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„Zaplatili
vlastnými životmi
za to, aby hodnoty
slobody pretrvali...“
Do 14. januára 1945 museli obyvatelia Lučenca čakať na
prelomenie frontu. A v tento
deň spojenecké vojská oslobodili od nemeckých okupantov
aj naše mesto. Túto významnú
udalosť si pripomenuli predstavitelia verejnej, štátnej správy, kultúrno-spoločenských organizácií mesta Lučenec, žiaci
a študenti škôl, ako aj obyvatelia Lučenca spomienkovou oslavou 73. výročia oslobodenia dňa
15. januára 2018.

prišli vzdať hold a uctiť si pamiatku
našim statočným padlým rumunským vojakom a dôstojníkom, ktorí zaplatili vlastnými životmi za to,
aby hodnoty slobody pretrvali. Pri
oslobodzovaní mesta Lučenec zahynulo 270 rumunských vojakov
a dôstojníkov patriacich do divízie
štvrtej rumunskej armády.“
Pietny akt sprevádzal spevácky zbor Denného centra seniorov
v Lučenci Rezeda a spevácky zbor
zo základnej školy Milana Rastislava Štefánika. Svojou účasťou
prišli vzdať úctu aj žiaci a pedagógovia Základnej školy Ladislava Novomeského a Základnej školy na Vajanského ulici v Lučenci.
„Prišli sme sem preto, lebo 14. január je pre Lučenec významným
dňom a aspoň takto sa chceme poďakovať tým vojakom, ktorí padli pri oslobodzovaní nášho mesta,“
povedala žiačka ZŠ Vajanského
Nina Slocíková.

Pietny akt položenia vencov
pri pamätníku padlým na Ulici
J. Kármána sprevádzali najmä
spomienky na obete vojny. Ako
prvá sa prítomným prihovorila
primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková. Neskôr so svojím príhovormi vystúpili aj hostia:
asistent pridelenca obrany veľvyslanectva Ruskej federácie na
Slovensku Alexander Vinogradov
a za veľvyslanectvo Rumunskej
republiky na Slovensku Adrian
Kvetinový veniec k pamätníku
Abrudan: „Som veľmi rád, že ste padlým prišli položiť aj zástupcovia

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. „Čo dnes veľmi
pozitívne hodnotím, je účasť mladých ľudí na spomienkových oslavách. Skutočne slobodu bolo treba
vybojovať. Tú nám nikto zadarmo
nedal. Nie je žiadnou samozrejmosťou, že žijeme v slobode. Bolo
to ťažké. Ako sme dnes počuli od
zástupcov oboch veľvyslanectiev, za
oslobodenie Lučenca padlo v ťažkých bojoch 350 sovietskych, 270
rumunských vojakov a dôstojníkov. V boji doplatilo za oslobodenie
mesta ďalších 120 civilistov,“ povedal pre Mestské noviny predseda
Oblastného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
v Lučenci Jozef Cerovský.
Súčasťou spomienkových osláv
bolo i položenie vencov pri pomníku padlým rumunským vojakom
pri Hladkom majeri a pomníku
padlým vojakom sovietskej armády v mestskom parku.
text: Katarína Kovácsová,
Ján Šnúrik foto: Ján Šnúrik
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Rekonštrukcie ciest a chodníkov
v meste Lučenec
pokračujú aj
v roku 2018

miestach až na šírku cca 3,0 m. Parkovanie stanicu s centrom mesta, máme za to, aby aj
bude situované ako šikmé ľavostranné v poč- revitalizáciou tejto lokality sme naše mesto
te cca 75 ks. Komunikácia bude pre vozidlá skrášľovali tak pre tu bývajúcich obyvatejednosmerná. Úsek od Erenburgovej ulice ľov, ako aj ostatných občanov, ktorí navštípo Ul. kpt. Nálepku zostane s obojsmernou via naše mesto.
premávkou.
PRIBUDNÚ ĎALŠIE REALIZÁCIE
SKLADBY SPEVNENÝCH PLÔCH
REKONŠTRUKCIÍ CIEST A CHODNÍKOV
Mesto Lučenec pokračuje aj v roku 2018
BUDÚ NASLEDOVNÉ
v realizácii ďalších rekonštrukcií ciest v meste.
Avšak mesto Lučenec aj v roku 2018 plánuChodníky a parkovacie miesta budú zhotoPo zhotovení rekonštrukcií ako napr. Ul. J. A.
je
realizovať (okrem Železničnej ulice) ďalšie
Komenského, F. Lehára, časť Ul. L. Mocsáry- vené zo zámkovej dlažby, kde farebnosť dlažby
rekonštrukcie
ciest a chodníkov, ako napr.:
ho, Ul. Dr. Herza, Ul. Begova, Rúbanisko II bude nadväzovať na okolitý priestor, samotný
Rekonštrukcia
Ul. továrenská v úseku od
pri bloku A, C a pod. vás touto cestou chceme jazdný pruh bude asfaltový. Po oboch stranách
Gemerskej
cesty
až
po Ul. Samuela Mikovíinformovať o ďalšej stavbe a tou je „Rekon- ulice bude vysadené stromoradie a umiestneniho,
kde
bude
spolu
s výstavbou polyfunkčštrukcia Ul. železničná, Lučenec, úsek B a C“. né nové verejné osvetlenie (viď. vizualizácia).
ného
objektu
„Villaggio“
zrevitalizovaná staV lokalite neďaleko križovatky Ul. železničná x
rá
betónová
plocha
Vyššie uvedená stavba bude pozostávať M. Rázusa bude vytvorená menšia oddychová
- Rekonštrukcia Ul. maloveská
z komplexnej rekonštrukcie Ul. železničná zóna. Po celej ulici bude umiestnený nový mo- Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty na
v úseku od Ul. Jókaiho až po Ul. kpt. Nálepku. biliár (lavičky, odpadkové koše a pod.). Taktiež
Rúbanisku
II za blokmi K, L, M spolu s doV uvedenom úseku sa postupne upravia pod- bude riešený rozhlas a napájanie kamerového
budovaním
chodníka k Lidlu
kladové vrstvy spevnených plôch, zabezpečí systému. Zrealizovaná bude aj obnova zvisRekonštrukcia
chodníkov na Rúbanisku
odvodnenie ciest, chodníkov a samostatne lého a vodorovného značenia, nezabudne sa
III
za
blokmi
L2
a
L6
budú odvedené aj dažďové vody z priľahlých ani na sadové úpravy. Predpokladané nákla- Rekonštrukcia chodníka na Ul. Vajanského
objektov. Realizácia a riešenie spevnených dy na komplexnú rekonštrukciu vyššie uvepri
bytovom dome č. 24 - 36 a ďalšie.
plôch bude bezbariérové. Mesto Lučenec bude denej stavby, ktoré boli schválené aj v mestaj v tejto lokalite klásť dôraz na skľudnenie skom zastupiteľstve sú vo výške 679 000 €
text: Róbert Ladoš
dopravy a zlepšenie komfortu pre chodcov. s DPH. Nakoľko sa jedná o významnú komuvizualizácia: Peter Kollár, Dušan Kováč
Nové chodníky budú rozšírené v niektorých nikáciu prepájajúcu železničnú a autobusovú
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Vydarená skibusová premiéra „Do jedného až dvoch rokov
Malou „oslavou“ odštartoval v sobotu 20. januára na nástupišti
chceme plaváreň postaviť...“
č. 7 v areáli Autobusovej stanice v Lučenci nový projekt mesta Lučenec, Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s., Banskobystrického samosprávneho kraja a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. Tým projektom je po letnom cyklobuse tentokrát zimný skibus.

„Naším spoločným cieľom po odštartovaní skibusu je ešte väčšia
propagácia regiónu ako doposiaľ.
Už prvé skúsenosti naznačujú, že
o našu službu majú záujem nielen
lyžiari, nadšenci bežeckých tratí, ale aj priaznivci zimnej turistiky. Veríme, že spoločnými silami
vytvoríme záujemcom o lyžovanie,
turistiku či relax také podmienky,
s ktorými budú spokojní,“ povedal
viceprimátor mesta Lučenec Pavol
Baculík. Lyžiarske strediská Látky
-Prašivá, Kokava - Línia ponúkajú
lyžiarske vleky, v požičovniach lyžiarske vybavenie, ako aj skiservis.
Okrem toho môžu nadšenci skibusu využiť bufetové a reštauračné
služby (obedové menu). V hoteli
Royal sa dá ubytovať, oddýchnuť
vo wellnesse (sauna, bazén s teplotou vody 28-29°C s protiprúdom,
perlička...). „Niektorí cestujúci sa
rozhodli pre lyžiarske stredisko
Látky - Prašivá pri hoteli Royal. Iní
pokračovali na lyžiarske stredisko
Kokava - Línia. Každý podľa svojich predstáv. Nikomu neprekážalo
ani premenlivé počasie, keď v úvode zubaté slniečko vystriedala hmla
a husté sneženie. Návrat domov bol
sprevádzaný dobrou náladou, ktorá bude zaiste pokračovať aj počas
ďalších víkendov. Tešíme sa na vás,“
doplnila P. Baculíka vedúca útvaru
obchodu a marketingu SAD Lučenec, a.s. Radka Segečová.

trase Látky-Prašivá a Kokava nad
Rimavicou-Línia,
14:30 - odchod z autobusovej zastávky Kokava nad Rimavicou-Línia,
14:45 - Látky-Prašivá a Lučenec.
Cena lístka 2 eurá tam a 2 eurá
nazad.
Jedným z množstva účastníkov
prvej jazdy skibusu bol aj lyžiarsky nadšenec Jozef z Lučenca: „Ja
si myslím, že úmysel organizátorov je veľmi dobrý. Skorým príchodom do dvoch lyžiarskych stredísk
si mohol každý do sýtosti zalyžovať.
Keďže bývam na Rúbanisku, využívam príležitosť a chcel by som možno aj za ďalších obyvateľov z tejto
časti mesta požiadať, či by sa ešte
nedala zaradiť do cestovného poriadku jedna autobusová zastávka
v tejto lokalite.“
POZNÁMKA
Informácie môžete získať osobne
v Infocentre, Autobusová stanica
Lučenec, Ulica mieru 5705, ako aj
na telefónnom čísle 0911 787 834
denne od 6:00 do 17:00 (je možnosť si rezervovať miesto).
Otváracie hodiny: pondelok nedeľa, od 6:00 do 17:00.

