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2018
Nový rok

vítali
ohňostrojom,
koncertom
a rozprávkami

Najkrajšie sviatky v roku pomaly zostávajú v našich spomienkach a myšlienkach na chvíle pohody, ktoré sme prežili so svojimi
najbližšími. V týchto dňoch sa už
síce postupne sústreďujeme na
dni v treťom novoročnom týždni, no my sa ešte len predsa vrátime k prvému dňu roka.

a návštevníkov metropoly Novohradu nie silvestrovský, ale novoročný ohňostroj. Samospráva
reagovala na návrhy Lučenčanov
s rodinami a deťmi, ktorým viac
vyhovoval novoročný termín, podvečer 1. januára.

„Pre tento termín a druh podujatia sme sa rozhodli preto, aby sa
na akcii mohli zúčastniť celé rodiNÁVRHY LUČENČANOV
ny aj s deťmi. Nášmu rozhodnutiu
S RODINAMI A DEŤMI
je prispôsobený aj program, kde
Mesto Lučenec každoročne si nájdu svoje malí aj veľkí. Vyvrorganizovalo hudobné poduja- cholením programu bude krásny
tie s polnočným silvestrovským profesionálny hudobný ohňostroj,
ohňostrojom, aby takto symbo- ktorý určite poteší aj tie najmladlicky dalo bodku za starým rokom šie vekové kategórie,“ povedal ešte
a osvetlilo cestu roku novému. pred začiatkom programu hlavný
1. januára 2018 však po prvý- organizátor podujatia Stanislav
krát pripravilo pre Lučenčanov Spišiak mladší.

HUDOBNÉMU OHŇOSTROJU
A DOMINIKE MIRGOVEJ
FANDILO TAKMER DVETISÍC
ÚČASTNÍKOV
Ani malé mrholenie a chladnejšie počasie neodradilo takmer
dve tisícky účastníkov, aby prišli
v pondelok 1. januára na Námestie
republiky privítať rok 2018. Kultúrny program otvoril vystúpením historický šaško Fjodor a interaktívna klauniáda. Čerešničkou
na torte bol avizovaný hodinový
koncert slovenskej hudobníčky a
speváčky Dominiky Mirgovej. „Keďže som mala na Silvestra vystúpenie, som trochu unavená a zachrípnutá. Ale myslím si, že som
svojím vystúpením vhodne prispela
k oslavám lučeneckých obyvateľov.

Boli úžasní a super. Prajem všetkým Lučenčanom príjemne prežitý rok 2018,“ prezradila Dominika Mirgová.
K prianiam sa neskôr pridal
aj viceprimátor mesta Pavol Baculík: „Najväčší úspech dosiahnu tí, ktorí sú naň stále pripravení. V novom roku vám želám, aby
ste nikdy nerobili krok späť, vždy
mali dostatočnú guráž prijať veľké výzvy a splnili si tak veľké sny.
Prišlo vás veľa a to je dôkaz, že to
bolo dobré rozhodnutie. Nech sa
darí nášmu mestu a všetkým ľuďom v ňom. Prajem všetko najlepšie a šťastný rok 2018, Lučenčania.
Pokračovanie na strane č.2
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Po príhovore takmer na minútu presne (17:15)
hľadeli všetky oči nad budovu okresného úradu, odkiaľ zo strechy odštartoval odpaľovaním
sedemminútový hudobný ohňostroj. V rámci
sprievodného programu sa deťom predstavili
rozprávkoví maskoti, bolo podávané varené
víno a čaj. Ako sme sa neskôr dozvedeli, situácia v meste bola pokojná, lučenecká mestská polícia nezaznamenala žiadne incidenty.
SAMOSPRÁVA MESTA
SA ROZHODLA SPRÁVNE
O dobrom rozhodnutí usporiadať privítanie roka 2018 v prvý januárový deň svedčí aj
množstvo pozitívnych vyjadrení obyvateľov
na sociálnej sieti. Vyšlo hlavne počasie, keď
silvestrovský ohňostroj by pre hmlu nebolo
mimoriadne ceny primátorky mesta Alexan- vidieť. Tentokrát sme na novoročných osladry Pivkovej do Českej republiky, Slovinska vách mohli stretnúť okrem domácich nielen
ľudí z nášho regiónu, zo Slovenska, ale zarea Švajčiarska.
„V prvom rade som to vôbec nečakala. Bol to gistrovali sme aj nejedného cudzinca. Podľa
pre mňa šok, keď mi prišiel môj učiteľ oznámiť, odhadov organizátorov podujatia prišlo na
že som vyhrala a obsadila prvé miesto. Som veľ- Námestie republiky trikrát viac občanov (aj
mi vďačná, lebo ešte sa mi nepodarilo vyhrať ta- rodičov s deťmi), ako to bolo po minulé roky.
kúto medzinárodnú výtvarnú súťaž,“ prezradila Naopak, v prvý januárový podvečer chýbali už
dojatá víťazka IV. kategórie Barbora Bezáková tradiční návštevníci potúžení alkoholom, bolo
z Košíc. Matka ďalšej víťaznej súťažiacej Iza- menej „domácich“ odpaľovačov ohňostrojov
belly Záhorskej (Súkromná základná umelecká a pyrotechniky. Pochvaľovať si môžu aj priškola, Gemerská cesta, Lučenec), nám pove- pravení aktivační pracovníci, ktorí mali oveľa
dala viac o diele Silvestrovský Petrohrad: “Na- menej práce s upratovaním ako po predchámaľovala to s pani učiteľkou zo základnej ško- dzajúcich silvestrovských oslavách!
ly a maľovala architektúru. V pozadí zobrazila
petrohradský silvester s ohňostrojom.“
POZNÁMKA
Súťaž dala poriadne zabrať aj samotným
Redakcia Mestských novín ďakuje všetkým
lučeneckým organizátorom. Zvládnuť také diskutujúcim účastníkom facebookovej sociálmnožstvo prác si vyžadovalo dôkladnú logis- nej siete, ktorí sa vyjadrili k hudobno-tanečnej
tiku. Pomáhala mestská kultúrna organizácia šou a novoročnému ohňostroju v roku 2018.
LUKUS či študentský parlament.
Ohňostroj zachytený na amatérskom videu

Takmer tisícka prác

aj zo zahraničia mimoriadne potešila

Krásne kresby a maľby od tisícok detí. Nie
len zo Slovenska, ale aj z Česka, Slovinska
a dokonca aj Švajčiarska. Píšeme o rekordnom ročníku jednej naozaj podarenej súťaži,
ktorá sa volá Petrohrad očami detí. Už samotný názov hovorí, na akú tému mladí autori
zamerali svoje práce. A porota teda dostala
poriadne zabrať. Tie najlepšie diela a práce
ocenili na vernisáži, ktorá sa pred pár dňami
konala v krásnej lučeneckej radnici. Výtvarná
súťaž Petrohrad očami detí naberá na popularite. Svedčí o tom počet prác, ktoré mladí,
začínajúci umelci poslali. Kým vlani to bolo
okolo 700, teraz už takmer tisícka, čo organizátorov mimoriadne potešilo.
„Ja si myslím, že aj táto výstava dala veľmi veľký
impulz k ďalším možným podujatiam detí. Naším spoločným cieľom je, aby boli deti spolu, aby
si budovali svoje šťastie, svoju peknú budúcnosť.
A to sa nám, myslím si, darí,“ povedal v rámci
slávnostného otvorenia vernisáže generálny
konzul SR v Petrohrade Augustín Čisár.

ŠIESTI ABSOLÚTNI VÍŤAZI ZÍSKALI

VZÁCNU KNIHU
„Podstatné je to, že sa do našej spoločnej výtvarnej súťaže zapojilo ešte viacej detí. Svojim
deťom alebo svojim zverencom sa venovalo viac
pedagógov. Rodičia prišli na ocenenie spoločne
s ocenenými deťmi a videli, ako ich deti umelecky rastú. Ja som tomu rada,“ dodala primátorka
mesta Lučenec Alexandra Pivková. Organizátori z mesta Lučenec pripravili pre súťažiacich
hodnotné ceny, pričom šiesti absolútni víťazi
CENY PRIMÁTORKY DO ČESKEJ REPUBLIKY,
získali
vzácnu knihu pod názvom 400 rokov
SLOVINSKA A ŠVAJČIARSKA
dynastie
Romanových.
Odborná porota v zložení Ján Belko, Kinga
Výstavu
si v mestskom múzeu (Radnica
Szabó, Renata Adamová vytvorila šesť kategóLučenec,
Ul.
Dr. Herza) môžete pozrieť do
rií, pričom v každej vyhodnotila prvé tri naj26.
januára
2018.
lepšie práce, ako aj ďalšie práce bez poradia
POZNÁMKA
s odmenami. Zvlášť sa oceňovali žiaci základVýsledková listina je zverejnená na stránke
ných, ale aj stredných umelecký škôl. Dôležité
bolo, aby sa maľba či kresba týkala Petrohra- mesta www.lucenec.sk.
du a techniku si mohli vybrať. Okrem týchto
text: Ján Šnúrik foto: Monika Nagyová
ocenení v jednotlivých kategóriách putovali

nájdete na FB: Mesto Lučenec

text: Ján Šnúrik
foto: Ján Šnúrik, Monika Nagyová

12. januára 2018
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Napísali ste na
sociálnu sieť svoje
názory: Ohňostroj...
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Slávnostne odhalili pamätnú
tabuľu Michailovi Kutuzovovi

