉ VÝSLEDKY:
pasu bol naďalej ako na hojdačke.
PINEROLA - WILD BOYS 5:2 (2:1)
Prehrávali sme zrazu 3:1, potom sa
nám podarilo vyrovnať na 3:3, náMarián Berky
sledne sme zbytočne inkasovali gól
(tréner, Mimel Lučenec):
na 4:3. Ešte šťastie, že sa nám poda„Vedeli sme, že Žilinčania majú
rilo vyrovnať na polčasových 4:4. Do veľmi dobrý tím. Okrem výbordruhého polčasu sme si povedali, že ných Brazílčanov, majú výborsa vyvarujeme zbytočných chýb, ale ných aj Slovákov. A ukázali svoju
realita bola iná. Opäť sme umožnili silu. Som rád, že sme zvládli tento
Žiline streliť gól na 5:4. Súper hrozil zápas. Napriek tomu, že sme preprevažne z rýchlych brejkov, ktoré hrávali, výsledok sme otočili. Aj nadokázal efektívne využiť. My sme priek oslabeniu o Obermana sme
sa snažili vyrovnať stav na 5:5, čo sa podali taktický a kolektívny výkon.
nám podarilo, a zároveň sme strelili Musím pochváliť chalanov a navedúci gól na 5:6. Súper si zobral ti- šich divákov. Boli ste neskutoční.“
meout a po ňom začali hrať powertext: Ján Šnúrik
play. Našou snahou bolo neinkasovať

Prvé tohtoročné MSR sa kona- i pre mesto Lučenec v danej výli v Poprade, v krásne upravenej konnostnej a vekovej kategórií.
športovej hale ARÉNA POPRAD.
Poslednou kategóriou, kde sme
V kategórii Junior I štartoval náš mali zastúpenie, bola kategória
najmladší tanečný pár Tomáš To- Dospelí. Tu nás reprezentoval takár - Sofia Vinczeová, ktorý ešte nečný pár Jakub Slávik - Maria
vekovo patrí medzi Deti II, ale Kiseleva Sláviková. Tento tanečkeďže sa v takejto vek. kategórii ný pár začal reprezentovať Dance
neorganizujú majstrovstvá, majú Attack Lučenec len v januári 2019,
právo sa zúčastniť vyššej veko- keďže v prestupovom období sa
vej kategórie. A počínali si nao- rozhodli tancovať za nás. Zauzaj veľmi pekne, keď sa umiestnili jímavosťou je, že obaja žijú mona skvelom 15. mieste.
mentálne v Moskve, odkiaľ Maria
Nasledovala ďalšia veková ka- pochádza. Umiestnili sa na veľmi
tegória, kde sme mali opäť za- peknom 8. mieste, čo tiež môžestúpenie, a to kategória Seniori me považovať za najlepší výsledok
III. Tu nás reprezentoval taneč- v tejto kategórii v doterajšej hisný pár Igor Frtús - Beáta Frtú- tórii Dance Attack Lučenec.
sová, ktorí po fantastickom výkone vybojovali historicky prvú
text: Dance Attack
zlatú medailu pre Dance Attack
Arena
Lučenec
10:00
začiatok
súťaží
19:00
galaprogram

www.danceattack.sk

Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.
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Lučeneckí diváci už túto sezónu na basketbal nemusia chodiť. 36.
kolom sa pre BKM Lučenec základná časť skončila. Keďže konečné
9. miesto a nepostup do play-off je pre tím Tibora Jányho neúspechom, nás aspoň môže tešiť, že staro-nový tréner Jány má už zmluvu s novohradským klubom na budúcu sezónu takmer vo vrecku.
Funkcionári ešte nestihli poriadne vyhodnotiť práve skončenú sezónu a už v predstihu nás informoval prezident klubu Michal Matala o tom, že BKM si podržal 22-ročného amerického rozohrávača
DeAngelo Isbyho.
Duke Shelton
36. KOLO, 30.3.2019
(hráč, BKM Lučenec):
LUČENEC - SVIT 82:78
„Mal som počas priebehu zápasu
strach,
že stretnutie prehráme. Tes(20:19, 14:21, 18:11, 30:27)
ne
pred
koncom sme priebeh spoBKM: Shelton 27, Agusi 12/2,
ločnými
silami otočili. Som veľmi
Pipíška 8/2, Skvašik 5/1, Jacobs
rád
a
šťastný,
že sa nám to podarilo.“
0 (Isby 23/5, Griffin 7, Jackuliak