Pozvánka na súťaž ťažných koní
Mesto Hriňová vás pozýva na
15. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. januára 2018
od 10:00 pri futbalovom ihrisku
na
Murinke. Pre záujemcov bude
Rozpis prevádzky skibusu pomať
skibus zastávku aj v Hriňovej.
čas mesiacov január a február
Soboty: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.,
24.2.
text: Ján Šnúrik
08:00 - odchod z Autobusovej stafoto: Eduard Brodniansky
nice v Lučenci (nástupište č. 7) na

Mesto Lučenec bude v tomto predschválený úverový rámec do
roku hospodáriť s prebytkovým 3 miliónov eur. „Tento rok vyhlarozpočtom, ktorý schválili mest- sujeme verejné obstarávanie na
skí poslanci jednomyseľne na po- krytú plaváreň a chceli by sme už
slednom decembrovom zasadnutí. začať aj s realizáciou, aby sme ju
v priebehu jedného až dvoch rokov
CHÝBAJÚCA PLAVÁREŇ
vedeli postaviť,“ dodala primátor„Vytvorili sme mestský rozpočet ka, ktorá by podľa vlastných slov
naozaj veľmi zodpovedne. Vychá- bola rada, keby plaváreň mohli
dzali sme z návrhu štátneho roz- otvoriť v roku 2019 alebo 2020.
počtu, ktorý sa tiež práve schvaľuje,
hlavne v oblasti očakávaných dotá- AJ S WELLNESSOM
cií na výdavky na prenesené komPlaváreň by mala stáť v areápetencie,“ povedala primátorka li letného kúpaliska. Okrem plamesta Alexandra Pivková. A prá- veckého a malého bazénu nebude
ve výstavba novej krytej plavárne chýbať ani wellness časť s parnou
je jedným z hlavných investičných a suchou saunou, ako aj priestor
zámerov, ktoré chce v roku 2018 na ochladzovanie. Plaváreň by
začať realizovať samospráva mala byť vhodná na usporiadanie
Lučenca. Ako v tejto súvislosti ne- letných táborov školopovinných
skôr uviedla primátorka Alexandra detí, domácich súťaží, prípadne aj
Pivková, práve plaváreň je jednou na poskytnutie do prenájmu pre
z väčších investícií, ktoré dlhujú externé podujatia.
občanom. „Prebrali sme ju v zlom
stave a museli sme ju zatvoriť,“ vyZA VODOU DO RIMAVSKEJ
svetlila s tým, že podľa nej takúSOBOTY A VEĽKÉHO KRTÍŠA
to veľkú investíciu nevedia zvládKým však nie je nová plaváreň
nuť z vlastného rozpočtu a budú
postavená,
mesto vychádza svosi na ňu musieť vziať úver, ktorý
jim
občanom
ústrety a ponúka
rozloží aj na nasledujúce obdobie.
náhradné
riešenie
tým, že prepláStará plaváreň bola v havarijnom
ca
vstupné
do
okolitých
plavární
stave a jej rekonštrukcia by bola
a
to
v
Rimavskej
Sobote
a vo Veľpre mesto finančne veľmi nevýkom
Krtíši.
hodná, preto jediným riešením
je vybudovanie novej. V súčasnej
dobe sa pripravuje súťaž na vypratext: Ján Šnúrik
covanie projektovej dokumentáfoto: Internet
cie a dodávateľa stavby. Mesto má
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Plesovú sezónu v meste otvorili

EÚ
okienko

Informačné centrum Europe Direct bude
v rámci svojich komunikačných aktivít v Mestských novinách prinášať pravidelné informácie z EÚ a informácie o svojich aktivitách prostredníctvom rubriky okienko EÚ.

Reprezentačným
plesom mesta

Lučenec 2018

„Naša sila je v jednote“ je motto bulharského predsedníctva Rady EÚ
Od 1. januára 2018 prebralo Bulharsko
predsedníctvo Rady EÚ. Priority bulharského
predsedníctva sa riadia jeho mottom: „Naša
sila je v jednote“, ktoré je tiež mottom štátneho znaku Bulharskej republiky. Predsedníctvo bude spolupracovať so svojimi partnermi
na jednote medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ s cieľom nájsť konkrétne riešenia
na vybudovanie silnejšej, bezpečnejšej a solidárnej Európy.
Počas nasledujúcich 6 mesiacov sa predsedníctvo zameria na štyri kľúčové oblasti:
budúcnosť Európy a mladých ľudí, západný Balkán, bezpečnosť a stabilitu a digitálne
hospodárstvo.
Bližšie informácie: https://eu2018bg.bg/en

Plesová sezóna v Lučenci začala reprezentačným plesom mesta, ktorý sa konal
Európske hlavné mestá kultúry v roku 20. januára v priestoroch historickej sy2018: Valletta a Leeuwarden
nagógy. Ples sa niesol v znamení latinskoV roku 2018 budú maltské hlavné mesto Val- amerických tancov a hudby.
letta a holandské mesto Leeuwarden-Fryslân
dejiskom jedného z najpopulárnejších proÚvodnú 3D laserovú show, ktorá bola podjektov EÚ.
farbená emotívnym hudobným sprievodom,
Kontakt: Europe Direct Lučenec, Radnica zabezpečili Ministry of Fun. Otvorenie plesu
Lučenec, Ulica Dr. Herza 140/1, 984 01 Lu- zvládla s noblesou primátorka mesta Alexančenec, tel./fax: 047/43 31 513, e-mail: euro- dra Pivková s manželom, spoločne s opernou
pedirect@lucenec.sk, web: www.lucenec.sk. operetnou speváčkou Sisou Lelkes Sklovskou
text: Michaela Hrnčiarová

Mesto Lučenec Vás pozýva

SILNÉ REČI

Najznámejšia stand up comedy show
opäť v Lučenci!
Predstavia sa komici:
Simona, Jakub Gulík, Martin Hatala
a Jakub Lužina

9.2.2018 19:00
Divadlo B.S.Timravy
Predpredaj:
Ticketportal.sk, 13TY Zlatá ulička

a moderátorom slávnostného večera Viliamom
Stankayom. „Z priestorov synagógy som očarená a dojatá. Nechcela som otvoriť ples, ako
je to zvykom. Jednoducho som musela zaspievať áriu,“ prezradila operná diva Sisa Lelkes
Sklovská. „Som veľmi rada, že Sisa prijala naše
pozvanie, je naozaj ozdobou dnešného plesu,”
dodala primátorka mesta Alexandra Pivková.

Slávnostný program otvorila bubnová show
Campana Batucada, po ktorej nasledovala choreografia latinskoamerických tancov v podaní
tanečníkov lučeneckej Tanečnej školy Dance
Attack pod vedením Pavla Imreho. O hudobný
zážitok sa postarali Radovan Tariška & Radio
Big Band, skupina Boney M 2000 z Nemecka, ktorá bola vrcholom večera.

„Som veľmi rada a bolo mi cťou privítať všetkých, ktorí prišli na náš reprezentačný ples
mesta,“ dodala Alexandra Pivková. Na plese nemohla chýbať ani polnočná tombola so
skvelými cenami. Zábava trvala do skorých
ranných hodín pri skvelej hudbe, o ktorú sa
postaral DJ Martin.
POĎAKOVANIE
Organizátori prostredníctvom Mestských
novín ďakujú partnerom reprezentačného
plesu: SQM s.r.o., Stavoúnia a.s.; MEPOS
s.r.o.; Costruo s.r.o., Cora Geo s.r.o., Eco
Femina s.r.o., LIPA s.r.o., KOLEK s.r.o.,
BRANTNER s.r.o, Galéria Lučenec, SIM
KOR s.r.o., SPOOL a.s., SVOMA s.r.o., Thermalpark s.r.o., Mestské lesy s.r.o., Spodstav s.r.o., DOXX a.s., VAROX s.r.o., E.C.A.
spol. s.r.o.; MPS s.r.o., SAD a.s.; EnergyTech, s.r.o., Somi Systems, a.s., Osvetlenie
a energetické systémy s.r.o.

text a foto: Monika Nagyová
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Stavba súpisné číslo 1324 je bez
pozemku, no podmienkou odpredaja stavby zo strany spoločnosti
SPOOL a.s. je, že kupujúci stavby
zároveň so stavbou odkúpi aj pozemky pod stavbou a v jej okolí,
ktoré sú vo vlastníctve mesta Lučenec, a to parcelu CKN č. 3525
o výmere 2460 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV
č.5414, okres: Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
a parcelu CKN č. 3526/1 o výmere
159 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/58, číslo plánu 11932856-029/2012
zo dňa 9.5.2012, vypracovaného

Robert Sekerka, geodetické práce,
oddelením z parcely CKN č. 3526/1
o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, okres: Lučenec,
obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec za kúpnu cenu 10,25
€/m2, spolu za celú výmeru 2619
m2 za kúpnu cenu 26 844,75 €.
Zmluvu na predaj pozemkov s kupujúcim bude uzavierať mesto
Lučenec.
Cenové ponuky zasielajte na adresu SPOOL, a.s., Ulica Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec s označením "Neotvárať - cenová ponuka
M. Gorkého 18".

Krása
chladných
zbraní

27.2.2018

SPOOL A.S. PONÚKA NA ODPREDAJ:
Stavbu v jej výlučnom vlastníctve - Bytový dom nachádzajúci sa
na adrese M. Gorkého č. 18 v Lučenci súpisné číslo stavby 1324, 35
bytová jednotka nachádzajúca sa na parcele C KN č. 3525 zapísaná
na LV č. 6186 pre katastrálne územie Lučenec. Súčasťou BD nie je
kamenné oplotenie. Najnižšie podanie, za ktoré je možné stavbu
odkúpiť je 130 000 €, čo predstavuje všeobecnú hodnotu stavby
stanovenú znaleckým posudkom.

Vystavujú nožiari:
JÚLIUS MOJŽIŠ
ÁRPÁD BOJTOS
ŠTEFAN ALBERT

1. 2.2018

Ponuka na predaj bytového
domu na Ulici M. Gorkého 18

ROBERT KOVÁČIK

Vernisáž:
01.02.2018
štvrtok
o 17.00 hod.