Zástupcovia mesta za účasti vzácnych hosMartinka Magdemeová Kučerová: Pre mňa
osobne to bolo jedno, kedy bol, pretože som tí odhalili pred budovou evanjelickej fary na
bola prvýkrat na námestí pozrieť ohňostroj Komenského ulici v Lučenci popoludní 20.
po 32 rokoch. Nikdy sme neboli doma. A tak decembra 2017 pamätnú tabuľu, venovanú
som si to užívala, aj som sa rozplakala. At- legendárnemu ruskému vojvodcovi, maršalomosféru si užili aj moje deti a aj polovička.
vi Michailovi Illarionovičovi Goleniščevovi
Bolo to krásne. Želám všetkým len to dobré
- Kutuzovovi (1745 - 1813). Práve v tomto obdo roku 2018, aby bol lepší ako minulý.
jekte pred viac ako 200 rokmi prežil VianoNadežda Hašková Šprohová: Super nápad. ce. Stalo sa to v roku 1805 po prehratej bitke
Konečne si to mohli užiť aj rodiny s malými s Napolenom pri Slavkove, keď ruské vojská
deťmi. Ohňostroj bol krásny.
ustupovali cez Novohrad smerom na východ.
Zuzana Hanusová: Bolo to úžasné, aspoň O jeho pobyte v Lučenci sa dokonca zachoval
si aj deti s rodičmi užili tento krásny ohňos- zápis v miestnej kronike.
troj a ako sme aj videli, celé námestie a okolie námestia bolo plné návštevníkov. Super
NIEČO Z MIESTNEJ KRONIKY
nápad a dúfajme, že si takúto nádheru zopaDňa 23. decembra 1805 išiel Kutuzov aj so
kujeme aj o rok.
Zľava, predsedníčka výboru školstva mesta
svojím štábom cez Szécsény do NógrádszakáPetrohrad Žana Vladimírovna Voroncova,
Žaneta Odlerova: Bieda. Nemalo to tú
lu, kde prenocoval a 24. decembra pokračoval
vicegubernátor mesta Petrohrad Vladimír
správnu atmosféru. Ohňostroj mal byť
cez obce Muľa, Trenč, Veľká nad Ipľom, Pao polnoci, na prelome roku, ako všade inde.
Kirilov, generálny konzul SR v Petrohrade
nické Dravce a večer došiel do Lučenca. CesAugustín
Čisár a primátorka mesta
Andrej Gombala: Ohňostroj patrí k oslave ta bola sťažená hustým snežením. V LučenAlexandra
Pivková
Nového roku, takže vždy je lepšie mať ci sa zúčastnil na slávnostnej štedrovečernej
opozdený ohňostroj ako žiadny.
večeri u miestneho evanjelického farára. Tu
Roland Vass: Konečne si ohňostroj užili aj oddychoval aj nasledujúci deň. Celú organideti a samozrejme veľa triezvych dospelých. záciu pobytu ruských vojsk na území NovoSuper, že to bolo takto a takto by to mohlo aj hradskej župy i starostlivosť o príjemný poostať. Každý rok som chodieval na námestie byt legendárneho ruského vojvodcu Kutuzova
o polnoci si pozrieť ohňostroj. Takmer vždy
mal na starosti otec slávneho spisovateľa ImNÁROD MÁ BUDÚCNOSŤ
zanikol medzi ostatnými ohňostrojmi alebo
richa Madácha, cisársko-kráľovský komorník
Hostí na pôde mesta vítala primátorka Lubola hmla. Tento krásne vynikol!
Imrich Madách starší.
čenca Alexandra Pivková s viceprimátorom
Erika Šulekova: Bolo to úplne fascinujúce s tou
Pavlom Baculíkom. Do Lučenca pricestoval
hudbou. Každý vnímal ohňostroj, nádhera.
„Myslím si, že nielen pre mňa, ale pre všet- z Ruska spoločne so svojou pracovnou skuPeter Zmuda: Na dedinu to stačí. Tento rok kých Lučenčanov, pre všetkých Peterburgča- pinou aj vicegubernátor mesta Petrohrad
bude už na vianočné trhy, aby bola zase ne- nov, všetkých, čo študovali túto históriu a si Vladimír Kirilov, ktorý v rámci slávnostného
jaká zmena.
ju pamätajú, je to skutočne veľké dielo. Nik- odhalenia pamätnej tabule Kutuzova povedal:
to
viac nechce žiadne vojny. Ľudia chcú mier „Je to chvályhodné, že si ľudia spomínajú aj po
Helena Popperová: Vďaka za pekný zážitok,
a aj takýmito podujatiami si treba pripomínať toľkých rokoch. Ak si pamätajú aj takéto staré
užili si to detičky, aj dospelí.
minulosť, ako aj potrebu budúcnosti,“ povedal dátumy, to znamená, že národ má budúcnosť.“
Miriama Rácová: Bolo to krásne, konečne
pre Mestské noviny Augustín Čisár, generálsme si celá rodinka pozreli nádherný ohňostext a foto: Ján Šnúrik
ny konzul SR v Petrohrade.
troj. Deti boli nadšené.
Kristína Petrušová: Nádherný ohňostroj,
supeeeeer.
Marta Koronciová: Bolo to super! Novoročná atmosféra pre celé rodiny.
Jana Konôpková: Veľmi pekne, ohňostroj
sme si užili celá rodina.
Martina Töžérová: Ohňostroj bol super,
veľmi krásny, ďakujeme.
Ivana Števove: Mohlo by to takto byť byt aj
na budúci rok.
Monika Šuleková: Na Lučenec to bolo
veľmi slušné.
pripravil: Ján Šnúrik

Kniha o Lučenci a Novohrade
Región na juhu stredného Slovenska približuje druhé vydanie publikácie Lučenec a kraj novohradský, ktorá na 288 stranách textom i fotografiami prezentuje dejiny a miestne reálie. Ako
uviedla editorka Mária Adamová, dve vydania knihy delí takmer 90 rokov, keďže pôvodná kniha
vyšla v roku 1928 pri 10. výročí vzniku Československej republiky.
„Publikácia je cestopisom po Novohrade, ale i zaujímavým miestopisom Lučenca. Načrtáva históriu Novohradu, podáva cenné dobové svedectvo o regióne. Napísal ju Čech Vladimír Polívka, verejný činiteľ, publicista, profesor Štátneho učiteľského ústavu v Lučenci, ktorý bol zároveň starostom
telovýchovnej jednoty Sokol a členom mestského zastupiteľstva v Lučenci,“ priblížila M. Adamová.
Tím editorov, v ktorom bol okrem nej ešte Július Lomenčík, Tomáš Sitár a Michal Šesták, spracoval k pôvodnému Polívkovmu textu poznámky, ktoré korigujú nepresnosti, či dopĺňajú pôvodné informácie. „Druhé vydanie je doplnené tromi stovkami fotografií z obdobia rokov 1900 až 1938,
takže kniha čitateľov prevedie Novohradom nielen
text: TASR
slovom, ale i obrazom“, uviedla M. Adamová.
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Novoročný darček mesta Lučenec:

Školáci, cestujete zadarmo

V utorok 2. januára sa začalo vybavovanie
foto
žiadostí o zápis nároku na bezplatnú dopravu.
rokov
va žiakov do 15
Bezplatná prepra
c
v meste Lučene
Darčeková akcia pre obyvateľov mesta v roku
na linkách MAD
2018 pokračuje v podobe bezplatného cestoČíslo karty
vania pre deti do 15 rokov. Spoločným cieľom
Platnosť zľavy
mesta Lučenec a Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. je zatraktívniť cestovanie
MHD tak, aby cestujúci prirodzene prefero„Nárok na bezplatnú dopravu si cestujúci uplatvali cestovanie hromadnou dopravou, aby ňuje na predajnom mieste dopravcu, konkrétbola spoľahlivá, kvalitná, bezpečná a dosta- ne v Infocentre na autobusovej stanici v Lučentočne rýchla a v konečnom dôsledku nepo- ci,“ podotkla Radka Segečová a pokračovala:
chybne aj ekonomicky a ekologicky výhodná. „Nárok na bezplatnú dopravu je potrebné aktivovať na dopravnej karte SAD Lučenec, ktoCHCEME UROBIŤ MESTSKÚ DOPRAVU
rú už cestujúci vlastní. Nie je povinnosťou zakúpenie novej dopravnej karty. Manipulačný
ATRAKTÍVNEJŠOU
poplatok
za aktivovanie zľavy je 1 euro. Žiaci,
„Zvýšením počtu prepravených osôb v mestktorí
nemajú
dopravnú kartu, musia požiadať
skej autobusovej doprave, ktorá je ekologico
jej
vydanie.
K
jej vybaveniu je potrebné vyplniť
kejšia a efektívnejšia ako individuálna dopražiadanku,
priniesť
fotografiu rozmerov 3 x 3,5
va, predpokladáme aj zníženie počtu osobných
cm,
občiansky
preukaz
zákonného zástupcu.“
automobilov v meste, z čoho následne vyplýva
Poplatok
za
vydanie
dopravnej
karty je 3,20
zníženie znečistenia ovzdušia, vrátane zníženia
eur
plus
jedno
euro
spomínaný
manipulačemisií a skleníkových plynov. Vytvoria sa záný
poplatok.
kladné predpoklady pre optimalizáciu static-

Mestské
noviny

v 24 vydaniach
na 16 stranách
s 11 200 výtlačkami
Mestské noviny (MsN) už 14 rokov slúžia
najmä na objektívne informovanie občanov.
Informujeme v nich o živote a aktivitách
Lučenčanov doma i v zahraničí, dôležitých
oznamoch, zasadnutiach či podujatiach. Prezentujeme v nich činnosť mestského úradu,
mestského zastupiteľstva, základných a materských škôl, mestských organizácií, športových klubov, občianskych združení. Aktuálne vás informujeme o konaných kultúrnych,
spoločenských a športových podujatiach.
Taktiež naše noviny slúžia na zverejňovanie informácií na komerčnej báze (plošná,
riadková inzercia, poďakovania, spomienky, oznamy). Poslanci na svojom decembrovom zasadnutí schválili na rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky určené na mzdy
a odvody zamestnancov, na úhradu výdavkov za poštové a telekomunikačné služby,
na úhradu za distribúciu, doručovanie novín do schránok poštou, ako aj za tlač a grafické spracovanie novín.
V TOMTO ROKU VYTLAČÍME
24 VYDANÍ MESTSKÝCH NOVÍN
V roku 2018 nájdete vo svojich poštových
schránkach alebo na mieste vami určenom 24
vydaní dvojtýždenníka Mestské noviny, ktoré bude distribuovať do vašich domácností Slovenská pošta, a.s. každý druhý piatok
(júl - august inak). Vo výnimočných prípadoch (sviatok) tak poštári urobia už vo štvrtok. MsN budú vychádzať v náklade 11 200
kusov na 16 stranách.

kej dopravy v meste. Naším zámerom je urobiť
mestskú dopravu atraktívnejšou s cieľom, aby
VÝCHÁDZAME V ÚSTRETY RODIČOM
sa cestujúci vrátili do prostriedkov MHD a vi„Týmto naším spoločným rozhodnutím chcedeli v nej reálnu alternatívu individuálnej do- me vyjsť v ústrety rodičom. Ak deti splnia hopravy,“ povedala pre Mestské noviny primá- reuvedené podmienky, už nebudú musieť byť
TERMÍNY VYDÁVANIA
torka mesta Alexandra Pivková.
do školy prepravované osobnými motorovými
12.1.,
26.1., 9.2., 23.2.,9.3., 23.3., 6.4., 20.4.,
Žiak, uplatňujúci si nárok na bezplatnú do- vozidlami,“ dodala Alexandra Pivková.
4.5.,
18.5.,
1.6., 15.6., 29.6., 20.7., 10.8., 31.8.,
pravu, musí byť držiteľom dopravnej karty vy14.9.,
28.9.,
12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.,
danej SAD Lučenec. „Bezplatná doprava sa týka
POZNÁMKA
21.12.2018.
žiakov základných škôl do 15 rokov s trvalým
Informácie môžete získať osobne v Infocenalebo prechodným pobytom v Lučenci a aj tých, tre, Autobusová stanica Lučenec, Ulica mieru
KDE NÁS NÁJDETE
ktorí navštevujú základnú školu zriadenú na 5705, ako aj na telefónnom čísle 047/5631385
Vydavateľom Mestských novín je mesto
území mesta Lučenec,“ informovala vedúca denne od 6:00 do 17:30.
Lučenec so sídlom: Mestský úrad, Novoútvaru obchodu a marketingu Slovenskej auOtváracie hodiny: pondelok - nedeľa, od
hradská 1, Lučenec. Nájdete nás na prízemí
tobusovej dopravy Lučenec, a. s. (SAD) Rad- 6:00 do 17:30.
- číslo dverí 144. Na objektívnu a aktuálnu
ka Segečová.
informovanosť dbá redaktor Ján Šnúrik, 0905
614 777, jan.snurik@lucenec.sk a grafickej
NÁROK NA BEZPLATNÚ DOPRAVU
sadzbe šéfuje Peter Kollár, grafik@lucenec.
text a foto: Ján Šnúrik
SI MUSÍTE UPLATNIŤ V INFOCENTRE
sk. Kontakt na redakciu MsN: 047/430 72
zdroj: SAD Lučenec
AUTOBUSOVEJ STANICE
34, mestskenoviny@lucenec.sk.