DeAngelo Isby
(hráč, BKM Lučenec):
LUČENEC - HANDLOVÁ 78:83
„Nie som so svojou hrou spokojný.
(19:17, 18:20, 19:23, 22:23)
Nehral som dobre a mám ešte čo
BKM: Isby 28/3, Shelton 24, zlepšovať. Bodmi som síce spoluAgusi 19/3, Pipiška 3/1, Jacobs hráčom pomohol, no na Handlo2 (Griffin 2, Jackuliak a Skvašik vú to dnes nestačilo. Tímovo sme
0). MBK: Tresač 22/3, Petráš 16, našich vďačných divákov nepreSkouen 12, Hoferica 9, Ross-Miller svedčili o tom, že chceme vyhrať.
8 (Halada 12/1, Malidžan 4/1, Dol- Musíme ešte pridať v nasadení, vo
ník, Huljak a Stehlík 0). TH: 24/17 výkonoch a zlepšovať sa.“
- 26/22. Fauly: 25 - 24. Trojky: 7
- 5. Rozhodovali: Šarišský, DouNEUVERITEĽNÉ!
šek, Kiss. Divákov: 450.
V ideálnej päťke kola dvaja hrá35. KOLO, 27.3.2019

0). Iskra: Washburn 18/2, Guillory 14/2, Avramovič 13, Baldovský
po 13/3, D. Davis 12 (Galata 5/1,
Kuntič 3, Vučičevič 0). TH: 20/12
- 11/8. Fauly: 16 - 18. Trojky: 10 8. Rozhodovali: Fuska, Lamoš,
Uhrin. Divákov: 480.
POVEDALI PO ZÁPASE:
Tibor Jány
(tréner, BKM Lučenec):
„Vždy je dobré, keď sa sezóna
skončí víťazstvom, aj napriek
tomu, že sme dopadli tak, ako
sme dopadli. Ukázala sa morálna vôľa a charakter mojich hráčov aj napriek tomu, že za tieto
predchádzajúce dni to bolo s motiváciou náročné. Posledné zápasy sme sa lúčili so súťažou, niektorí hráči poslednýkrát. Zápas
sme zvládli lepšie. Boli sme taktickejší a mali sme viac energie
v obrane. Svit sa v závere snažil spraviť nečakaný zvrat, ale
ukázalo sa, že táto cesta nebola
správna. Jediná cesta, ktorú sme
mali my, nás doviedla k vytúženému víťazstvu.“

či BKM Lučenec. V ideálnej päťke
35. kola SBL podľa www.basketPOVEDALI PO ZÁPASE:
liga.sk sa nachádzajú dvaja hráTibor Jány
či BKM Lučenec - DeAngelo Isby
(tréner, BKM Lučenec):
„Prvý polčas bol vyrovnaný. Op- a Duke Shelton, po jednom má
ticky sa mi zdalo, že súper mal hru PD BASKET - Rodney Glasgow,
viac pod kontrolou. Bolo vidieť, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves že hral disciplinovanejšie. Naše Joe Rocca a MBK Baník Handlovoľné situácie možno nebolo tre- vá - Jakub Petráš.
ba riešiť streľbou z veľkej vzdialenosti. Bolo to na našej strane
BKM LUČENEC PODPORUJÚ:
nerozhodné. Mali sme byť domimesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil, s.r.o., Stavebné stroje Slovakia,
nantní v kombinácii, no nestalo s.r.o., Slovexpres autoslužby, s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi,
sa tak. Handlová hrala neustále B6 Slovakia, s.r.o., KAM Rent, s.r.o., IKE s.r.o., Transsilv, s.r.o., D-Nábytok,
to, na čom boli hráči s trénerom SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX PRINT, s.r.o., NOTRE Pizza&bar,
dohodnutí. Hrala omnoho viac Autosport Silágyi, s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX, s.r.o. RS,
organizovane ako my. Súper si Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPANY, s.
budoval náskok. V závere zápa- r. o., DISCO CASCO, Brokeria, a.s., hotel Clavis, AXIS - Pokladničné censu sme síce znižovali, ale márne.“ trum, s.r.o. Lučenec, CENTEX RS, spol. s.r.o.

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
a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. UzáRedaktor: Ján Šnúrik, jan.snurik@lucenec.sk
vierka materiálov do čísla v utorok do 12.00 hodiny. RedakRedaktor: M. Nagyová, monika.nagyova@lucenec.sk
cia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť
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TABUĽKA PO ZÁKLADNEJ ČASTI
1. Inter BA 