V sprievodnom programe vystúpia
skupina historického šermu TAURUS
ATER a členovia OZ COMBAT
SAMBO SPETZNAS AS

Ulica Dr. Herza 1
Radnica/Mestské múzeum
Lučenec -výstavná sála

zdroj: www.spool.sk

Publikácia
LUČENEC A KRAJ NOVOHRADSKÝ

v predaji aj v MICke

Piesne z Novohradu -

Sestry Sihelské

Polícia hľadá
vinníka i svedkov
dopravnej nehody
Dňa 16. januára 2018 v čase
o 15:10 došlo v meste Lučenec
pred budovou Základnej umeleckej školy na Novohradskej ulici k
dopravnej nehode, kde doposiaľ
neznámy vodič neznámeho vozidla nedal prednosť maloletému chodcovi idúcemu po riadne
vyznačenom priechode pre chodcov a pokračoval vo svojej jazde
bez zastavenia smerom na Námestie republiky.
Pri dopravnej nehode došlo
k zraneniu maloletého chodca,
a to pomliaždenie pravej nohy,
členka, predkolenia a jeho stav si
vyžaduje liečbu a PN do 5 dní, ak
nenastanú komplikácie.
Podľa doteraz vykonaného

a ich hostia

objasňovania, vozidlo, ktoré
chlapca zrazilo, bolo tmavej farby a pravdepodobne išlo o osobné motorové vozidlo VW Golf, IV
rady. Po nehode na mieste zastavilo vozidlo VW Sharan s evidenčným číslom okresu Veľký Krtíš.
Akékoľvek informácie súvisiace s dopravnou nehodou, ktoré
by napomohli stotožniť neznámeho vodiča a jeho vozidlo, prípadne svedkov nehody môžete oznámiť na linku tiesňového volania
158 alebo 0961 653 518, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení polície. Ďakujeme.
text a foto: Peter Káčerík,
OR PZ Lučenec

Pozývame vás na KRST nového
CD „Piesne z Novohradu – Sestry
Sihelské a ich hostia“. Podujatie
sa uskutoční dňa 2. februára 2018
o 18:00 v kine Apollo v Lučenci so
vstupným 5 eur/osoba.
Účinkujú: Ivana Ecetová, Lenka Spodniaková, Mária Kadancová, Laura Rendeková, Adrián Rendek, Lenka Ivanová, Mike Hric.
Ľudová hudba pod vedením Milana Verónyho. Moderuje: Ľubomíra Karmanová.
Vstupenky si môžete zakúpiť
v pokladni kina Apollo, v Mestskom informačnom centre alebo
online na www.kultura.lucenec.sk.
Po krste CD sa bude konať „Zábava Sestier Sihelských“ v Poltári.
Informácie o zábave a vstupenkách
získate na MsKS v Poltári alebo na
tel. čísle: 0905 924 772.

Mestské informačné centrum
v Lučenci je ďalším predajným
miestom druhého vydania publikácie Lučenec a kraj novohradský od autora Vladimíra Polívku.
Knihu je možné si kúpiť za 14 eur
v Mestskom informačnom centre,
Radnica Lučenec, Ul. Dr. Herza
č.1, vchod z Kubínyiho námestia.
P L2018/06

Dám do prenájmu obchodný
priestor (bývalá HERŇA) na Železničnej ulici v Lučenci pri ART
CAFE. Informácie: 0908 918 444.
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Exkurzia Béter

Dve prírodovedecké exkurzie pre
2. až 5. ročník Súkromnej základnej
školy v Lučenci sú už úspešne za
nami. Exkurzie boli spolufinancované z programu Talent Novej
Európy 2017, ktorý podporil projekt Petra Nociara (17), študenta
septimy na Súkromnom gymnázium v Lučenci. Jeho projekt nesie
meno Monitoring a revitalizácia
mokrade Béter (2013 - 2018). Pre
deti najprv predstavil obsah exkurzie a množstvo tvorivých úloh na
prednáškach, ktoré sa konali osobitne v každej triede ešte pred exkurziou. Následne boli na exkurzii
3. a 4. ročník a neskôr sa zúčastnili 2. a 5. ročník. Cieľom exkurzie
bol močiar pri Béteri, významný

z hľadiska výskytu veľmi vzácnych
druhov vtáctva počas migrácie
a hniezdenia a obojživelníkov, obzvlášť troch druhov mlokov. Lokalita sa nachádza medzi Lučencom
a Mikušovcami, v tesnej blízkosti priemyselnej zóny Juh. Žiaci si
vyskúšali niekoľko metód práce
ochranára v praxi a o to viac spoznali našu prírodu v našom okolí.
Počas exkurzie pozorovali avifaunu cez binokuláre, vyskúšali si formu sadenia stromčekov, pozbierali
viac ako päť vriec plných odpadu
a dozvedeli sa aj o ďalších metódach pozorovania prírody.
text a foto: Peter Nociar,
študent Súkromného gymnázia

Navždy sa zachová
v pamäti stužková...

Krásny deň s úžasnou
Bellou Bagdi

Super atmosféra, fantastickí
žiaci, pedagógovia a hostia! Tesne
pred koncom roka navštívila našu
školu Bella Bagdi, predsedníčka
Nadácie Svet je s tebou lepší, speváčka rozvoja osobnosti a iniciátorka Programu vyučovania šťastia.
Už len tým, že vošla do miestnosti,
priniesla do našich sŕdc slniečko,
lásku a radosť. Na našom spoločnom stretnutí žiačky speváckeho
zboru Spolu-hlásky a žiaci III. C
triedy - skupiny Lúčik zaspievali niektoré jej pesničky v slovenskom jazyku. Belle sa pesničky
v slovenskom jazyku veľmi páčili a navrhla spoločnú spoluprácu
s naším speváckym zborom - štúdiové nahrávanie jej pesničiek na
CD v slovenskom jazyku.
Šťastie bolo dokonalé. Bella nás
naučila spievať pesničku Repülj
velem (Lietaj so mnou). Na našom stretnutí nechýbala ani veselá nálada. Po spievaní nás čakalo
ešte jedno prekvapenie od Belly.
Odovzdala našej pani riaditeľke
diplom o používaní titulu Šťastná

škola a jeho loga v školskom roku
2017/2018. Získaným titulom sme
sa zaviazali, že v školskom roku
2017/2018 aspoň jedna skupina
každý mesiac zrealizuje jednu hodinu šťastia. Stretnutie sme ukončili rozhovorom s ňou o jej živote
a o programe šťastia.
Prežili sme s ňou krásny čarovný deň plný lásky, radosti a dobrej
nálady. Ďakujeme riaditeľke školy
Gabriele Aláčovej za podporu, za
spoluprácu v tento deň Alexandrovi Harišovi z CPPPaP v Lučenci
a mediátorke Dušane Bieleszovej.
Poďakovanie patrí aj učiteľkám
Mgr. Eliške Slížovej, Ildikó Balázsovej za napísanie slovenského textu a nacvičovanie pesničiek
a všetkým pedagógom, ktorí sa
zapojili do programu a učia naše
deti, aby láska, pomoc ostatným,
odpustenie a vďačnosť sa stali súčasťou každého dňa.
text: Agnesa Setničková,
ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

Spolupráca pokračuje
Opäť ubehol jeden rok a naša škola, t.j. Gymnázium B. S. Timavy v Lučenci v spolupráci s veľvyslanectvom USA v Bratislave zorganizovali besedu s pracovníkom Public Affairs Anthony Dylan Raganom, ktorý pochádza zo štátu Ohio a ktorý pôsobil na misiách v Afganistane, Nigerii
Ôsmy december bol dňom, kto- čas letí. Nedávno sme ako malí a v ďalších krajinách všetkých kontinentov a pracoval ako detektív pre
rý sa nám, ako žiakom 4. B SZŠ v prváci so sklonenými hlavami New York políciu. Uskutočnila sa v zasadačke menovaného gymnázia.
Lučenci zapísal hlboko do našich vchádzali do budovy našej školy Besedu zrealizovala Mária Drenková, dlhoročný pedagóg tejto inštitúsŕdc. Deň, ktorý nám ukázal, ako a dnes už ako veľkí štvrtáci, ozdo- cie, ktorá sa už dlhé roky snaží o to, aby študenti ovládali jazyky nielen
blízko je naša maturita, a ako blíz- bení zelenými stužkami, kráčame teoreticky, ale aj prakticky a aby si svoje vedomosti overili v živej komuko máme koniec našich stredo- jej chodbami so vztýčenou hlavou. nikácii s native speakrom. Besedy sa zúčastnilo 40 študentov a diskusia v
školských dní. Spolu sme oslávili Každý z nás si v srdci nesie mno- anglickom jazyku sa rozprúdila bez akýchkoľvek jazykových bariér. Bola
náš vstup do dospelosti a každý z ho spomienok, niektoré sú viac bezprostredná a priateľská. Každý jeden z prítomných študentov odchánás si pri pomyslení na tento deň radostné „iné menej“, no každá dzal s pocitom, že nie nadarmo sa venuje angličtine, ktorá v súčasnosti
určite povie „najlepšia stužková s je jedinečná. Získali sme mnoho ovláda každú sféru spoločenského života. Na záver besedy študenti doúžasnými ľuďmi“. Všetci sme tam skúseností a úžasných zážitkov.
stali suveníry vo forme odznakov symbolizujúcich priateľstvo medzi USA
stáli so slzami v očiach, pretože
a Slovenskom a škola venovala Ratext: Mária Drenková
text: Aďa, 4. B
sme si uvedomili, ako rýchlo ten
ganovi knihu o regióne Novohrad.
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V službách
umenia
FRANTIŠEK GYURKOVITS
(1876-1968)
V miestnych lučeneckých novinách LOSONCI HIRLAP bol 24. októbra 1926 uverejnený
článok k 25. výročiu pôsobenia maliara Františka Gyurkovitsa, v ktorom sa uvádza: František Gyurkovits vystavil prvýkrát svoje dielo
4. novembra 1901 na jesennej výstave školy Umeleckého priemyslu v Budapešti. Syn
mäsiara sa vzpriečil vôli otca a rodinnej tradícii vstupom do veľkého sveta umenia. Vystaveným obrazom získal pozornosť umeleckého sveta a jeho výzvy prijímal na Akadémii
umenia Julien v Paríži spolu s Rudnaym Gyulom (s J. Rudnayom), Siklódy Lőrincom (L.
Siklódym), Pásztrom Árpadom (Á.Pásztorom),
Halász-Hradil Elemérom (E. Halász-Hradilom).O rok neskôr pokračoval na Akadémii
v Mníchove. Bohémske mníchovské tvorivé
obdobie v ateliéri na Türkenstrasse vystriedalo stagnujúce po náhlej smrti prvej manželky v roku 1910. V tomto období ho do Lučenca pozývajú priatelia sľubujúc zákazky na
portrétovaní lučeneckých mešťanostov. Náhle osamostatnený si sľuboval od zmeny prostredia aj zmenu nálady. Uzavretosť potlačil
novou invenciou sľubovanou prostredím. Romantické zoznámenie s dcérou bývalého mestského gazdu (hospodára) L. Hermana, Irmou
mu dodáva nové výzvy a nádeje. Toho roku
na jeseň už uverejňuje inzerát, že 1.12. otvára maliarsku školu na ulici Kis Kassa v dome
„Hermana“ s obmedzeným počtom záujemcov. Rokom 1913 sa pripútal láskou k Lučencu a ostáva mu verným 55 rokov, do svojej
smrti v roku 1968.