12. januára 2018
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Úspešný cyklobus strieda

v januári skibus

PRIANIE SPOJENÉ S POĎAKOVANÍM
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale
pre každého z nás znamená začiatok nových
plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov. Do nového roka vstupujeme s pocitom
sebadôvery, spolupatričnosti a vzájomného
porozumenia. Želáme vám zdravie, pretože
je potrebné k tomu, aby sme na našej ceste
vpred mohli kráčať bez prekážok, úspechy
v osobnom živote, v práci, v medziľudských
vzťahoch a v neposlednom rade lásku a úctu
človeka k človeku. Záverom chceme poďakovať všetkým našim dopisovateľom, spolupracovníkom, ako aj čitateľom za podporu a dôveru v roku 2017.
Nech je dobrý a úspešný
každý deň roku 2018
Redakcia Mestských novín

TIRÁŽ
MESTSKÉ NOVINY
dvojtýždenník mesta Lučenec
Vydáva mesto Lučenec
Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO:
00316181. EV 3986/10. ISSN 1338-9564
Sídlo redakcie a inzercia:
Mestský úrad, Lučenec, č. dverí 144
Telefón: 047/430 72 34
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk
Redaktor: Ján Šnúrik, jan.snurik@lucenec.sk
Sadzba: Peter Kollár, grafik@lucenec.sk
Tlač: mafraprint, Turyna Petr, +420 734 517 178
Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné
spôsobené škody. Uzávierka materiálov do čísla v utorok do 12.00 hodiny. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.

Kladné referencie cykloturistov, ktorí
v letných mesiacoch využili lučenecký cyklobus, vnukli organizátorom nápad na rozšírenie ponuky aj počas lyžiarskej sezóny.
Pred koncom starého roka plány na nový
rok nedávali organizátorom výnimočného projektu spávať. Zima, nezima, už majú
za letný cyklobus náhradu. Mesto Lučenec,
Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.,
OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie
prináša lyžiarom dobrú správu. Od polovice januára 2018 bude premávať pre záujemcov o lyžovanie skibus.
„Zmluva partnerov je už podpísaná a od 20.
januára 2018 bude medzi Lučencom a Kokavou Líniou premávať veľký SKIBUS. Verím, že s
trasou budú lyžiari spokojní. Skibus bude premávať každú sobotu do 17. marca 2018,“ prezradil niečo zo svojich plánov viceprimátor
Pavol Baculík.

PONUKA REKREAČNÉHO

STREDISKA ROYAL
Rekreačné stredisko Royal ponúka vyniPrinášame vám rozpis prevádzky skibusu
kajúcu
rodinnú lyžovačku pre menej nároča cestovný poriadok počas januára 2018!
ných
lyžiarov,
niekoľko kilometrov krásnych
Sobota 20. január
bežeckých
tratí,
nádherné možnosti zimnej
08:00 - odchod z Autobusovej stanice v Luturistiky,
ale
aj
výbornú
reštauráciu, bufet
čenci na trase Lučenec - Látky Prašivá
či
ubytovanie.
14:30 - odchod z autobusovej zastávky Látky Prašivá na trase Látky Prašivá - Lučenec
Sobota 27. január
VERÍME, ŽE SI SKIBUS NÁJDE
08:00 - odchod z Autobusovej stanice v LuSVOJE UPLATNENIE
čenci na trase Lučenec - Látky Prašivá
Pre milovníkov zdravého pohybu na čer14:30 - odchod z autobusovej zastávky Látstvom vzduchu, v prostredí krásnej príroky Prašivá na trase Látky Prašivá - Lučenec
dy mesto Lučenec opäť prichádza s vynikaCena cestovného bude len 4 eurá (2 eurá
júcou ponukou a my veríme, že skibus nájde
tam a 2 eurá nazad).
svoje uplatnenie a stane sa rovnako úspešný
a využívaný ako letný cyklobus.
PROJEKT PODPORILI
Mesto Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., OOCR Turistický Novohrad
a Podpoľanie.
POZNÁMKA
Informácie môžete získať osobne v InfocenV PRÍPADE POTREBY
tre, Autobusová stanica Lučenec, Ulica mieru
5705, ako aj na telefónnom čísle 047/5631385
A ZMIEN VÁS BUDEME INFORMOVAŤ
Vďaka skibusu sa nemusíte báť, že nebudete denne od 6:00 do 17:30.
Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa, od
mať kde zaparkovať alebo že si nemôžete pose6:00
do 17:30.
dieť so známymi, ktorých ste stretli. V prípade
zmien vám budeme pravidelne prinášať infortext: Stano Spišiak ml., Ján Šnúrik
mácie o tom, kedy bude premávať, kde bude
mať skibus zastávky a samozrejme o koľkej
foto: Ilustračné, internet
bude odchádzať.
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Už len v spomienkach
na lučenecké vianočné posolstvo

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE VO VLASTNEJ
TVORBE VÝNIMOČNÉ VIANOCE
Mesto Lučenec, Miestny odbor Živena Lučenec vyhlásili v novembri 2017 súťaž o Najkrajší príbeh alebo báseň s témou Výnimočné
Vianoce. Neopakovateľnú atmosféru Vianoc,
najkrajší vianočný zážitok mohli záujemcovia o súťaž vyjadriť umeleckým slovom - poéziou, poprípade prózou. Cieľom vyhlásenia
súťaže bolo viesť deti a mládež, ako aj širokú verejnosť k bližšiemu vzťahu k literatúre,
poskytovať priestor na popularizáciu vlastnej tvorby, podporovať talent mladých autorov. Podmienkou súťažiacich bolo napísať vianočný príbeh max. v počte 60 riadkov, báseň
s vianočnou tematikou max. 4 strofy a súťažný text zaslať napísaný strojom, v tlačenej podobe. Najlepších súťažiacich ocenila v rámci
vianočného podujatia na Námestí republiky
primátorka mesta Alexandra Pivková, spoločne s predsedníčkou MO Živena v Lučenci
Jarmilou Móricovou.

SVIEŤ SVETLO, SVIEŤ
Ekumenické stretnutie Svieť svetlo, svieť
je dlhoročným podujatím mesta Lučenec
a štyroch cirkví pôsobiacich na území mesta (Rímsko-katolícka cirkev farnosť Lučenec,
Evanjelická cirkev a.v, Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov, Reformovaná cirkev
v Lučenci). Na úvod sviatočného večerného
stretnutia na Námestí republiky sa prítomným
prihovorili predstavitelia cirkví a primátorka
mesta Lučenec. Ako je zvykom na tomto podujatí, symbolické Betlehemské svetlo priniesli
lučeneckí skauti. Kňazi svetlo požehnali a pripomenuli veriacim, čo znamenajú Vianoce.
Na záver podujatia zazneli vianočné piesne.
text: Ján Šnúrik, Monika Nagyová
foto: Monika Nagyová

Poznámka: Fotky z podujatí nájdete na fb
stránke mesta Lučenec. Výsledky súťaže nájdete na stránke mesta Lučenec: http://www.
lucenec.sk/?program=51&module_action__0__
id_ci=147522

Mesto Lučenec sa prostredníctvom Mestských novín ešte koncom roka na vás obrátilo
s prosbou o darovanie oblečenia, vecí osobnej potreby.... A vy ste neváhali.
V piatok 15. decembra 2017 ste na Námestie
republiky v rámci vyhlásenia výzvy priniesli
oblečenie, hračky a iné veci osobnej potreby.
Vami poskytnutné dary na charitu boli doručené do zariadenia sociálnych služieb krízovej
intervencie - Nocľahárne v Lučenci. Ľuďom
bez domova ste tak nezištne podali pomocnú
ruku. No nielen im, detské oblečenie a hračky urobili radosť aj ďalším Lučenčanom, ktorí túto pomoc potrebujú.

VIANOČNÁ HUMANITNÁ ZBIERKA
Od novembra sme sa počas niekoľkých hodín
čítania venovali príbehom zaradených do súťaže
Detský čin roka. Deti - hlavní hrdinovia v nich
pomáhali prírode, rodičom, kamarátom, vlastne
všetkým tým, ktorí ich nezištnú pomoc potrebovali. Práve tieto emotívne príbehy motivovali aj žiakov 3. A triedy ZŠ Ul. Vajanského, ktorí
si spoločne s rodičmi v predvianočnom zhone
našli chvíľočku a prostredníctvom humanitnej
zbierky hračiek a kníh urobili radosť deťom
v neďalekom krízovom centre. Pri odovzdávaní niekoľkých plných tašiek si tretiaci uvedomili,
že Vianoce nie sú vždy len o honosných daroch,
jedlom sa prehýbajúcich stoloch, ale i o takých
prozaických veciach, ako čistá posteľ, vľúdne
slovo či sladkosť maminých a otcových bozkov.