32 28 4 2706:2139 60

2. LV Patrioti  32 22 10 2633:2438 54
3. Prievidza 

32 19 13 2504:2339 51

4. Svit 

32 19 13 2634:2545 51

5. Žilina 

32 15 17 2561:2640 47

6. Komárno 

32 13 19 2641:2627 45

7. Handlová 

32 13 19 2504:2702 45

8. Spiš. N. V. 

32 9 23 2615:2897 41

9. BKM LC 

32 6 26 2366:2837 38

DUKE SHELTON OPÄŤ
V IDEÁLNEJ PÄŤKE KOLA
Ideálnu päťku 36. kola SBL by
portál www.basketliga.sk zložil z dvojice Devin Brooks a Nenad Delič (Komárno), dopĺňal by
ich Adam Presutti (Spišská Nová
Ves), Djordje Tresač z Handlovej
a Duke Shelton z BKM Lučenec.
BODOVÁ ŠTATISTIKA
593/01 - Duke Shelton 32
391/72 - Ike Agusi 29
388/06 - Johnny Griffin jr. 32
286/30 - Ethan Jacobs 31
169/21 - DeAngelo Isby 7
156/23 - Branislav Pipíška 29
65/11 - Simeon Jackuliak 24
28/04 - Roman Skvašik 12
22/04 - Patrik Sarna 14
2/00 - Štefan Suja 3
0/00
0/00

- Marko Grenda 4
- Miroslav Mátych 1

0/00

- Tomáš Mederi 2

POZNÁMKA:
Body spolu, trojky, meno a priezvisko, počet zápasov.
stranu pripravili:
Ján Šnúrik, Tereza Szalaiová
zdroj: www.basketbal
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a AU TO R I VÁS P OZ Ý VA J Ú

16:OO

na predajnú
vernisáž obrazov

15.4.2019

INSITNÉ
UMENIE
KOVAČICKÍ
UMELCI

Juraj Lavroš
Vladimír Galas
Výstava potrvá do 20. mája 2019

Foyer
Mestského úradu
v Lučenci, Ul. Novohradská č. 1
www.lucenec.sk

Druhá séria úspešnej, vynaliezavej a invenčnej komédie pre dvoch hercov z pera
legendárneho autora Petra Zelenku na motívy hry Michaela Frayna. Predstavenie je
výnimočné netradičným spracovaním príbehu, scenára a réžie i hereckým obsadením televíznych moderátorov Adely Vinczeovej a Viktora Vinczeho.

Dátum: 14.4.2019
Miesto: Divadlo B.S. Timravy
Čas: 19:00
Vstupné:17,- Eur
Predpredaj:
MIC Lučenec,
Kino APOLLO,
www.kultura.lucenec.sk
VEĽVYSLANECTVO
RUMUNSKEJ REPUBLIKY
NA SLOVENSKU

EUROPE
DIRECT

vás pozývajú na podujatie
z cyklu Z BLÍZKA/Z ĎALEKA

VERNISÁŽ
vernisáž: 9.4.2019
utorok o 11.30 hod
výstava potrvá do
22.4.2019

Ulica Dr. Herza 1
Radnica - výstavná sála

9.4.

• ukážka rumunskej
gastronómie a folklóru

22.4.2019

INÉ RUMUNSKO
Veľké zjednotenie

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

Majáves

Spolufinacované z rozpočtu EÚ

Program:
• Stavanie mája s folklórnym súborom
• Dubkáčik a Ľudová hudba ZUŠ, n.o., Novohradská
• známy humorista ROBO KAJZER z TV obrazovky
• Jožo Pročko pokúša
• Maloveská zábava
Občerstvenie pre účastníkov zdarma. Vstup voľný.

1.5.2019

viac info: www.koliaklub.sk

9. ročník májovej veselice
Námestie pred Rúr-Gasom
(Pub Malá Ves)

16:3O

2019

16 | pozvánky / inzercia
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Mestský

Veľkonočný
jarmok

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

Bohatý kultúrny
program, remeselné
a predajné stánky

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

Miesto konania:
Námestie republiky
Lučenec

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

11.4.2019 Štvrtok

11.-12.4.2019

Dni
módy

9:OO

18:00

VÁ S
P O Z Ý VA

www.lucenec.sk

12.4.2019 Piatok

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
Veľkonočný pozdrav! – Pásmo zá- Veľkonočný pozdrav! – Pásmo základných škôl a materských škôl
kladných škôl a materských škôl
15:00 – 15:45
15:30 – 16:00
Slávnostné udeľovanie certifiká- DFS Radosť
tu „Regionálny produkt Novohrad“ 16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
ĽH Ďatelinka a FS Jánošík
17:00 – 17:45
Traditional Dixie Stompers
18:00 – 19:30
ESO

FS Ipeľ
17:00 – 17:30
Ľudová hudba Čardáš
18:00 – 20:00
SEXTET– známe šlágre v podaní
výbornej kapely z Detvy

Sprievodné aktivity: tvorivá dielňa pre deti (výroba kraslíc a veľkonočných
ozdôb), maskoti jarmoku Jano a Ďuro, detské atrakcie.
PL2019/08

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

PRETEKY LEZÚŇOV
10. výročie

27. 4. o 15:00
Najmenší pretekári vo veku do 12 mesiacov si opäť
zmerajú sily na 5 metrovej dráhe a hrajú o skvelé ceny.
moderuje Richard
www.zabavac.sk

Vrablec

Registrácia dieťaťa a podmienky na:
www.pretekylezunov.sk