Objednávkou radnice v podobe zachytenia
príbehu, prípadne epopeje z dejín Lučenca, sa
dostáva k maľbe monumentálnych rozmerov.
Rozpracovaný náčrt dokladá, že rozmýšľal
nad príbehom z roku 1451, kedy sa dve vojská
Jána Huňadyho a Jána Jiskru stretli v bitke pri
kláštore cistercitov nad Lučencom. Nevedno
prečo, ale rozhodol sa pre novšiu udalosť, a to
posledné zničujúce vypálenie Lučenca v auguste roku 1849. Pravdepodobne ešte žili pamätníci tohto činu a maliarovi mohli osobnými spomienkami lepšie navodiť atmosféru
i priebeh tejto dramatickej udalosti. O tvorbe
monumentálneho plátna lučeneckú spoločnosť informovali miestne noviny. Dodnes nie
je známe, kde mal obraz tých rozmerov visieť,
kto bol objednávateľom, ani prečo dielo nebolo dokončené.
Obrazáreň prezentuje prierez Gyurkovitsovho diela. Zachytáva tvorbu, ktorú realizoval ako komerčnú, ale aj kreatívnu a žánrovú. Trhy, hody, bežný život ponúkali impulzy
vzniku malieb vytvorených s pastóznou kresebnou istotou, farebnou sviežosťou, expresivitou zachytávajúcou impresionistické nálady.
Technická bravúrnosť získaná kopírovaním

MESTO LUČENEC VÁS POZÝVA
V roku 1921 usporiadal v Redute samostatna podujatie
nú výstavu s viac ako 200 obrazmi. Na jeseň
roku 1926 dosiahol úspech s monumentálnou kompozíciou „Cyril a Metod“ maľovaZA PUSINKU SLADKÁ ODMENA
nou pre Nitrianske biskupstvo. A úspechy
Počas valentínskeho dňa 14. februára môžu
pokračovali. Či už na pôde portrétnych zázamilované páry v uliciach mesta Lučenec získazok pre meštiansku spoločnosť a či poekať v čase od 10:00 do 13:00 od študentov z vatickými zábermi na lučenecké trhy a zákutia
lentínskych hliadok (Pedagogická a sociálna
parku a záhrad, ale aj vyobrazeniami reality
akadémia v Lučenci) sladkú odmenu. Stačí, ak
skutočného života. Postupne sa zoznamoval
si dajú pusinku alebo umožnia študentom na
so životom celého Novohradu a vychádzajúc
tvár namaľovať napríklad srdiečko.
z mesta rád navštevoval rôzne oblasti Slovenska ako Vysoké Tatry, Spiš, ale aj bližšie
oblasti ako Detvu, Tomášovce, Divín a PodPRVÝCH 50 PÁROV MÁ VSTUP ZDARMA!
kriváň. Na týchto svojich potulkách vytvoril
V stredu 14. februára 2018 (Deň zaľúbených)
množstvo náčrtov, kresieb ceruzou, sépiou o 19:00 v kine Apollo premietame v rámci vaa uhlíkom, ako aj drobnejšie akvarely, z kto- lentínskeho podujatia českú romantickú korých po návrate domov vytváral diela olejom médiu Zúfalé ženy robia zúfalé veci.
ako živé spomienky na videnú krásu.

Valentín v meste

veľkých majstrov v európskych zbierkach dodáva plátnam prímes realistickej maľby s impresionistickým nádychom. Prchavé okamžiky
načrtával na tvári miesta a rozvíjal v pokoji ateliéru. Milujúc spoločnosť, obľúbenosť u priateľov, nutnosť uživiť rodinu často nastoľovali
v duši umelca dilemy, ako vyhovieť vkusu objednávateľa. Objednávky portrétov ponímal od
akademických až k odvážnej pastóznosti, so
záchvevmi psychológie portrétovaných osôb.
A preto sú v obrazárni podchytené diela rutinné, ale aj diela vysokej výtvarnej hodnoty.
Zátišia, kvetinové kompozície sú nositeľmi
spoločného znaku, a to vzdušnosti dosiahnutej bravúrnou technikou, ktorá im dodáva
popri estetickej hodnote značnú umeleckú
úroveň a lyrickosť. Slobodná tvorba majstra,
ktorý na konci života prichádzal o zrak, podporovala reminiscencie na vojnové udalosti,
bežný život, zátišia a častejšie autoportréty.
Dcéra Mária, ale hlavne vnučka Veronika
tvorili jeho osobné každodenné šťastie. Láskyplný vzťah starého otca s vnučkou bol na
sklonku majstrovho života inšpirujúci.
Pri príležitosti 50. výročia úmrtia (umrel
20. januára 1968) Mestské múzeum Lučenec
zrealizuje spomienku na umelca vo forme dokumentárnej výpovede zameranej na harmonický vzťah s vnučkou. Osobné reálie maliara
spolu s výpoveďou budú dokumentované na
videozáznam z dôvodu uchovania spomienok,
ktoré neboli doteraz zaznamenané. Po spracovaní dokumentárneho filmu Mestské múzeum plánuje predstaviť záznam verejnosti.
Ďakujeme vnučke Veronike Hlaváčkovej
za množstvo informácií o majstrovom živote, zapožičanie fotografií, daru jeho osobných predmetov.
text: Andrea Moravčíková

foto: Peter Kollár

Na Valentína bude mať prvých 50 párov
vstup ZDARMA! Ďalším, ktorí sa medzi prvú
päťdesiatku nedostanú, bude účtované vstupné 4,50 € za osobu.
Voľné vstupenky môže pár (2 vstupenky)
získať fyzicky len na mieste, v pokladni kina
Apollo, Novohradská ulica v Lučenci hodinu
pred predstavením, od 18:00.   
VALENTÍNKU S VLASTNOU FOTOGRAFIOU
Fotenie zabezpečuje Fotocolor studio vo
foyer kina Apollo hodinu pred premietaním
filmu Zúfalé ženy robia zúfalé veci v čase od
18:00 do 19:00 hod. Formát Valentínky bude
vo veľkosti 15x22 cm za poplatok 2 €.
text: Renáta Libiaková Peržeľová
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MEPOS, s.r.o. Fiľakovská cesta,
!!! NOVÝ
LETÁK
!!!
984 01 Lučenec.
Tel.: 0905
342 019
mepos@zkomeposlc.sk
VÝKUPe-mail:
ODPADOVÉHO
PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOV
MESTE LUČENEC 2018
Internet: V
www.meposlc.sk
IČO: 31595758