text: Renáta Libiaková Peržeľová

text: A. Grendová, ZŠ Vajanského

POMÁHALI STE AJ NA
VIANOCE – ĎAKUJEME

Spokojnosť

a rozžiarené očká detí

Vianoce, najkrajšie sviatky roka a spolu s nimi
aj jeho koniec. Mikuláš je prvou predzvesťou
vianočných sviatkov. Deti, ale aj tí čo sme už
vyrástli z detských šiat, priznajme sa, že deň
svätého Mikuláša je pre nás nádherný deň. Deň
plný očakávania. Rada Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP) v Lučenci pripravila v spolupráci s p. Hrudkom z ARKON a.s.
Zvolen dňa 7. decembra pre 30 detí a ich rodičov, v ktorých doprovode deti prišli, netradičný darček v kine STAR v OC Galéria. Emócie
boli umocnené prítomnosťou Mikuláša, čerta
a anjela. Po krátkom príhovore bol prítomným
premietnutý film s krásnym príbehom o bocianovi Riškovi. Po skončení filmu Mikuláš so svojím sprievodom obdaroval deti balíčkami. Spokojnosť a rozžiarené očká detí boli odmenou za
prípravu. Rok 2017, ktorý sa práve končí, bol
opäť bohatý na množstvo pracovných činností,
spoločenských podujatí a životných udalostí, na
ktorých sa každý člen Rady svojou mierou podieľal. Dosiahnuť vytýčené ciele pre 277 členov
a 31 detí našej organizácie možno len spoločným úsilím. Je tu koniec ďalšieho míľnika nášho
života, plynúceho nezadržateľne rýchlo. Najmä
v prípade, ak človek robí zaujímavú a zmysluplnú prácu so stále novými a významnými cieľmi a s hmatateľnými výsledkami v ich závere.
POĎAKOVANIE
K dosiahnutiu našich predsavzatí by nebolo
možné dospieť bez nezištnej finančnej pomoci
samosprávy mesta Lučenec a VÚC Banská Bystrica. Tento rok to bola dotácia na 3 projekty pre
deti a seniorov. Bohatý program podujatí nám
pomohli v roku 2017 zrealizovať aj naši sponzori: Slovenská autobusová doprava Lučenec,
a.s. - p. Kelemen, Lustroj s.r.o. Halič - p. Lúč,
MF-Stav Boľkovce - p. Ridzoň, SVOMA s.r.o. p. Svorad, Péter Csúsz - riaditeľ ZŠ s MŠ a poslanec BBSK, COSTRUO s.r.o. - p. Princz, EUROPAK s.r.o. - p. Ríz, Stavoúnia a.s. - p. Matuška,
OSBD Lučenec - p. Klochan, Plast-Mont s.r.o.
- p. Jakubove, Hotel Clavis - Tóth, p. Hámorník
- prednosta OÚ a poslanec BBSK, 101 Drogérie - p. Krajčík, Set-Mont, s.r.o. - p. Kurtiniak,
COOP Jednota Krupina, Dobré okno s.r.o. p. Bartko, Kolek s.r.o. - p. Mrva, Kvetinárstvo
Demecs, Diskont Rúbanisko II - p. Holló. Patrí
im srdečné a vrúcne poďakovanie.
V akom duchu sme príspevok začali, v takom ho ukončíme. Vianoce nám dali príležitosť
spytovať sa samých seba, čo sme v našom živote urobili pre iných, aby boli šťastní. Niekedy k tomu stačí celkom málo - dobré a láskavé
slovo. Šťastný rok 2018!
text: Rada ZO SZTP v Lučenci
foto: Ladislav Sásik
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Začatie stavebných prác
na Železničnej ulici
Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec, že dňom
10.1.2018 bude začatá realizácia stavby „Rekonštrukcia Ulice železničnej, Lučenec vetva B a C“.
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 20.8.2018.
Stavba bude realizovaná v roz- premávku, s výnimkou automosahu podľa vetiev, resp. úsekov bilov zásobovania a peších účastv nasledovných predbežných níkov cestnej premávky.
termínoch:
1. Vetva B - I. etapa - v úseku od
Zároveň opätovne žiadame vlastkrižovatky s Ulicou Jókaiho po níkov a prevádzkovateľov jednotlikrižovatku s Ulicou M. Rázu- vých nehnuteľností o opravu resp.
sa od 10.1.2018 do 31.5.2018. rekonštrukciu inžinierskych sie2. Vetva B - II. etapa - v úseku od tí, prípadne fasád budov.
križovatky s Ulicou M. RázuÚčastníkov cestnej premávky,
sa po križovatku s Ulicou mie- užívateľov bytov, prevádzok a osru od 15.4.2018 do 30.6.2018. tatných dotknutých subjektov
3. Vetva C – v úseku od križovatky v predmetnej lokalite, žiadame
s Ulicou mieru po križovatku o zhovievavosť, strpenie a pris Ulicou kpt. Nálepku (kru- spôsobenie jazdy stavu vozovky
hový objazd) od 1.6.2018 do a rešpektovanie prenosného do20.8.2018.
pravného značenia počas stavebPočas realizácie stavebných ných prác na uvedenej komunikácii.
prác v uvedených termínoch budú
Za pochopenie vopred ďakujeme.
jednotlivé úseky miestnej komunikácie uzatvorené pre cestnú
Mesto Lučenec

Spiaca
krásavica
V jedno dopoludnie sa žiaci Súkromnej ZUŠ v Opatovej rozhodli, že žiakom lučeneckých základných škôl ukážu, ako trávia svoj
voľný čas. Pri príležitosti Týždňa
boja proti drogám pripravili rozprávkový výchovný koncert Spiaca krásavica.
V úvode sa predstavili žiaci hudobného odboru, ktorí namiesto
mobilných telefónov zobrali do rúk
svoje hudobné nástroje a zahrali
o Spiacej krásavici rôzne skladbičky. Žiačka literárno- dramatického
odboru tablet vymenila za knižku
a malým divákom prečítala rozprávku o Spiacej krásavici. A keď

INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT
V LUČENCI POKRAČUJE VO SVOJEJ ČINNOSTI
Mesto Lučenec uspelo minulý rok v projektovej
výzve Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
a bolo zaradené do zoznamu partnerov na
prevádzkovanie informačných centier Europe
Direct na obdobie 2018-2020.
V meste Lučenec tak bude pokračovať vo svojej činnosti už vytvorené Informačné centrum EUROPE DIRECT LUČENEC, ktoré bude
pôsobiť v rámci Banskobystrického
kraja. Spolu s ostatnými siedmimi centrami bude členom siete
informačných centier EUROPE
DIRECT na Slovensku. Sieť informačných centier EUROPE DIRECT
je jedným z hlavných nástrojov
Európskej únie na informovanie
európskych občanov o záležitostiach EÚ, najmä o právach občanov a o prioritách EÚ a zamerané
na podporu participatívneho občianstva na miestnej a regionálnej úrovni. Informačné centrum
EUROPE DIRECT je umiestnené v priestore Mestského informačného centra Lučenec a slúži
ako kontaktný bod pre občanov
v otázkach súvisiacich s Európskou úniou. V rámci svojich aktivít
bude v rokoch 2018-2020 organizovať rôzne podujatia zamerané na rôzne cieľové skupiny s cieľom propagácie EÚ.

Informačné centrum EUROPE
DIRECT zabezpečuje pre občanov nasledovné služby:
• poskytovať odpovede na otázky o vašich právach občana EÚ,
o fondoch a komplexných informáciách týkajúcich sa napr. práce, štúdia, cestovania, nakupovania, podnikania a pobytu v EÚ
• zabezpečiť ľahký prístup k informáciám o všetkých oblastiach
činnosti EÚ, nasmerovať občanov na web-portál Your Europe
• poskytovať informácie o pozvánkach na miestne informačné/kontaktné podujatia o EÚ
• zabezpečiť dokumenty a publikácie EÚ
• odporučiť rôzne zdroje informácií
• poskytnúť kontakty na príslušné
organizácie
Kontakt: Europe Direct Lučenec, Radnica Lučenec, Ulica Dr.
Herza 140/1, 984 01 Lučenec, tel./
fax: 047/43 31 513, e-mail: europedirect@lucenec.sk, web: www.
lucenec.sk.
text: Michaela Hrnčiarová

Prihlásia sa majitelia finančných
hotovostí a peňaženky?
sa deti v hľadisku dozvedeli rôzne
zaujímavosti o balete, pozreli si aj
baletné predstavenie o Šípkovej Ruženke, ktorým naši malí tanečníci
famózne výchovný koncert ukončili.
Odmenou našim účinkujúcim
žiakom za ich skvelé vystúpenia bol
neutíchajúci potlesk z hľadiska plného žiakov základných škôl a ten
nás povzbudil pripraviť ďalšie zaujímavé koncerty. Zároveň prajeme
našim žiakom a ich rodičom všetko dobré v novom roku.
text a foto: Veronika Herbačeková,
SZUŠ Lučenec-Opatová

Obvodné oddelenie policajnédňa 12.11.2017 na Námestí reho zboru v Lučenci v zmysle § 21
publiky v okolí OC Galéria v Luods. 7 zák. č. 171/1993 o Policajčenci. Následne bola predmetnom zbore v znení neskorších
ná vec zaistená na tunajšom
predpisov vyhlasuje verený opis
OOPZ Lučenec.
nájdených vecí:
1. Finančnej hotovosti, ktorú do„Zároveň útvar policajného zboru
posiaľ neznáma osoba stratila vyzýva vlastníka uvedenej finančdňa 9.2.2017 v Lučenci na Ul. nej hotovosti, dámskej peňaženDr. Vodu. Následne bola pred- ky, aby sa v čo najkratšom čase
metná vec zaistená na tunajšom prihlásil na Obvodnom oddelení
OOPZ Lučenec.
Policajného zboru v Lučenci, Bego2. Finančnej hotovosti, ktorú do- va ulica č. 27,“ povedal pre Mestposiaľ neznáma osoba strati- ské noviny Vladimír Mikuš z Obla dňa 18.10.2017 v OD Tesco vodného oddelenia PZ v Lučenci.
v Lučenci.
3. Dámskej peňaženky s obsahom
text: Ján Šnúrik
finančnej hotovosti, ktorú doposiaľ neznáma osoba stratila
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vývoz v dňoch
podľa farieb
zahŕňa ulice:

Odvoz biologicky rozložiteľných
odpadov zo záhrad rodinných
domov v roku 2018
január

február

P

U

S

Š

P

S

N

P

U

S

Š

P

S

N

1

2

3

4

5

6

7

29

30

31

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

1

2

3

4

26

27

28

1

2

3

4

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV BUDE OD 15. JANUÁRA
Mesto Lučenec v súčasnej dobe zabezpečuje odvoz vianočných
stromčekov. Obyvatelia bytových domov sú povinní stromčeky odzdobiť a vyložiť k stanovištiam zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Najbližší termín zberu bude 15. január 2018 (pondelok).
Vianočné stromčeky od rodinných domov budú zbierané v rámci zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v termíne od
15. januára do 19. januára 2018 v zmysle zverejneného zberového
kalendára. Zozbierané vianočné stromčeky, podotýkame, že musia
byť odzdobené, sa ďalej zhodnotia v kompostárni mesta Lučenec.

!!! NOVÝ LETÁK !!!
VÝKUP ODPADOVÉHO PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOV
V MESTE LUČENEC 2018

12. 01. 2018
09. 02. 2018
09. 03. 2018
13. 04. 2018
18. 05. 2018
08. 06. 2018

( Piatok )
( Piatok )
( Piatok )
( Piatok )
( Piatok )
( Piatok )

Výkup odpadového papiera:
Vašou úlohou je iba zhotoviť balíky a doniesť ich k nášmu
vozidlu označeného ,,VÝKUP PAPIERA“, kde Vám váš papier
odvážime a vymeníme ho za toaletný papier:
6 kg papiera = 1 rolka toaletného papiera ECONOMY 68 m,
10 kg papiera = 1 balíček kuchynských utierok,
1 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek,
10 kg papiera = 1 balíček servítok,
Balík musí byť bez prímesí textilných obalov,
rôznych kovaní, kartónov a pod.
Výkup použitých jedlých olejov z domácností:
Týmto žiadame hlavne gazdinky, aby použitý olej
nevylievali do odpadu, ale uskladňovali v plastovej nádobe.
Olej môžete odovzdať počas výkupu odpadového
papiera za nasledovnú odmenu:
za 3 litre použitého jedlého oleja = 1 rolka toaletného papiera,
za 1,5 litra použitého oleja = 1 balíček hygienických vreckoviek.

streda

pondelok

štvrtok

utorok

Begova • K. Borhyho •
Bratrícka • A.S. Jegorova
• J. Jiskru • Jókaiho • J.
Kármána • Kláštorná • S.
Mikovíniho • Z. Nejedlého • F. Palackého,
Parašutistov • PetianaPetényiho • J. Perlicziho •
Potočná • M. Rázusa •
Revolučná • Sládkovičova • Tkáčska • Továrenská • Záhradná • Dolná
Slatinka • Hladký majer.

piatok

J. Alexyho • M. Bela •
A. Bernoláka • Budovateľov •
K. Banšella •
Dukelských hrdinov •
Čajkovského •
Gagarinova • M. Gorkého •
HviezdoslavoJánošíkova • J. Kráľa • Kvetva • Ľadovo •
ná • M. Kukučína • KukoV. V. Majakovrelliho • Námestie Kubíského • Rádayho
nyiho • K. Kuzmányho •
• T. Vansovej •
M. J. Lermontova • Š. MoyParný Mlyn •
zesa • Nová • L. Novomeského • Novohradská • Okružná • Hlavná • Jasná •
Mesačná • MaloOlbrachtova • A. Petöfiho •
Smetanovo námestie • K. Supa • veská • Nábrežná • Sadová •
Študentská • Ľ. Štúra • VaSlnečná • Tichá •
janského • Zvolenská cesta •
Úzka • Zámocká
Železničná • T. G. Masaryka

Baráková • 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. Szabóa • M. Šolochova •
E. M. Šoltésovej • L. N. Tolstého •
Tenisové ihrisko • Vinohradná

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 •
Zvolenská cesta • kpt. Nálepku

!!! POZOR ZMENA ČASU VÝKUPU !!!
Odhad. čas výkupu Miesto výkupu

Odhad. čas výkupu Miesto výkupu

12:00 hod.