Odhad. čas výkupu Miesto výkupu

Odhad. čas výkupu Miesto výkupu

v meste Lučenec 2018

aktuálne
informácie

Výkup odpadového papiera
POZOR ZMENA ČASU VÝKUPU !!!
a jedlých !!!olejov

Hlavná, Nábrežná
Begova, J. Kármána 15:20 hod.
A. Jiráska - bytovky 15:30 hod.
Jasná, Sadová, Mesačná,
Daxnerova
Slnečná
Bratrícka, Kláštorná, 15:35
Bezpečnostná prestávka
08. 01. 2018
( Pondelok )
Parašutistov, J. Jiskru
papier
a hod.
použité Fiľakovská
jedlé oleje aj na zbernom
16:05
VÝKUP
ODPADOVÉHO
PAPIERA:
VÝKUP POUŽITÝCH 12:50
JEDLÝCH
05. 02. 2018
( Pondelok )
hod.
Továtenská 1 - 11 dvore
v
areáli
spoločnosti
16:10 hod.
L. Svobodu MEPOS, s.r.o. za
Vašou
balíky
05. úlohou
( Pondelok
) a do- OLEJOV Z DOMÁCNOSTÍ:
03. 201je8iba zhotoviť
13:05 hod.
Továrenská 13 - 27
rovnakých
podmienok
ako pri mobilnom vý16:30
hod.
Osloboditeľov
. 2018vozidlu
( Pondelok
) VÝ- Týmto žiadame hlavne
9. 04
niesť 0ich
k nášmu
označenému
13:25 hod.
Mikovínyiho
gazdinky,
aby po- kupe16:50
hod.
Bottu
odpadov.
13:35 hod.
P. Petényiho
. 05. 201kde
)
8 vám( Pondelok
KUP 14
PAPIERA,
váš papier odvážiužitý olej nevylievali do
odpadu,
ale
usklad17:00 hod.
Banšela
13:45
hod.
Tkáčska
me a vymeníme
ho
za
toaletný
papier:
04. 06. 2018
( Pondelok )
Pondelok
7:30 - 15:30
ňovali v plastovej nádobe.
Olej môžete
odo17:10 hod.
Čajkovského
13:55 hod.
Revolučná
6 kg papiera = 1 rolka toaletného papiera
Utorok
7:30 - 15:30
17:20
hod.
Maloveská
14:05
hod.
Potočná
vzdať počas výkupu odpadového papiera za
Výkup 68
odpadového
papiera:
ECONOMY
m,
14:15
hod.
Bórhyho
17:30
hod.
Vansovej
nasledovnú odmenu:
Streda
7:30 - 17:30
Vašou
zhotoviť
balíky a doniesť
14:25 hod.
Záhradná
10 kgúlohou
papieraje=iba
1 balíček
kuchynských
utierok,ich k nášmu
17:40 hod.
Hviezdoslavova
za
3
litre
použitého
jedlého
oleja
=
1
rolka
Štvrtok
7:30 - 15:30
vozidlu1označeného
PAPIERA“,
kde Vám váš papier
14:45 hod.
Jegorovova
kg papiera,,VÝKUP
= 1 balíček
hygienických
18:00 hod.
Rádayho
toaletného
papiera,
za
1,5
litra
použitého
odvážime
a vymeníme ho za toaletný papier:
14:50 hod
Perlitziho
Piatok
7:30 - 15:30
18:10 hod.
Majakovského
– bytovky
vreckoviek,
15:00 hod. vreckoviek.
Tichá, Úzka, Zámocká, Sobota*
= 1 rolka= toaletného
papiera ECONOMYoleja
68 m,= 1 balíček hygienických
6 kg papiera
18:20 hod.
Majakovského
– rod. domy
8:00 - 13:00
10 kg papiera
1 balíček servítok.
Pod Kaštieľom
= 1 bez
balíček
kuchynských
10 kg
papiera
Balík
musí byť
prímesí
textilnýchutierok,
obaZároveň oznamujeme obyvateľom mes1 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek,
lov, rôznych kovaní, kartónov a pod.
ta Lučenec, že je možnosť vykúpiť odpadový
*Otvorený každý nepárny týždeň
10 kg papiera = 1 balíček servítok,
Zároveň oznamujeme obyvateľom mesta
Pondelok
7:30 - 15:30
Balík musí byť bez prímesí textilných obalov,
Lučenec, že je možnosť vykúpiť odpadový
Utorok
7:30 - 15:30
rôznych kovaní, kartónov a pod.
papier a použité jedlé oleje aj na zbernom
Streda
7:30 - 17:30
dvore v areáli spoločnosti MEPOS, s.r.o. za
Štvrtok
7:30
- 15:30
rovnakých podmienok ako pri mobilnom
Piatok
7:30 - 15:30
Výkup použitých jedlých olejov
z 01.
domácností:
výkupe
odpadov
12.
01.
2018
11.
01.
2018
09.
2018
08. 01. 2018
10. 01. 2018
8:00
- 13:00
Týmto
hlavne gazdinky,
aby
použitý olej
09.
02.
2018
08. 02. 2018 Sobota*
06. 02.
2018
05.
02.žiadame
2018
07. 02. 2018
*Otvorený každý nepárny týždeň
nevylievali
do03.
odpadu,
plastovej
09. 03. 2018
08. 03. 2018
06.v03.
2018 nádobe.
05.
2018 ale uskladňovali
07. 03. 2018
Olej môžete
odovzdať počas výkupu
odpadového
13. 04. 2018
12. 04. 2018
10. 04.
2018
09. 04. 2018
11. 04. 2018
MEPOS, s.r.o. Fiľakovská
cesta,
18.0905342019
05. 2018
17. 05.
2018984 01 Lučenec Tel.:
15. 05. 2018
papiera
14. 05.
2018 za nasledovnú odmenu:
16. 05. 2018
08. 06. 2018
07. 06. 2018 Internet: www.meposlc.sk
05. 06.
2018
04. 06. 2018
toaletného
papiera, 06. 06. 2018 e-mail: mepos@zkomeposlc.sk
za 3 litre použitého
jedlého oleja = 1 rolka
12:00 hod.
12:05 hod.
12:20 hod.
12:30 hod.

pondelok utorok

streda

za 1,5 litra použitého oleja = 1 balíček hygienických vreckoviek.
12:00 Begova, J. Kármána
12:05 A. Jiráska - bytovky
12:20 Daxnerova
12:30 Bratrícka,
Kláštorná,
Parašutistov,
J. Jiskru
12:50 Továtenská 1 - 11
13:05 Továrenská 13 - 27
13:25 Mikovínyiho
13:35 P. Petényiho
13:45 Tkáčska
13:55 Revolučná
14:05 Potočná
14:15 Bórhyho
14:25 Záhradná
14:45 Jegorovova
14:50 hod Perlitziho
15:00 Tichá,
Úzka,
Zámocká,
Pod Kaštieľom
15:20 Hlavná, Nábrežná
15:30 Jasná, Sadová,
Mesačná, Slnečná
15:35 Bezpečnostná prestávka
16:05 Fiľakovská
16:10 L. Svobodu
16:30 Osloboditeľov
16:50 Bottu
17:00 Banšela
17:10 Čajkovského
17:20 Maloveská
17:30 Vansovej
17:40 Hviezdoslavova
18:00 Rádayho
18:10 Majakovského – bytovky
18:20 Majakovského – rod. domy

12:00 Železničná, Petöfiho
12:05 Erenburgova 17 - 32
12:15 Erenb. – rodinné domy
12:25 Zvolenská 2, Mierová
vnútroblok 38 - 54
12:55 Zvolenská – rodinné domy
13:05 Nová
13:15 Kuzmányho, Lermontova
13:35 Kráľová
13:45 Mierová 27-31, rod. domy
4-10
14:05 Jókaiho, Nejedlého,
Sládkoviča
14:15 Bezpečnostná prestávka
14:50 M. Rázusa - od nadjazdu
po Železničnú
15:00 M. Rázusa – po Partizánsku (bytovka 51–53)
15:10 M. Rázusa - po Palackého
15:20 Kukučínova, Jánošíkova
15:30 Dukelských Hrdinov
15:40 Novohradská
15:50 M. Rázusa – vnútroblok
34 - 44
16:00 Novohradská – Čínsky múr
16:20 Nám. rep. III. - výškový
16:30 Nám. rep. I. a II. - výškové
16:40 Nám. rep. 16 – 25 – za
okresným úradom
17:00 Partizánska 3 – 13
vnútroblok
17:10 Partizánska 4 – 8 bytovky
17:20 Svätoplukova
17:30 Ľ. Štúra
17:50 A. Bernoláka
18:00 Gorkého, Smetanovo. nám.
18:10 Maróthyho, Tehelná,
Timravy
18:25 Podjavorinskej

12:00 Rúbanisko I. vch.
9 - výškový
12:10 Rúbanisko I. vch. 23-27
12:20 Rúbanisko I vch. 17-22
12:40 Rúbanisko II. blok K
12:50 Rúbanisko II. blok L
13:00 Rúbanisko II. blok M
13:10 Rúb. I. vch. 10 - výškový
13:20 Rúb. I. vch. 11 – výškový
13:30 Rúbanisko I. vch. 12 - 15
13:40 Rúbanisko I. vch. 1 - 8
13:50 Bezpečnostná
prestávka
14:20 Rúb. III. 40 – 52; 28 - 31
14:40 Rúbanisko III.
9 – 17; 18 - 27
15:05 Rúbanisko III. 37 - 39
15:15 Rúb. III. 32 – 36; 53 - 58
15:35 Rúb. III. výškové I.-II.-III.
15:55 Rúb. III. výškové IV. a VI.
16:10 Rúb. III. výškové V. a VII.
16:25 Rúb. II. blok A vch. 1 - 9
16:45 Rúb. II. výškové blok
H - G vch. 59 - 60
17:05 Rúb. II. blok B
vch. 10 - 18
17:20 Rúb. II. blok C
vch. 20 - 28
17:35 Rúb. II. blok D
vch. 30 – 38
17:50 Rúb. II. blok E
vch. 40 – 48
18:05 Budovateľov
18:15 Rúb. II. blok F vch.
50 – 58; Okružná
18:30 Rúb. II. výškové blok
I - J vch. 61 - 62

štvrtok

piatok

IČO: 31595758

12:00 Nám. republiky 6 – 14
(dvor od Štefánikovej)
12:10 M. R. Štefánika 16 - 23
12:20 M. R. Štefánika 13 – 15
- výškové
12:35 M. R. Štefánika 10 - výšk.
12:45 M. R. Štefánika 1 - 9
13:00 Garbiarska
13:10 Šoltésovej
13:20 Baráková
13:30 Parková
13:40 Modré zeme
13:50 Mlynská, Jarná,
Letná, Lúčna, Krátka
14:10 Osada, Šolochova,
Jarková, Benku
14:20 Bezpečnostná prestávka
14:50 J. Szabóa
15:00 F. Lehára
15:10 B. Němcovej
15:25 I. Krasku
15:35 Kollára
15:45 Robotnícka
15:55 M. Nešpora
16:05 Dostojevského
16:15 D. Matejovie
16:25 Dobšinského
16:40 Haličská 1,2,3 (dvor od
Dukelských hrdinov)
16:50 Haličská po Fándlyho
17:00 Fándlyho, Chalupku,
Tolstého, Martinčeka
17:20 Haličská po Ľadovo
17:35 K. Supa
17:40 Gagarinova
17:50 J. Alexyho, Kukoreliho
18:05 Študentská, Nógrádyho
18:15 Kvetná
18:20 M. Bela
18:25 Malinovského
18:45 L. Novomeského

12:00 Vajanského – rod. domy
od Tuh. nám. po Wágnera
12:10 Wágnera
12:20 Poľná
12:30 Wolkra
12:40 Pekárenská, Mikušovská
12:50 Mládeže
13:00 Slovenskej republiky rád
13:10 Francisciho
13:20 Puškina, Tuhárske nám.
- bytovka
13:30 Pavlovova
13:50 P. Tótha
14:00 Hurbanova,
Jesenského,
Vargu,
Smreka
14:20 Špitálska
14:35 Kmeťova, Mocsáryho
14:45 Tajovského
14:50 Bezpečnostná prestávka
15:15 Masaryka,
Dr. Vodu,
Moyzesa
15:30 Komenského po Adyho
15:40 Komenského 20 - 29
16:00 Cintorínska, Slepá
16:20 Pivničný rad
16:40 Vajanského 15 - 21
16:50 Adyho 22 – 32; 10 - 20
17:10 Tuh. námestie 1 - 2
17:20 Vajanského 22 - 35
17:40 Vajanského 18 - 22
17:50 Hurbanova 1 - 4
18:00 Adyho 2 – 8 vnútroblok
18:20 Dr. Herza
18:30 Olbrachtova,
Sokolská, Husova,
Šafárika, Gyurkovitsa

26. januára 2018
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Na predloženie dokladov
K ZNÍŽENIU/ODPUSTENIU POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD

už máte len pár dní!