15:15 hod.
15:30 hod.
15:40 hod.
16:00 hod.
16:20 hod.
16:40 hod.
16:50 hod.
17:10 hod.
17:20 hod.
17:40 hod.
17:50 hod.
18:00 hod.
18:20 hod.
18:30 hod.

12:10 hod.
12:20 hod.
12:30 hod.
12:40 hod.
12:50 hod.
13:00 hod.
13:10 hod.
13:20 hod.
13:30 hod.
13:50 hod.
14:00 hod.
14:20 hod.
14:35 hod.
14:45 hod.
14:50 hod.

Vajanského – rod. domy
od Tuh. Nám. Po Wágnera
Wágnera
Poľná
Wolkra
Pekárenská, Mikušovská
Mládeže
Slovenskej republiky rád
Francisciho
Puškina,
Tuhárske nám. - bytovka
Pavlovova
P. Tótha
Hurbanova, Jesenského,
Vargu, Smreka
Špitálska
Kmeťova, Mocsáryho
Tajovského
Bezpečnostná prestávka

Zároveň oznamujeme obyvateľom mesta
Lučenec, že je možnosť vykúpiť odpadový
papier a použité jedlé oleje aj na zbernom
dvore v areáli spoločnosti MEPOS, s.r.o. za
rovnakých podmienok ako pri mobilnom
výkupe odpadov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota*

Masaryka, Dr. Vodu, Moyzesa
Komenského po Adyho
Komenského 20 - 29
Cintorínska, Slepá
Pivničný rad
Vajanského 15 - 21
Adyho 22 – 32; 10 - 20
Tuhárske nám. 1 - 2
Vajanského 22 - 35
Vajanského 18 - 22
Hurbanova 1 - 4
Adyho 2 – 8 vnútroblok
Dr. Herza
Olbrachtova
Sokolská, Husova
Šafárika, Gyurkovitsa

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 17:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
8:00 - 13:00

*Otvorený každý nepárny týždeň

MEPOS, s.r.o. Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec Tel.: 0905342019
e-mail: mepos@zkomeposlc.sk Internet: www.meposlc.sk
IČO: 31595758
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12. 1. 2018 

17:00

PADDINGTON 2
V. Brit./Fran. • 2017 • 103 min. •
2D • rodinný • SLOVENSKÝ
DABING • uvádza FORUM FILM
Paddigtonova milovaná teta Lucy bude
mať onedlho 100 rokov a Paddington
musí nájsť nejaký skvelý narodeninový
darček. Pri pátraní po ňom zablúdi aj do
starožitníctva pána Grubera, kde objaví
nádhernú rozkladaciu knihu.

4€

12. 1. 2018 

19:00

24. 1. 2018 

17:00

MY LITTLE PONY VO FILME
USA • 2017 • 99 min. • 2D • animovaný • SLOVENSKÝ DABING • uvádza FORUM FILM

4€

24. 1. 2018
25. - 26. 1. 2018 

19:00
17:00

ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VECI
ČR • 2017 • 86 min. • 2D • komédia
• originál verzia • uvádza CONTINENTAL FILM

15

5€

STRATENÝ V DŽUNGLI (Jungle)
Austrália • 2017 • 115 min. • 2D
• dobrodružný/dráma • české
titulky • uvádza BONTON FILM

12

4,50 €

17. 1. 201819:00
TRI ŽELANIA (Přání k mání)
ČR/SR • 2017 • 110 min. • 2D • rozprávka • originálna verzia • uvádza CONTINENTAL FILM

4€

17. - 19. 1. 2018 

17:00

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ
HARMÓNIA
SR • 2017 • 70 min. • 2D • hudobná
rozprávka • originál znenie • uvádza ITA FILM
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne
dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak
obyvateľom Spievankova sa hudba akosi
odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia preto povolá Spievanku a
Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať a tancovať,
a zachránili tak dušu celého Spievankova

3€

18. - 19. 1. 2018 

19:00

JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI (Jumanji: Welcome to the Jungle)
USA • 2017 • 112 min. • 2D • komédia/dobrodružný • ČESKÝ DABING
• uvádza ITA FILM

12

5€

25. - 26. 1. 2018 

19:00

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ
(Insidious: The Last Key)
USA • 2017 • 112 min. • 2D • komédia/dobrodružný • slovenské titulky • uvádza ITA FILM

SPOMIENKA
Dňa 4. januára 2018
sme si pripomenuli 10.
výročie úmrtia nášho láskavého otca,
manžela, starého otca
Ing. Pavla Balážika.
Venujme mu tichú
spomienku. Milujúca
manželka Edita a syn
Pavel s rodinou.  PO/05
SPOMIENKA
Úsmev si mala na
perách, dobrotu v srdci,
lásku v duši... vždy budeme na Teba spomínať.
Dňa 26. januára
2018 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá Piroška
Budincová. S láskou a úctou spomína dcéra
Eva a ostatná rodina.
PO/01

5€

SPOMIENKA
Hoci si odišiel a niet
Ťa medzi nami, v naZmena programu vyhradená !!!
šich srdciach zostaneš
Pozor na zmenu začiatkov predstavení !!!
navždy s nami.
Pokladňa kina Apollo otvorená od štvrtka
Dňa 19. januára uplydo pondelka 15.30 do 19.15 hod.
nie 7 rokov, ako nás
opustil Albín Ondrík,
REHABILITAČNÝ POHYB
Zväz postihnutých civilizačnými choroba- môj drahý manžel. Spomi v SR, základná organizácia VP-K-16 Lu- mína smútiaca manželPO/02
čenec organizuje rehabilitačný pobyt do kú- ka s rodinou. 
peľného mesta Mezőkövesd (Zsóry) v sobotu
RIADKOVÁ INZERCIA
3. februára 2018. Odchod je ráno o 6.30 hod.
spred budovy Mestského úradu Lučenec. Od- - Predám 110 litrový bojler obojživelník, cena
chod späť do Lučenca je o 17.30 hodine. Pri- 25 eur. 0903 515 199

PO/03
hlásiť sa môžete: p. Varga 0948 009 654, p. - Predám kotol na drevoplyn VIGAS 25 KW,
Kuttnerová 0908 918 624.
cena 350 eur. 0903 515 199
 PO/04

15

TURISTICKÁ POZVÁNKA
Turistický oddiel KST TJ Javor Lučenec pozýva turistov na 24. ročník Zimného prechodu k prameňu Ipľa dňa 20.1.2018 (sobota).
Trasa pochodu: Nižné Polianky- Drahová
(1118 m.n.m) – Čierťaž (1102 m.n.m) – prameň
Ipľa – Sedlo Prašivá – Lyžiarske stredisko Látky-Prašivá. Dĺžka trasy je 15 km.
Odchod autobusu: Látky - Nižné Polianky
z Námestia republiky 7.30 hod., Rúbanisko
II (Kazačok) o 7.40 hod., cez Halič, Gregorovu Viesku, Podrečany, Lovinobaňu a Mýtnu.
Návrat do Lučenca: Látky-Prašivá (lyž.stredisko) je o 15.30 hod.
Informácie a záväzné prihlášky do
16.1.2018: Jozef Dorniak - 0907 161 575
e-mail: jozef.dorniak@gmail.com
Turistické podujatie sa uskutočňuje za každého počasia, každý sa zúčastňuje na vlastné
nebezpečenstvo. Pochod sa koná s finančnou
dotáciou mesta Lučenec. text: Jozef Dorniak

KURZY ANGLIČTINY PRE VŠETKÝCH
Zážitková, progresívna a tvorivá angličtina
Akreditovaná medzinárodná jazyková škola
s exkluzívnym zastúpením v SR otvára od januára a februára 2018 nové kurzy angličtiny
pre všetky vedomostné úrovne, deti, mládež,
dospelých a firmy, príprava na maturity a štátnice B2/C2. Po ukončení získajú absolventi
Európsky certifikát - všeobecná angličtina
a Business English platný v EÚ a USA. Testy,
certifikáty a učebný materiál - zdarma. Učíte
sa na hodine (70% vedomostí), efektívne metódy výučby. Lektorka s praxou 33 rokov vo
výučbe angličtiny (garantka jazykového vzdelávania v SR). NOVINKA: DETSKÁ ANGLICKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti od 5 rokov!
Info a prihlášky: Dr. Katarína Tóthová, PhD.,
tel.: 0907 825 372, levelaj@gmail.com, www.
levelaj.sk, FB: Katarína Liščáková Tóthová,
LEVEL jazyková škola.

PO/119
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Skaličan a.s. blízko
Hradca Králové
je významným
spracovateľom
a výrobcom
mäsa a mäsových
výrobkov na
ČESKOM TRHU.

Koho zháňame:

• MÄSIAROV
• ÚDRŽBÁROV
• VODIČOV

Čo očakávame:
• manuálnu zručnosť
• pracovitosť
• chuť učiť sa niečo nové
• dobrý zdravotný stav

V prípade záujmu kontaktujte
personálne oddelenie:
tel. +420 491 419 418,
e-mail: personalni@skalican.cz

Pozvánka na besedu o knihe

o tom, ako jednodetstvo zasiahlo do života
našich predkov a akú stopu zanechalo v Novohrade. Ako fungovala magická antikoncepEvanjelický cirkevný zbor a.v. v Lučenci vás cia? Prečo bolo lepšie psom ako prístavkom?
pozýva na besedu o knihe Samuela Činčuráka Kam sa stratila identita Novohradu?
TAJNÍ VRAHOVIA.
Na tieto otázky budeme hľadať odpovede
Kniha sa venuje smutnej a málo známej his- vo štvrtok 18. januára 2018 o 17.00 hodine
tórii novohradských obcí - jednodetnému sys- v Zborovom dome pri evanjelickom kostotému. Ján Aláč z Gemersko - malohontského le, Ul. J. A. Komenského č. 16 v Lučenci. Na
múzea v Rimavskej Sobote bude rozprávať besede si bude možné knihu aj zakúpiť.

TAJNÍ VRAHOVIA

Spomienkové
oslavy
oslobodenia

mesta Lučenec

Vás
pozývajú

pri pamätníku padlých
na Ul. J. Kármána

• súčasťou osláv bude i položenie vencov
pri pomníku padlým rumunskym
• v kultúrnom programe vojakom (Ul. Vajanského smer Rapovská
vystúpia žiaci ZŠ M.R. križovatka) a pomníku padlým vojakom
Štefánika v Lučenci
sovietskej armády v lučeneckom
a spevokol REZEDA.
mestskom parku

13:OO

Oblastný výbor
SZPB v Lučenci

15.1.2018

Okresný úrad
Lučenec

PL 2018/03

Čo ponúkame:
• adekvátnu mzdu (mäsiar - od 850 do 1 200 eur,
údržbár od 750 do 1000 eur, vodič od 750 eur);
• finančné odmeny formou cafeterie v hodnote 19 eur/3 mesiace;
• možnosť nákupu výrobkov a mäsa za zvýhodnené ceny;
• každý mesiac balíček výrobkov spoločnosti;
• možnosť ubytovania;
• odmenu za doporučenie nového kolegu,
až 192 eur (bodov) do cafeterie;
• odmena pri pracovnom a životnom jubileu zamestnanca;
• pracovnú dobu od pondelka do piatka v jednozmennej
či dvojzmennej prevádzke;
• kvalitné závodné stravovanie, cena obeda 1,20 eur;
• jedáleň v areáli spoločnosti;
• vzdelávanie a možnosť rastu v rámci spoločnosti;
• príspevok na presťahovanie (po uplynutí skúšobnej doby)

12. januára 2018
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Fašiangy
2018

Pochovávanie basy, zabíjačka,
VI. klobásová ofenzíva

Obyvatelia nášho mesta môžu opustiť svoje pohodlné teplé príbytky a dňa 11. februára prísť dať „posledné zbohom“ fašiangom.
Mesto Lučenec, Mestská tržnica s.r.o. Lučenec vás v tento deň v spolupráci s partnermi
a sponzormi pozývajú na tradičné fašiangové podujatie, spojené s pochovávaním basy,
zabíjačkou, klobásovou ofenzívou.
Od skorého rána to bude v nedeľu 11. februára pre prihlásených účastníkov náročné dopoludnie, keď už od 8:00 budú musieť absolvovať
prezentáciu a pripraviť si všetky potrebné nástroje i ingrediencie na výrobu klobás. V areáli Mestskej tržnice v Lučenci (Ulica Vajanského) je pre všetkých účastníkov i návštevníkov
pripravený tradičný program s vystúpeniami
folklórnych súborov a ľudovej hudby (upresníme v nasledujúcom vydaní Mestských novín).
VI. LUČENECKÁ KLOBÁSOVÁ OFENZÍVA
- Súťaž družstiev vo výrobe klobás a súťaž
jednotlivcov o najlepšiu doma urobenú
klobásku (súťažiaci prinesú vzorku),
- remeselnícky jarmok,
- zabíjačka,
- zabíjačkové špeciality,
- detské aktivity
- bohatá tombola (každá zakúpená
vstupenka je zlosovateľná),
- a mnoho iného...

ZHROMAŽDENIE ČLENOV ZDRUŽENIA
KLUBU PRIATEĽOV POLÍCIE
Predsedníctvo Združenia klubu priateľov
polície oznamuje, že na deň 19. januára zvoláva ZHROMAŽDENIE všetkých jeho členov,
ako najvyššieho orgánu združenia za účelom
voľby nového predsedníctva a prerokovanie
činnosti klubu v roku 2018. Otvorenie zasadnutia bude o 15.00 hod., v klube OR PZ
Lučenec, kde bude podané aj občerstvenie.
Text: Igor Gergišák, predseda ZKPP

OPERETA ZEM ÚSMEVOV
Slovenský zväz telesne postihnutých, zák- vyhlásenie výsledkov o 13:00 na hlavnom pódiu, ladná organizácia v Lučenci vás pozýva dňa
- každé družstvo odovzdá polovicu klobás vy- 20. januára 2018 na jedinečné predstavenie
robených z dodaného mäsa organizátoro- operety Franza Lehára: Zem úsmevov v Štátvi. Tieto klobásy po upečení budú rozdané nej opere Banská Bystrica. Odchod je o 13.00
návštevníkom,
hod. spred budovy YMCA (pri pošte). Príchod
- prihlásenie družstva do súťaže je najneskôr do Lučenca bude cca o 23.00 hod. Program:
do 9. februára 2018 telefonicky na 0905 266 521 od 14.30 hod. do 18.00 hod. voľný program,
alebo mailom: stanislav.spisiak@lucenec.sk prehliadka mesta, o 18.00 hod. zraz pred ND Štátnou operou, o 18.30 hod. je začiatok predB. Súťaž o najlepšiu prinesenú klobásu - stavenia. Prihlásiť sa môžete: Ladislav Sásik
Klobásová kráľovná
0949 258 080. Text: Lýdia Vargová
- registrácia klobás od 09:00 do 12:00,
- každý súťažiaci prinesie jednu nožičku klobásy,
TEXTIL NÁS BAVÍ - VÝTVARNÉ TVORIVÉ
- odborná porota vyhodnotí najlepšiu
DIELNE POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN
vzorku a udelí titul Klobásová kráľovná,
BBSK - Novohradské osvetové stredisko
- vyhlásenie výsledkov o 13:00 na hlavnom pódiu, (NOS) v Lučenci, organizuje tretí ročník vý- víťaz dostane vecnú cenu a všetky ostatné tvarných tvorivých dielní v termíne od 19.
súťažné klobásy (alebo všetky klobásy nechá - 23. februára 2018. Dielne budú prebiehať
rozkrájať a rozdajú sa návštevníkom tak, ako v čase od 9.00 - 11.00 hod. v dielni ľudových
sa stáva u nás tradíciou).
remesiel a súčasných techník DIELNIČKA
Vstupné 3 eurá (v cene chutná šiška, teplý čaj (NOS), Ul. J. Kármána č. 2 v Lučenci. Dielne
a ochutnávka klobás až do vyčerpania zásob!) sú určené pre deti od 8 - 15 rokov. Celý týžPOZOR! Deti do 10 rokov v sprievo- denný cyklus dielní bude venovaný textilným
de dospelej osoby majú vstup ZDARMA! technikám- tkanie na cievke, tkanie na ráme,
Podujatie sa koná za každého poča- paličkovanie, plstenie. Ak máš chuť tvorivo
sia! Všetky aktivity sú vo veľkokapacit- stráviť prázdniny, tešíme sa na teba. Poplanom stane a v budove mestskej tržnice! tok je 15 eur (v cene je materiál), deti si svoje
práce odnesú domov. Prihlásiť sa môžete na:
vytvarnedielnicky@gmail.com alebo 0907
503478. Text: Eva Srníková

KLOBÁSOVÁ OFENZÍVA - PROPOZÍCIE
A. Súťaž družstiev vo výrobe klobás
Organizátor pre každé družstvo zabezpečí
5kg NEPOMLETÉHO mäsa a črevá:
- súťažné družstvo si okrem dodaného mäsa
môže doniesť aj ďalšie mäso a vyrobiť viac
klobás, ktoré si potom ponechajú,
- prezentácia a príprava družstiev bude od
8:00 do 9:00,
- štart súťaže je v deň podujatia o 9:00,
- ukončenie výroby klobás a odovzdanie vzoriek o 10:30,
- organizátor zabezpečí upečenie súťažných
vzoriek,
- odborná porota ocení tri najlepšie družstvá,

POZVÁNKY

Ukážka tradičnej zabíjačky.
text: Stanislav Spišiak ml. foto: Ján Šnúrik

ČLENSKÁ SCHÔDZA
Liga proti reumatizmu SR - miestna pobočka Lučenec oznamuje všetkým svojim
členom, že sa dňa 25. januára 2018 od 15.00
hod. uskutoční v jedálni Združenej školy služieb a dopravy na Zvolenskej ceste výročná
členská schôdza. Žiadame všetkých členov,
aby si priniesli so sebou členské preukazy
za účelom potvrdenia výberu členských
príspevkov na rok 2018 (5 eur). Poplatok za
občerstvenie je 2 eurá. Program schôdze:
Zhodnotenie činnosti MP za r.2017, prehľad
hospodárenia MP, predloženie plánu činnosti
MP na r. 2018, diskusia. Občerstvenie + zábava.
Všetci sa tešíme na spoločné stretnutie.
Text: Výbor LPRe SR - MP Lučenec
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Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Štefanská 20-ka

s novým rekordom

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU
RIADITEĽA/RIADITEĽKY:
Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
(plno organizovaná základná škola s roč. 1. - 9.)
s predpokladaným nástupom od mája 2018
Požadované predpoklady: Uchádzač musí
spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického
zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: kvalifikačné predpoklady, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov, dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou“, najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. Iné predpoklady: znalosť školskej legislatívy a problematiky
riadenia školy, znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov, osobnostné a morálne predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť
o účasť vo výberovom konaní, 2. overené kópie
dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
3. overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady), 4. doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace, 5. potvrdenie
o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, 6. profesijný
životopis, 7. písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy, 8. preukázanie zdravotnej (telesnej
a duševnej) spôsobilosti, 9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Miesto predkladania žiadostí o účasť vo
výberovom konaní: Mesto Lučenec, Mestský úrad,
Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
Termín ukončenia prijímania žiadostí: 26.1.2018
do 12.00 hod. Obálku s požadovanými dokladmi
označte nápisom : „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec – NEOTVÁRAŤ“ . Termín a miesto výberového
konania oznámi výberová komisia prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho
konania.
Alexandra Pivková, primátorka mesta