O PRIZNANIE ÚĽAVY (OKREM PRIZNANÝCH ŤZP) JE POTREBNÉ POŽIADAŤ KAŽDOROČNE,
DOLOŽENÍM AKTUÁLNYCH DOKLADOV!

O schválení úpravy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorej rozhodli
poslanci na svojom decembrovom zasadnutí
sme vás už v Mestských novinách informovali dňa 21. decembra 2017. Keďže termín predkladania dokladov k zníženiu/odpusteniu
poplatku za komunálny odpad sa blíži (31.
január 2018), v ďalších riadkoch vám ponúkame návod, ktorý vám pomôže pri príprave
dokladov na predloženie.
Doklady potrebné
k zníženiu poplatku vo výške 50%
s dátumom - rok 2018:
- Doklad o prechodnom pobyte mimo územia
mesta (vydáva obec),
- doklad o poberaní pomoci v hmotnej núdzi
rodiny, za ktorú plní povinnosť poplatníka,
- platný preukaz fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím (ak bola úľava
priznaná už v r. 2017, netreba ho znovu
predkladať),
- doklad o dennom štúdiu vo vzdialenosti viac
ako 50 km od mesta Lučenec (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia) alebo doklad
o návšteve predškolského, alebo školského
zariadenia,
- potvrdenie od zamestnávateľa v prípade výkonu práce vo vzdialenosti viac ako 50 km od
mesta Lučenec za rok 2018, alebo pracovnú
zmluvu uzatvorenú od 1. septembra 2017,
- v prípade turnusových prác (napr. vodič medzinárodnej kamiónovej alebo medzinárodnej
autobusovej dopravy, au-pair, opatrovateľka) v zahraničí, potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry za rok 2018 alebo pracovnú zmluvu uzatvorenú od 1. septembra 2017,
potvrdenie o prechodnom pobyte spolu so
živnostenským listom - v prípade zahraničia sa k dokladom prikladá preklad do
úradného jazyka SR.
Doklady potrebné k odpusteniu poplatku
s dátumom - rok 2018
Poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, predloží tieto doklady jednoznačne preukazujúce jeho pobyt
mimo mesta:
a) Pracovnú zmluvu potvrdzujúcu výkon práce v zahraničí v roku 2018 alebo
b) pracovné víza, alebo
c) potvrdenie od zamestnávateľa potvrdzujúce
výkon práce v zahraničí v roku 2018, alebo
d ) p o t v r d e n i e o d a g e n t ú r y, k t o r á

sprostredkovala prácu v zahraničí v roku
2018, alebo
e) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta
aktuálneho zdaňovacieho obdobia a za akademický rok od 1. septembra aktuálneho
zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) alebo
potvrdenie za všetky semestre aktuálneho
zdaňovacieho obdobia, alebo
f) potvrdenie vecne príslušného úradu pre
rok 2018, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí, alebo
g) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí pre rok 2018, ak ide o dieťa, alebo
h) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o
evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v príslušnom štáte pre rok 2018.
K týmto dokladom sa prikladá preklad
do úradného jazyka SR
- ak sa občan viac ako 90 dní nezdržiava alebo
nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu umiestnenia v reedukačnom zariadení,
v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody, v domove sociálnych služieb potvrdením od vecne príslušného zariadenia o umiestnení, resp. pobyte
poplatníka v zariadení,
- ak poplatník nemá na území mesta trvalý pobyt a má zároveň oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta, po predložení nájomnej
zmluvy o nájme nehnuteľnosti a skutočnosti,
že nájomcovia poplatok za komunálny odpad
platia mestu Lučenec.
POZNÁMKA
Predpísané tlačilo o zníženie/odpustenie
poplatku za komunálny odpad nájdete na
www.lucenec.sk, v kancelárii prvého kontaktu alebo v rámci stránkových hodín na oddelení ekonomiky a majetku mesta - poplatok
za komunálny odpad ..., prízemie, čísla dverí: 145, 146 (Mesto Lučenec - mestský úrad,
Ulica novohradská č. 1, Lučenec).
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
Streda
8:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 15:00
text: Ján Šnúrik

Ministerstvo životného
prostredia vyhlásilo výzvu
pre najmenej rozvinuté okresy
Samosprávy z najmenej rozvinutých okresov môžu získať prostriedky na triedený zber
komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Obce, združenia obcí, ale aj ich príspevkové organizácie môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Výška sumy, ktorá pôjde na spomenuté účely,
je 25 miliónov eur. Rezort životného prostredia zároveň vyhlásil výzvu aj pre ostatné
mestá a obce s rovnakým zameraním a rovnakou výškou vyčlenených prostriedkov. Výzvy na čerpanie prostriedkov z operačného
programu Kvalita životného prostredia sú
podľa ministra šancou nielen pre obce a ich
príspevkové organizácie, ale aj pre neziskové
organizácie a právnické osoby oprávnené na
podnikanie pomôcť svojmu regiónu v oblasti
triedenia a spracovania odpadu. Maximálna
výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 6 miliónov eur a miera spolufinancovania
zo zdrojov prijímateľa predstavuje 5 percent.
Minister László Solymos dodáva, že si je vedomý, že celkové prostriedky vo výške 25 miliónov eur nevyriešia všetky ťažkosti najmenej rozvinutých okresov v oblasti životného
prostredia, no pomôžu tam, kde je vôľa triediť
odpad a „tým zmenšovať objemy skládok, ktoré majú neblahý vplyv aj na život v regiónoch.“
Minister zároveň vyzval predstaviteľov samosprávy, aby využili túto možnosť a ponúkali kvalitné projekty. V súčasnosti podľa ministerstva medzi najmenej rozvinuté okresy
patrí Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš...
zdroj: Internet
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31. 1. 2018 

19:00
19:00

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ
(Insidious: The Last Key)
USA • 2017 • 112 min. • 2D • komédia/dobrodružný • slovenské titulky • uvádza ITA FILM
Štvrtá časť kultovej hororovej série Insidious odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. Tá v mladosti žila v malom mestečku v Novom Mexiku,
avšak jej domov bol i domovom temných síl
a netrvalo dlho, kým sa jej život obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie
späť do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou minulosťou.

15

5€

31. 1. 2018 17:00

www.kinoapollo.sk

1. 2. 2018 
8. - 9. 2. 2018 
14. 2. 2018 

ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VECI
ČR • 2017 • 86 min. • 2D • komédia
• originál verzia • uvádza CONTINENTAL FILM
„To bol teda pôrod!“ - je presná definícia
nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klára Issová)
na svet vzácnou „čelnou“ polohou, ale táto
veta vystihuje i jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však tak jednoduché, možno
preto, že ani Oľga nie je jednoduchá. Má
so svojím milostným životom veľké plány
a tiež veľmi bujnú fantáziu. Mestečko, kde
sa narodila, jej však pre realizáciu milostných zámerov nestačí. A tak sa premiestni
do veľkomesta. Najskôr predáva v predajni s dámskym prádlom a musí obslúžiť viac
ako tritisíc žien, než sa stane zázrak a príde ON! Ten prvý a pravý!

15

PADDINGTON 2
V.Brit./Fran. • 2017 • 103 min. • 2D
• rodinný • SLOVENSKÝ DABING •
uvádza FORUM FILM
Paddigton si po svojom prvom veľkom
dobrodružstve šťastne nažíva s rodinkou
Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, pretože všade rozdáva radosť a samozrejme
marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude
mať onedlho 100 rokov a Paddington musí
nájsť nejaký skvelý narodeninový darček.

4€

1. 2. 2018 
7. 2. 2018 

17:00
17:00

JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI
(Jumanji: Welcome to the Jungle)
USA • 2017 • 112 min. • 2D • komédia/dobrodružný • ČESKÝ DABING
• uvádza ITA FILM
Po tom, čo štvorica študentov objaví starú
hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta Jumanji. V ňom sa z nich stanú
avatari, ktorých si na začiatku hry vybrali - z nevýrazného Spencera je razom mocný dobrodruh, svalovec Fridge sa zmení
na drobného génia. Z krásnej blondínky
Bethany je zavalitý profesor a nemotorná
Martha sa premení na odvážnu bojovníčku. Jumanji však nestačí len hrať, Jumanji sa hrá s vami.

12

5€

Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov predstavení !!!

19:00
17:00
17:00 a 19:00

4,50 €

7. 2. 2018 

19:00

FK - BEATRICE (Sage Femme)

Francúzsko • 2016 • 117 min. • 2D •
dráma • české titulky • uvádza ASFK
Claire žije podľa pravidiel. Pracuje ako
pôrodná asistentka a svoj život zasvätila
službe ostatným. Lenže pôrodnicu, kde pracuje, čoskoro zatvoria. A do toho sa znovu
objavuje Béatrice, bývalá milenka jej mŕtveho otca, vrtošivá a sebecká žena, ktorá je
jej pravým opakom.


12

4€

pre členov FK 3 €

8. - 9. 2. 2018 

19:00

S LÁSKOU VINCENT
(Loving Vincent)

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
MEŠTIANSKY DOM OBNOVENÝ Z FONDU
Obnova meštianskeho domu na Kubínyiho námestí č. 10 v Lučenci bola v roku 2017
realizovaná s finančnou podporou fondu
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

PO/06
REHABILITAČNÝ POHYB
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, základná organizácia VP-K-16 Lučenec organizuje rehabilitačný pobyt do kúpeľného mesta Mezőkövesd (Zsóry) v sobotu
3. februára 2018. Odchod je ráno o 6:30 spred
budovy Mestského úradu Lučenec. Odchod
späť do Lučenca je o 17:30. Prihlásiť sa môžete: p. Varga 0948 009 654, p. Kuttnerová 0908 918 624.
TEXTIL NÁS BAVÍ

Poľsko/V.Brit. • 2017 • 95 min. •
2D • animovaný/životopisný/krimi • české titulky • uvádza CONTINENTAL FILM

Van Goghove práce, ale aj jeho pohnutý osud a záhadná smrť, inšpirovali tisícky
ďalších autorov. Filmový projekt, prvý svojho druhu na svete, bol nakrútený kombináciou hraného filmu a animácie originálnych
olejomalieb. Presnejšie 66 960 originálnych olejomalieb vytvorených 125 umelcami z celého sveta podľa 94 pôvodných van
Goghových diel.

12

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!

4,50 €

Pokladňa kina Apollo otvorená od štvrtka
do pondelka 15.30 do 19.15 hod.

VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE
POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN
BBSK - Novohradské osvetové stredisko
(NOS) v Lučenci, organizuje tretí ročník
výtvarných tvorivých dielní v termíne od
19. - 23. februára 2018.
Dielne budú prebiehať v čase od 9:00 – 11:00
v dielni ľudových remesiel a súčasných techník DIELNIČKA (NOS), Ul. J. Kármána č. 2
v Lučenci. Dielne sú určené pre deti od 8 - 15
rokov. Celý týždenný cyklus dielní bude venovaný textilným technikám - tkanie na cievke, tkanie na ráme, paličkovanie, plstenie. Ak
máš chuť tvorivo stráviť prázdniny, tešíme sa
na teba. Poplatok je 15 eur (v cene je materiál),
deti si svoje práce odnesú domov.
Prihlásiť sa môžete na: vytvarnedielnicky@gmail.com alebo 0907 503 478.
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1. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ LIGA
13. KOLO, 19.1.2018
MIMEL LUČENEC - FC BÍLI ANDELI
4:2 (2:0)
MIMEL: Oberman (Mikuš) - A. Hricov,
Csaba, Ferreira, Kočiš, Brunovský, Fehérvári,
Kuhajdík, Petík, Máč, Steinwandter, Sobral,
Mišo. Góly: Fehérvári 3, Oberman - Mikulišin, Babják. ŽK: Brestovanský, Humel, Cintula.
Rozhodovali: Havrila, Chudý. Divákov: 700.
Na lučeneckú palubovku po prvýkrát oficiálne vstúpili dve nové tváre, Brazílčania:
Gustavo Henrique Steinwandter a Ricardo
Camara Sobral Filho, naopak chýbal ich krajan Alex Viana, Peter Rutkaj, Lukáš Hricov.
Lučenčania mali skúsenej Trnave čo oplácať,
keď v októbri na jej palubovke prehrali tesne 4:5. Ako prvý v zápase skóroval netradične brankár Oberman (foto), ktorý v 4. minúte oblúčikom cez celú palubovku preloboval
brankára Jedličku, 1:0, keďže Trnavčania hrali takmer od úvodu power-play (bez brankára
+ hráč v poli). Na polčasových 2:0 zvýšil v 15.

minúte Fehérvári. Kapitán domáceho celku
1. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ LIGA
sa po prestávke opäť presadil, 3:0. Trnavča12. KOLO, 13.1.2018
nia počas zápasu viackrát hrozili presilovkou.
V 34. min. Babják znížil, 3:1. Koncentrovaný
FK DRAGONS PODOLIE - MIMEL
výkon domácich však vyústil do FehérváriLUČENEC 0:8 (0:3)
ho hetriku v 36. min., 4:1 a dve minúty pred
MIMEL: Oberman (Mikuš) - Csaba, A. Hrikoncom stretnutia upravil na konečných 4:2
cov,
Ferreira, Kočiš, Brunovský, Fehérvári,
Mikulišin.
Kuhajdík,
Petík, Máč, Steinwandter, Filho,
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
Rutkaj.
Góly:
Fehérvári 2, A. Hricov, Ferre„Súper bol síce húževnatý, bojoval, no my sme
ira,
Kuhajdík,
Petík,
Steinwandter, Filho. ŽK:
boli lepším tímom. Už v prvom polčase sme
Jurčo
Filho,
Rutkaj.
Rozhodovali: Botka,
mohli viesť 4:0, keď nás naštartoval brankár
Chudý.
Divákov:
150.
Oberman. Tým, že sme nepremieňali vyložené šance, sme si napokon zápas sami sťažiMarián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
li. Po prestávke hostia pokračovali v presilov„Do
Nového Mesta sme išli s cieľom bodoke a po našej zbytočnej chybe sme napokon aj
vať,
čo sa nám aj podarilo. Hráči pristúpili
inkasovali. Našťastie sme o dve minúty strelili
k
zápasu
zodpovedne. V prvom polčase sme
rýchly gól, po ktorom sa chlapci upokojili. Pred
si
vytvorili
bezpečný náskok, strelili sme súdruhým naším inkasovaným gólom by som na
perovi
3
góly
po pekných akciách. V druhom
mieste brankára inak riešil situáciu. Chlapcom
polčase
sme
prvých
päť minút strácali jeda prítomným divákom ďakujem.“
noduché lopty. V tomto úseku hry bolo veľa
TABUĽKA
nepresností na oboch stranách. Po piatich
1. Slovan BA
13 11 2 0
122:20 
35
minútach sme znovu hrali našu hru a súpe2. Wild Boys BA
13 10 1 2
58:38 
31
ra sme k ničomu nepustili. Naopak, po pek3. Mimel Lučenec 13 9 1 3
79:51 
28
ných akciách sme pridali ďalšie góly. Súper
4. Žilina 		
13 7 1 5
49:51 
22
začal hrať power-play, ale my sme sa dobre
bránili a skórovali. Konečný výsledok 8:0 nás
5. Pinerola BA 1994 13 6 1 6
64:56 
19
teší, ale teraz sa musíme sústrediť na ďalší
6. Bíli Andeli Trnava 13 5 0 8
41:57 
15
zápas.
Do stretnutia nastúpili aj dvaja noví
7. Nové Zámky
13 4 2 7
47:61 
14
hráči
Gustavo
Steinwandter a Ricardo Sob8. Ban. Bystrica
13 3 3 7
49:67 
12
ral Filho, ktorí podali dobrý výkon a strelili
9. Podolie
13 2 1 10
21:94 
7
po góle. Gustavo hrával predtým v brazílskej
10. Levice
13 2 0 11
41:76 
6
lige, ale naposledy bol v Sparte Praha. Je to
konštruktívny defenzívny hráč s prehľadom
BUDÚCI PROGRAM
v
hre. Ricardo je mladý technický hráč, ktorý
2.2.2018 o 20:15:
je
synom trénera Kairat Almaty. Tento tréner
Wild Boys 02´Bratislava - Mimel Lučenec
bol
vyhlásený za najlepšieho trénera sveta.“
8.2.2018 o 20:00:
Mima Banská Bystrica - Mimel Lučenec
16.2.2018 o 19:00:
stranu pripravil: Ján Šnúrik
Mimel Lučenec - ŠK Slovan Bratislava futsal

DÁTE MARTINE HLAS?
Divákov: 20. Mimel: Šága - BaŽenská basketbalová liga vo
dinka, Keszi, Berky, Mészáros,
Francúzsku
oslavuje v sezóne
Dobiáš, Telek, Klimák, Sedláček,
2017/2018
svoje
20. výročie. Pri
Kulich, Ferreira, Sobral.
tejto príležitosti organizátori ligy
TABUĽKA
vyzývajú priaznivcov basketbalu,
1. Mimel LC 10 7 1 2 39:25  22
aby hlasovali v 20-ročnej súťaži
za legendu ženského basketbalu
2. Prešov
10 7 0 3 48:26  21
vo Francúzsku. Nás teší, že sa
3. Košice
10 6 1 3 38:23  19
do výberu s možnosťou hlaso4. Makro ZA 10 6 0 4 31:30  18
vania dostala Lučenčanka, býva5. MŠK ZA 10 4 1 5 23:25  13
lá úspešná reprezentantka Slo6. B. Bystrica 10 2 2 6 29:36  8
venska, ako aj hráčka viacerých
7. Levice
10 0 1 9 16:59  1
francúzskych klubov (12 rokov
FUTSALOVÁ EXTRALIGA JUNIOROV U20, 17.1.2018, BADÍN
vo Francúzsku) Martina GyurBUDÚCI PROGRAM
csi-Luptáková. My si myslíme, že
MIBA BANSKÁ BYSTRICA FUTSAL TEAM LEVICE (v čase uzávierky MsN)
si Martina váš hlas zaslúži.
25.1.2018 o 15:25:
MIMEL LUČENEC 2:6 (0:3)
MIMEL LUČENEC 1:5 (1:4)
Prosím hlasujte za Martinu
Góly za LC: Badinka 2, Telek 2,
Góly za LC: Badinka, Dobiáš, MŠK Žilina futsal - Mimel Lučenec Luptákovú na: http://www.basMészáros, Sobral. Rozhodova- Kulich, Ferreira, Sobral. ŽK za 25.1.2018 o 16:25:
ketlfb.com/5majeurLFB
li: Michna, Botka. Divákov: 20. Lučenec: Klimák, Kulich, Ferre- ŠK Makroteam Žilina - Mimel
text: Ján Šnúrik
ira. Rozhodovali: Michna, Botka. Lučenec
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z Revúcej, kde Retex prehrával 0:4, ale podarilo sa mu otočiť stav zápasu a zdolať súpera
5:4. Druhé postupové miesto si zabezpečili
hráči z tímu FBK Pro/Max Tomášovce, ktorí
prehrali len s Retexom, a to 2:5.
Dokopy sa odohralo 24 zápasov, z toho 20
v skupinách a 4 vo vyraďovacej fáze. V skupinách sa hralo systémom každý s každým a do
vyraďovacej fázy turnaja postupovali len dva
najlepšie tímy zo skupín.
SEMIFINÁLE:
KÁVOPIČI - PRO/MAX 9:0,

Predstavujeme tím CVČ Magnet:
zľava, Martin Dzúr, Alexej Danyi, Mário
Olšiak (prestup do SZŠ), Matúš Sabó, Sára
Migasová, Daniel Bella, Ľubomír Ďurik
a Branislav Bystriansky.