Vianočný beh mesta Lučenec

taktovku prebral v roku 2003. „V roku 2004
sme zmenili trať. Dovtedy sa bežalo do Haliče
a späť, no rozhodli sme sa vytvoriť v našom
meste päťkilometrový okruh, aby aj Lučenčania mali ako diváci kontakt s podujatím
a športovcami,“ ozrejmil P. Baculík, ktorého
rekordné číslo 1184 účastníkov milo prekvapilo. „Pomaly musíme uvažovať o väčších
priestoroch, keďže kapacita Divadla B. S.
Timravy už nebude stačiť. Verím, že každým
rokom bude účasť na Vianočnom behu mesta
Lučenec ešte väčšia,“ doplnil.
Novinkou pod novým názvom bol päťkilometrový beh. Od tohto ročníka navždy
spojený s menom Vladimíra Findru, ktorý
3. februára 2017 tragicky zahynul vo veku 32
rokov. Vianočný beh 2016 bol jeho poslednou súťažnou disciplínou. Do Lučenca prišli
bežci z rôznych kútov Slovenska, okolitých
Už polstoročnou tradíciou sa môže pokrajín, ale aj z Anglicka alebo Švajčiarska.
chváliť aj Vianočný beh mesta Lučenec
Vianočný beh a športovcov prišla podporiť
- Štefanská 20-ka, ktorý sa v metropole
aj známa herečka a rodáčka z Fiľakova Vica
Novohradu každoročne organizuje od roku
Kerekes. Moderátorskú taktovku si vzali do
1967 (s prvým víťazom Dušanom Kuttnerom,
rúk: Jožo Pročko, Lukáš Pelč, Pavol Baculík
Miroslavom Bradom, Ivanom Bútorom a Jáa Vladimír Baron.
nom Kákom). Podľa organizátorov z mesta
Lučenec, Občianskeho združenia Novohrad
je podujatie nielen športovou, ale aj spolo- POZNÁMKA
Keďže organizátorov podujatia v rámci
čenskou akciou, pričom jej hlavným cieľom
Vianočného
behu mesta Lučenec bežci nútia
je urobiť z Vianoc sviatok športu, viesť ľudí
o
každoročné
skvalitňovanie ich podmienok,
k zdravému spôsobu života. Škoda, že sa
v
nasledujúcom
vydaní Mestských novín sa
organizátori podobných športových atleticviac
dozviete
z
pripravovaného
rozhovoru k
kých podujatí na Slovensku opäť nedohodli.
vyhodnoteniu
behu
(čo
sa
nepodarilo,
čo by
Veď pri pohľade na športový kalendár behov
sa
malo
podariť,
kto
podporil
športovú
akzisťujeme, že sa na Štefana okrem Lučenciu,
kedy
vyjde
publikácia
venovaná
50.
výca ešte bežalo v Trnave, Žiari nad Hronom
ročiu
Vianočného
behu
mesta
Lučenec,
kto
i v Bardejove!
Tohtoročný jubilejný 50. ročník štarto- dobehol bosý...).
Poradie prvých troch bežcov z každej
val o 10.00 hodine a jeho novinkou bol beh
kategórie
nájdete na FB: Mesto Lučenec.
na 3000 metrov pre deti od 7 do 12 rokov.
Výsledková
listina + fotogaléria je zve„Súťažilo sa vo všetkých vekových kategórirejnená
na:
http://beh.sk/pretek/vianocách. Jednotlivými disciplínami boli beh na
ny-beh-mesta-lucenec-9/,
ako aj na https://
päť a 20 kilometrov, štafeta 2 × 10 kilometrov,
www.facebook.com/milan.alberti.1/videnordic walking, ako aj beh na 200 metrov pre
„chrústov“ - teda tých najmenších bežcov,“ os/1980891215457169/?hc_location=ufi
priblížil hlavný organizátor športového
text: Ján Šnúrik
podujatia Pavol Baculík, ktorý organizačnú
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Lučenčan Miloš Kelemen
dostal od bývalého trénera
Javorčíka jednotku
Buffalo/Lučenec - Na vlaňajšie hokejové
majstrovstvá sveta juniorov do 18 rokov, ktoré
sa konali v apríli na Slovensku, nemá najlepšie
spomienky. Veď v poslednom prípravnom zápase, tesne pred prvým duelom Slovenska s Fínskom, sa odchovanec lučeneckého hokeja (HC
Lučenec) Miloš Kelemen (17) nešťastne zranil
a šampionát napokon presedel len v hľadisku.
Čo mu nevyšlo v apríli, vyšlo v decembri. Tréner juniorskej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš po dvoch prípravných zápasoch
v USA rozhodol o tom, že ostáva v dejisku šampionátu (Buffalo) a stane sa tak členom tímu
Slovenska na poste útočník. Hráč HKM Zvolen a HK Orange Slovensko 20 tak v A-skupine majstrovstiev sveta absolvoval všetky štyri
zápasy (2x víťazstvo, 2x prehra) a vo štvrťfinále
prihral kapitánovi Bodákovi, ktorý gólom na
3:2 ešte zápas zdramatizoval! Slovenskí mladíci na MS obsadili 7. miesto!

Mali sme veľa vylúčených hráčov. Podľa mňa
celkovo hra nebola dobrá, boli sme v kŕči. Väčšina hráčov bola na takomto šampionáte prvýkrát. Prehra nás mrzí, no po zápase sme si s trénermi sadli a všetko vysvetlili.“
USA - Slovensko 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
„Proti úradujúcim majstrom sveta sme nastupovali s rešpektom, no pred zápasom sme si povedali, že nemáme čo stratiť, vieme len získať.
Máme kvalitu, a tak musíme hrať. A tak sme aj
hrali. Boli sme zodpovední hlavne vzadu. Kľúčové
bolo, že sme dodržiavali herný systém. Proti Kanade sa nám to nedarilo, teraz sme ho do bodky
plnili a ukázalo sa, že keď ho dodržiavame, tak
aj hra je iná, aj výsledok je iný. Sme tu výborný
kolektív, hrali sme jeden pre druhého. Strelili sme pekné góly a získali prekvapivé tri body.“
ŠTVRŤFINÁLE:
Fínsko - Slovensko 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
ŠVÉDSKO - SLOVENSKO 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
„V prvej tretine sme hrali celkom dobrú hru,
Góly: 20:09 - 1:0 I. Lundeström (T. Söder- no neskôr prišli naše vylúčenia, čo Fínsko
lund), 26:55 - 2:0 F. Zetterlund, 37:41 - 2:1
M. Bodák (V. Zeleňák, M. Roman) - presilová
hra, 50:17 - 3:1 I. Lundeström (T. Söderlund,
O. Steen), 51:58 - O necelé dve minúty neskôr
však vrátil Slovákov do zápasu kapitán Bodák,
ktorý si narazil puk s Kelemenom a koncovkou
pod hornú žŕdku skorigoval - 3:2.
Miloš Kelemen (útočník, Slovensko): „Bol
to vyrovnaný zápas. Veľmi nás mrzí, že sme
v tomto súboji o všetko prehrali a končíme na
turnaji. Nemali sme čo stratiť a aj po dvoch góloch Švédov sme verili, že máme svoju kvalitu.
Ťažko povedať, či nevyužitá presilovka piatich
proti trom bol kľúčový moment, ale ak sa chce
Tesne pred koncom roka privítal HC Luzvíťaziť, musia sa také výhody využiť. Sily nám čenec na pôde Zimného štadióna v Lučenci
síce ubúdali, ale všetci sme išli až do poslednej hokejové tímy zo Slovenska i zahraničia,
sekundy naplno. V závere nám chýbalo viac aby spoločne oslávili hokejový sviatok a bopokoja na hokejkách. Švédi boli skúsenejší, čo- jovali o titul víťaza v rámci medzinárodnéto už majú odohraté v kvalitných ligách. Záve- ho hokejového turnaja Európske hokejové
rečné 7. miesto síce beriem, no viem, že sme kráľovstvo 2017.
mali naviac. Škoda zápasu s Fínskom. Mohli
Na skvelom podujatí sa zúčastnili Jaguar
sme dostať do štvrťfinále iného súpera. Celkovo Dnipro Dnepropetrovsk, HC Slavia Praha,
sme boli v každom zápase milo prekvapení na- UTE Budapešť, Vasas SC Budapešť, slovenšou fanúšikovskou podporou v hľadisku. Všet- ské tímy HOBA Bratislava, HK Ružinov, HK
kým fanúšikom na štadiónoch ďakujeme vráta- Poprad a HC Lučenec (foto). Fantastické na
ne tých, ktorí fandili pri televízoroch.“
tomto stretnutí boli: skvelá športová atmosféra, radosť z hry a zbieranie vzácnych hráčZÁPASY HODNOTÍ MILOŠ KELEMEN
skych skúseností.
Slovensko - Kanada 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
„Na zápas sme nastúpili zakríknutí, veď sme
text a foto: HC Lučenec
hrali s Kanadou. Platilo to hlavne v prvej tretine.

využilo. Ešte sme sa dokázali vrátiť do zápasu po dvoch našich strelených góloch. Škoda
štvrtého vlastného gólu, ktorý padol do našej
siete priamo po vhadzovaní. Podľa mňa nás
tento gól psychicky položil.“
Slovensko - Dánsko 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
„Prvú tretinu sme nezačali najlepšie. Gól, ktorý sme inkasovali, bol strelený podľa mňa z ofsajdu. Všetci sme vedeli, že keď budeme hrať
na šampionáte tak ako doposiaľ, vieme otočiť
zápas, čo sa aj stalo. Postupne sme sa rozbehli,
čoho výsledkom boli krásne góly v sieti brankára Dánska.“
NORBERT JAVORČÍK HODNOTÍ...
Podľa hodnotenia bývalého trénera Slovenska U18 Norberta Javorčíka, Miloša Kelemena
zaradil medzi štyroch najlepších hráčov tímu
Slovenska (Martin Bodák, Samuel Buček, Miloš Roman) na majstrovstvách sveta v Buffale,
ktorí získali v hodnotení jednotku!
Finále: Kanada - Švédsko 3:1
Zápas o 3. miesto: USA - Česko 9:3
text: Ján Šnúrik

foto: Internet

POZNÁMKA
Rozhovor s Milošom Kelemenom si po zápase so Švédskom môžete pozrieť tu: https://
sport.aktuality.sk/c/313249/reakcie-slovakov-po-stvrtfinalovom-konci-na-ms20/

Európske
hokejové
kráľovstvo

KONEČNÉ PORADIE:
1. HC Slávia Praha (Česká republika)
2. HOBA Bratislava
3. Jaguar Dnipro Dnepropetrovsk (Ukrajina)
4. HC Lučenec
5. HK Ružinov ‘99 Bratislava
6. Vasas SC Budapešť (Maďarsko)
7. HK Poprad
8. UTE Budapešť (Maďarsko)
Za výnimočné podujatie ďakujeme trénerovi mladších žiakov Lukášovi Plešavskému za
jeho nasadenie a ukážku profesionálneho prístupu, ako aj jeho organizačnému tímu, ktorý
tvorili naši aktívni a šikovní rodičia! Ďakujeme dobrovoľníkom a partnerom podujatia za
podporu v akejkoľvek forme.
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1. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ LIGA, 11. KOLO
MIMEL LUČENEC - PINEROLA FUTSAL 1994

5:7 (4:4)

MIMEL: Oberman (Mikuš) - Csaba, L. Hricov, A. Hricov, Viana,
Ferreira, Kočiš, Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík, Petík, Máč, Mišo.
Tréner: Marián Berky. Góly: A. Hricov, Viana, Ferreira, Kočiš, Fehérvári - Dos Santos 3, Hájek 2, Vangel, De Souza. ŽK: A. Hricov, Brunovský - Dos Santos, Vangel, Harsa. Rozhodovali: Belavý, Polomský. Divákov: 600.
Futsalisti Mimelu nastúpili ešte
v starom roku na domácej pôde
proti hráčom Pineroly. Začiatok
zápasu patril domácemu celku,
ktorému sa gólmi Fehérváriho,
Kočiša, A. Hricova a Ferreiru podarilo dostať do vedenia 4:0. Hostia však pred prestávkou dokázaPL 2018/01
li štvorgólové manko zmazať a do
VYZBIERALI NÁDHERNÚ
kabín sa odišlo za vyrovnaného
SUMU 800 EUR
stavu 4:4. Po zmene strán to paObrovské srdce ukázali prvolidalo najmä futsalistom Pineroly.
Kým hostia strelili ešte tri góly, goví futsalisti Lučenca a BratislaSlovenská futsalová reprezenVýber z nominácie slovenskej za domácich sa trafil iba Viana. vy pred prvoligovým zápasom. Po
tácia sa v termíne 21. - 24. januára futsalovej reprezentácie na Vi- Mimel Lučenec si tak výsledkom nástupe na palubovku pozval dopredstaví v maďarskom Miškol- segrad 4 Futsal Nations 2018 5:7 pripísal tretiu prehru v aktu- máci kapitán Attila Fehervári na
palubovku rodičov a ich telesne
ci na tradičnom turnaji Visegrad (zdroj: www.futsalslovakia.sk): álnej sezóne.
postihnutú Dominiku. Futsalista
4 Futsal Nations 2018. Jej tréner brankári: Richard Oberman (Mišokoval rodičov, pretože sa vôbec
Marián Berky zverejnil medzi via- mel Lučenec), Milan Herko (Pine- Tabuľka
nepoznali a prekvapil nielen ich,
nočnými sviatkami širšiu nominá- rola futsal 1994 Bratislava), Pe- 1. Slovan Bratislava 11 10 1 0 114:16 31
2. Wild Boys BA
11 9 1 1 53:31 28
ale aj dievčatko nečakaným darom
ciu, v ktorej figurujú traja branká- ter Brndiar (ŠK Slovan Bratislava
3. Mimel Lučenec
11 7 1 3 67:49 22
vo výške 800 eur. „Myšlienka pori a 20 hráčov do poľa. Až osem futsal).
4.
Žilina
		
11 6 1 4 42:41 19
môcť rodine s ťažko chorým dieťathráčov pôsobí na klubovej úrovJe potešiteľné, že do dvadsiatky
5. Pinerola BA 1994 11 5 0 6 54:53 15
kom mi skrsla v hlave už niekedy
ni v bratislavskom Slovane, traja hráčov v poli sa opäť dostal ďalší
v lete tohto roka. Aj po uverejnení
v zahraničí (Tomáš Drahovský, zástupca prvoligového klubu Mi- 6. Bíli Andeli Trnava 10 4 0 6 28:49 12
11 2 3 6 39:58  9
článku v Plus JEDEN DEŇ, že roMartin Dóša, Martin Směřička).
mel Lučenec, Anton Brunovský. 7. Banská Bystrica
dinu okradol neznámy zlodej, som
8. Nové Zámky
11 2 2 7 37:58  8
im odovzdával kočík. Keďže majú
9. Podolie 		
10 2 1 7 20:67  7
ťažký osud, urobili sme v mužstve
10. Levice 		
11 2 0 9 35:67  6
finančnú zbierku, poprosil som pred
zápasom aj nášho súpera z BratiBUDÚCI PROGRAM
13.1.2018 o 19:00: FK Dragons slavy, či sa k nám futsalisti PineFUTSALOVÁ EXTRALIGA JUNIOROV
roly pridajú a podarilo sa nám vyPodolie - Mimel Lučenec.
Mimel Lučenec- FK Prešov
Mimel Lučenec - Griz.Košice
19.1.2018 o 19:00: Mimel Lu- zbierať nádhernú sumu 800 eur,“
4:6 (1:2)
2:1 (1:0)
čenec - Bíli Andeli - futsal Trnava. povedal Attila Fehervári.
góly za Mimel: Badinka, Keszi, góly za Mimel: Dobiáš, Kelemen.
Kulich, Dobiáš. ŽK: Kulich. ČK: ŽK: Mészáros. ČK: Mészáros
Kulich (po 2 ŽK).
(po 2 ŽK).

Oberman s Brunovským
v Berkyho nominácii

Tím U-20 na domácej
palubovke striedavo

Mimel: Šága - Badinka, Keszi, Berky, Kulich, Mészáros, Dobiáš,
Telek, Klimák, Sedláček, Botoš, Kelemen. Tréner: Marián Berky.
Tabuľka
1. Žilina 		

8 6 0 2 28:12 18

2. Prešov 		
3. Mimel LC

8 6 0 2 36:24 18
8 5 1 2 28:22 16

4. Griz. Košice
5. Žilina 		

8 5 0 3 28:17 15
8 3 0 5 18:21 9

6. Ban. Bystrica
7. Levice 		

8 2 1 5 24:27 7
8 0 0 8 12:51 0

stranu pripravil: Ján Šnúrik

Turnajové tretie miesto

Futsal Klub Mimel Lučenec odohral v Bánovciach nad Bebravou
4 zápasy na medzinárodnom turnaji vo futsale, keď tréner Marian
Berky dal šancu mladším hráčom a do partie zaradil aj dvoch nových
Brazílčanov: Gustavo a Ricardo.
Zápasy v skupine:
Bánovce - Mimel Lučenec 2:3,
			
Pinerola Bratislava - Mimel Lučenec 1:1,
			
Mimel Lučenec - Baník Ostrava 4:3.
Zápas o 3. miesto:
Wild Bosy Bratislava - Mimel Lučenec 1:1
			
na pokutové kopy 2:1
Lučenčania hrali v tejto zostave: Mikuš, Oberman - Fehérvárii,
Gustavo, Ricardo, Matheus Ferreira, Csaba, Máč, Mišo, Petik, Badinka, Kulich.

12. januára 2018
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Lučenecký basketbal v Maďarsku
V sobotu 9. decembra sa v Salgótarjáne uskutočnil 21. ročník basketbalového turnaja na počesť Pintéra Pála. Ako každý rok, nemohli
na ňom chýbať družstvá z Lučenca. Naše účinkovanie bolo vcelku
úspešné, keďže muži BK CEMERA PELIKÁN skončili na druhom
mieste a ženy z BK Karči Pelikán svoj zápas s Maďarkami vyhrali.
KK HATVAN - BK CEMERA
PELIKÁN LC 52:57 PP (6:7,
13:12, 9:15, 15:9, P 8:14)
Body za LC: Jančkár 31/2, Sychra 10/1, Škamla 7, Szőke 4, Paška 2, Tóth 2, Gábor 1, Ninc 0, Paciga 0, Slovenčiak 0.
Náš úvodný zápas bol vyrovnaný a skončil pre nás víťazne až
po predĺžení. Bol poznačený úrazom Mariana Ninca už v úvode
prvej štvrtiny. Ostatní chlapci
bojovali zodpovedne a strelecky
sa presadili hlavne Adrián Jančkár a Mojmír Sychra. Pochvalu
si zaslúžia všetci hráči, lebo vydali zo seba všetko a predĺženie
zvládli na jednotku.

LC 22:26 (6:7, 7:2, 4:5, 5:12)
Body za LC: Farkašová 9, Stupárová 6, Beňušová 4, Medeová
3/1, Ficková 3, Kudláková 0, Sychrová 0, Chromeková 0.
RÓZSASZÍN PÁRDUC - BK
Dievčatá tiež zahrali vyrovnaný
CEMERA PELIKÁN LC 49:37
zápas a až v 4. štvrtine ho rozhod(17:9, 9:9, 13:10, 10:8)
li vo svoj prospech. Všetky hrali
Body za LC: Jančkár 17/2, Paš- výborne a bolo vidieť obrovskú
ka 4, Szőke 4, Paciga 3/1, Škamla snahu a túžbu po víťazstve. Veľ3, Sychra 2, Gábor 2, Slovenčiak ká pochvala a vďaka patrí všetkým
2, Tóth 1.
hráčkam. Ďakujem a gratulujem.
V tomto zápase sme jednoznačne
Na záver organizátor vyhodnonezachytili úvod, kde nám Maďari til turnaj ako vydarené športové
ušli o 8 bodov. Skúsenejší Panteri podujatie a vyhlásil výsledky aj
tento náskok s prehľadom udržali pre jednotlivcov:
a dokonca navýšili na 12 bodov. Po- najlepší zahraničný hráč:
zitívom z našej strany bolo, že všetci Peter Paška,
hráči, ktorí boli na palubovke, skóro- najlepšia zahraničná hráčka:
vali a nevzdávali sa do konca zápasu. Eva Chromeková.
Ďakujem všetkým hráčom za snahu,
predvedené výkony a konečné druhé
text a foto: Karol Kadlubek
miesto na turnaji.

V drese mladých slovenských
volejbalistiek Lučenčanka
Kristína Laučíková
Slovenské volejbalové reprezentantky do 17 rokov bojovali
od piatka do nedele v maďarskom
Miškolci o postup na majstrovstvá
Európy tejto vekovej kategórie.
A nás teší, že v slovenskom tíme
do 17 rokov nastúpila vo všetkých
troch zápasoch mladá nahrávačka, inak rodáčka z Lučenca Kristína Laučíková (foto, vrchný rad,
prvá sprava, č. 16), ktorá háji farby ŠŠK Bilíková Bratislava. Súperkami tímu Mareka Meriača
v kvalifikačnej G-skupine boli
postupne Turecko, domáce Maďarsko a Portugalsko.

SNKK - BK KARČI PELIKÁN

Výsledky kvalifikácie ME
v Miškolci:
Slovensko - Turecko 0:3
(-18, -13, -15)
Maďarsko - Slovensko 3:0
(7, 24, 18)
Portugalsko - Slovensko 3:1
(18, 21, -24, 23)
Tabuľka kvalifikačnej skupiny:

1. Turecko

3 3 0 9:0  9

2. Maďarsko

3 2 1 6:3 

postup na ME

6

postup na ME

3. Portugalsko
4. Slovensko

3 1 2 3:7  3
3 0 3 1:9  0

ZÁKLADNÁ ČASŤ
13.1.2018
KB TU Košice - BKM Lučenec
20.1.2018
BKM Lučenec - P. Bystrica
3.2.2018
Štart Bratislava - BKM Lučenec
10.2.2018
Iskra Petržalka - BKM Lučenec
24.2.2018
BKM Lučenec - B. Bystrica
ODVETNÁ ČASŤ
10.3.2018
BKM Lučenec - KB TU Košice
24.3.2018
P. Bystrica - BKM Lučenec
7.4.2018
BKM Lučenec - Štart Bratislava
14.4.2018
BKM Lučenec - Iskra Petržalka
28.4.2018
B. Bystrica - BKM Lučenec

Korčuliarsky
výcvik úspešne
za nami!

V mesiaci december sme realizovali ako novinku v našich
aktivitách korčuliarsky výcvik
1. a 2. ročníka. Cieľom výcviku
bolo vytvoriť kladný vzťah k pohybu a činnosti v zimnom prostredí, otužovanie, výchova k odvahe,
vytrvalosti, prekonávanie únavy, rozvoj obratnosti, rovnováhy, dynamiky a tiež upevňovanie
kolektívnych vzťahov. V termíne
od 18.12. do 22.12.2017 v tom pokračovali aj žiaci 2. ročníka. Korčuliarsky výcvik v 1. a 2. ročníku
sa ukončil úspešne, všetci žiaci
dosiahli stanovený cieľ. Poďakovanie za realizáciu korčuliarskeho výcviku patrí L. Plešavskému,
Z. Fungáčovej, ako aj ďalším pedagógom školy, ktorí pomáhali
na ľade. Zároveň za pomoc a spoZáverečný turnaj ME sa usku- luprácu ďakujeme aj skvelým rotoční od 13. - 21. apríla 2018 v dičom. V tejto pohybovej aktivite
bulharských mestách Sofia a budeme pokračovať aj v ďalšom
školskom roku.
Samokovo.
text: Ján Šnúrik foto: www.svf.sk

text: Martina Pataiová,
ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
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PL 2018/02

Od 12.1.2018
do 2.2.2018
UNIKÁTNA
VÝSTAVA LIETADIEL
A NAJNEBEZPEČNEJŠÍCH
LETÍSK SVETA

PL 2018/04

K druhému výročiu otvorenia
Tančiarne a pivovaru Franz
dňa 29.1.2018 špeciálna ponuka:
ku každému burgru pivo zadarmo.