RETEX REVIVAL - BULLS 4:3
ZÁPAS O 3. MIESTO:

VÝSLEDKY CHLAPČENSKODIEVČENSKEJ LIGY
PaSA - CVČ Magnet 9:9, góly: Vaslíková 5,
Cseriová 3,Udvardyová - Ďurik 9. Štatistika
brankárov: Schvarcová (PaSA) 59,10% - Bella (CVČ Magnet) 62,5%.
FK Tigers Lučenec - FLK Bulls 13:3, góly:
Zöld 5,Ridzoň,Vas, Janíček, Slocík 4, Suja
(vlastný FLK Bulls) - Lašák 2, Stojka. Štatistika
brankárov: Michálik (FK Tigers Lučenec) 80%
- Suja (FLK Bulls) 65,79%.
FK Tigers - PaSA 9:5, góly: Udvardyová 3,
Vasliková, Stančíková - Ridzoň, Zöld 5, Slocík,
Vas 2. Štatistika brankárov: Sirotka (Tigers)
61,53% - Schvarcová (PaSA) 70%.
SZŠ - FLK Bulls Lučenec 2:13, góly: Tamášová, Sľuková - Pauk 6, Jakubová (vlastný),
Salai 4, Lašák 2. Štatistika brankárov: Olšiak
(SZŠ) 74% - Suja (FLK Bulls) 84,6%.
TABUĽKA PO 12. KOLE
1. PaSA 		

10 8 0 2

105:49 

25

2. CVČ Magnet

9621

103:63 

19

3. Tigers Lučenec

10 5 5 0

91:60 

15

4. FLK Bulls

9360

56:55 

9

5. SZŠ 		

10 1 8 0

15:127 

3

Najlepší strelci chlapčensko-dievčenskej
ligy: 78 gólov Ďurik (CVČ Magnet), 44 Vasliková, (PaSA), 35 Cseriová (PaSA), 34 Zöld (FK
Tigers Lučenec), 26 Pauk (FLK Bulls).
Fanúšikov pozývame na pondelkové zápasy od 15:00 do 17:00.
Florbalovú ligu v Lučenci finančne podporujú: primátorka mesta Alexandra Pivková, mesto Lučenec, Superpek, Redox, Lustroj,
Parapetrol, Poľovníctvo Hubert, Autokomplex
a Autoškola Gonda. Ďakujeme.
text: Sabina Udvardyová
servis: Lukáš Kardoš foto: Ján Benčo

Prvý ročník
Novoročného turnaja
vo florbale

BULLS - PRO/MAX 3:3, SN. 3:4
V zápase o tretie miesto Bulls nemali šťastie.
Vyrovnávali zápas v posledných minútach na
3:3 a tento stav udržali až do konca. Nasledovali samostatné nájazdy, v ktorých Tomášovčania ani raz nezávahali. Víťazný gól na konečných 4:3 dával z nájazdu Erik Paučo.
ZÁPAS O 1. MIESTO:

KÁVOPIČI - RETEX REVIVAL 9:2
V piatok 5. januára sa v areáli SPŠ stavebFinálový zápas bol prekvapivo jednoznačnej Oskara Winklera v Lučenci konal 1. ročný a dominovali v ňom ako aj v celom turnaji
ník Novoročného turnaja vo florbale, za účasti
hráči z tímu Kávopiči. Kávopiči prestrieľali
10 tímov z Lučenca, bližšieho, ale aj vzdialeRetex Revival 9:2.
nejšieho okolia. Tímy sme losom rozdelili do
Oceňovali sme aj jednotlivcov, a to najlepdvoch skupín A a B.
šieho strelca a najlepšieho brankára. Jakub
IIštvan z tímu Kávopiči strelil 16 gólov a stal
SKUPINA A:
Lokomotív, Kávopiči, FLK Bulls, Revúcke sa najlepším strelcom, aj keď bojoval o toto
Lekváre, Hlavne že hráme. V tejto skupine si ocenenie so svojím spoluhráčom Vladimímladí býci vydreli postup - zo štyroch zápa- rom Kulichom do posledného zápasu. Kusov vyhrali dva, jeden remizovali a prehrali lich strelil 15 gólov.
Za najlepšieho brankára sme ocenili brankálen s Kávopičmi v pomere 3:6. Kávopiči prera
z tímu Retex Revival a tým je Július Karásek.
šli skupinou bez zaváhania a ich skóre za štyChceli
by sme poďakovať sponzorom, ktori zápasy to potvrdzovalo (30:5).
rí 1. Novoročný florbalový turnaj podporili:
primátorka Alexandra Pivková, mesto LučeSKUPINY B:
Dream Team, FBK Pro/Max Tomášovce, nec, OZ FLORBALOVALIGALC, Superpek, ReFBC Sršene Revúca, Reter Revival, FK Kro- dox, Lustroj, Parapetrol, Poľovníctvo Hubert,
cans. V tejto to bolo oveľa vyrovnanejšie. Re- Autokomplex a Autoškola Gonda. Ďakujeme.
tex Revival ovládol skupinu bez straty bodu,
ale ich výhry neboli tak výrazné ako v druhej
skupine. Za zmienku stojí zápas proti Sršňom

text: Daniel Sabó, Tomáš Hájíček
foto: Zdeněk Hájíček
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Zo zákulisia Vianočného
behu mesta Lučenec

z každého ročníka, teda od roku
1967 až po rok 2017. Nebudú
v nej chýbať fotografie, články
z regionálnych a mestských novín.
Ale dajte sa prekvapiť.“
Každoročne „bojujete“ s finančným i materiálnym zabezpečením.
Podarilo sa všetko zvládnuť tak,
aby nešiel beh do straty?
„Je to náročné. Vďaka už tradičným generálnym sponzorom, ako aj
s podporou menších firiem, spoločností či podnikateľov sa dostávame
s financiami na nulu. Nebyť mesta
Lučenec a všetkých, ktorí prispeli,
by sme boli v strate. Prostredníctvom Mestských novín chcem oficiálne poďakovať naozaj všetkým,
ktorí pomohli finančne, materiálne, ale aj pomocnou rukou pri
Keď v roku 2003 preberal žezlo organizovania Vianočného behu organizovaní.“
Poďakovanie patrí generálnym
mesta Lučenec, ešte netušil, že toto krásne športové podujatie sa
postupne stane nielen športovou, ale aj spoločenskou akciou. Reč sponzorom: mestu Lučenec, Banje o viceprimátorovi mesta Lučenec Pavlovi Baculíkovi (foto), kto- skobystrickému samosprávnemu
rý už v týchto dňoch rozmýšľa nad ďalším ročníkom tak, aby bol kraju, Slovenskej sporiteľni, a.s.
Vianočný beh mesta Lučenec
ešte kvalitnejšie zorganizovaný ako predchádzajúce. Po päťdesiatich rokoch už môžeme hrdo hlásiť, Štefanská 20-ka sa stala počas podporili: Adient Slovakia s.r.o.,
Vianoc sviatkom športu!

Ako si spomínate na časy, keď
padla hlavná zodpovednosť organizovania Vianočného behu
mesta Lučenec na vás?
„Bolo to ťažké, ale podľa mňa
správne rozhodnutie. V prvom rade
by som sa chcel poďakovať všetkým organizátorom, ktorí tento
náš spoločný polmaratón organizovali. Postupne sme zmenili miesto
štartu a cieľa tak, aby mohlo sledovať naše podujatie čo najviac
obyvateľov mesta Lučenec. Podľa
vyjadrení divákov, ako aj samotných účastníkov behu sme sa so
štartom a cieľom pred Divadlom
B. S. Timravy trafili. Beh ulicami
mesta postupne naberal na popularite, každoročne ohlasujeme rekordnú účasť bežcov.“
Bežci vás každoročne nútia, aby ste im vytvárali lepšie
podmienky?
„V prvom rade by som sa chcel
ospravedlniť všetkým záujemcom
o náš beh, ktorí mali technické
problémy pri registrácii. Vieme
o tom, že prihlasovanie online bolo
zložité. Musíme zlepšiť predregistráciu, ako aj registráciu v deň
podujatia. Opäť do divadla, priestorov registrácie prišli bežci na poslednú chvíľu, vytvárali sa rady
a mali sme čo robiť, aby sme stihli

štart presne o 10:00 hod. Po minuloročnom rekordnom počte 1184
účastníkov sú nám už priestory Divadla B. S. Timravy malé. Chceme
sa presunúť do kina Apollo, ktoré
by bolo pre nás asi najvhodnejšie.
Už teraz vieme, že budeme minibeh
detí organizovať inak. Deti budú
Behom sa lúčili so starým robežať len po Masarykovej ulici po
kom.
Takmer 1 200 bežcov neodnemocnicu a späť. Škoda, že k nám
radil
ani
jeden stupeň nad nulou
nemohol pricestovať ambasádor
a
postavili
sa na štart jubilejnébehu Michal Handzuš. No poho
50.
ročníka
Vianočného behu
mocnú ruku nám podala známa
mesta
Lučenec.
V chladnom počaslovenská herečka Vica Kerekes,
sí
museli
zdolať
trasu dlhú 5 kilorodáčka z neďalekého Fiľakova.
metrov,
10
kilometrov
a napokon
Máme pozitívne ohlasy na angaaj
20
kilometrov
cez
Masarykovu
žovanie športového moderátora,
ktorý ihneď po dobehnutí prete- ulicu, Haličskú cestu, Športovú
kára do cieľa mohol zahlásiť jeho ulicu, Ulicu B. Němcovej, Ulicu
meno, priezvisko, čas a klub. Vla- J. Husa, Adyho ulicu, Vajanskédimíra Barona pohotovo dopĺňal ho ulicu. Možno najväčším prekvapením bol Peter (48) z Banskej
Jožo Pročko s Lukášom Pelčom.“
Bystrice,
ktorý celú trasu prebePodľa našich informácií po
hol
bez
topánok.
Peter Barlas si
jubilejnom 50. ročníku pripraokamžite,
ako
sa
objavil 26. devujete vydanie publikácie práve
cembra
2017
v
uliciach
Lučenca,
so zameraním na Vianočný beh.
získal
srdcia
mnohých
priaznivPrezradíte našim čitateľom niecov
a
fanúšikov
tohto
najstaršieho
čo viac z kuchyne autorov?
„Spoločne s tímom redaktorov, behu. Možno ani nie tak svojím
spisovateľov, bežcov, organizátorov výkonom (125. miesto) v hlavnej
pripravujeme v spolupráci s mestom kategórii 20 km (polmaratón),
Lučenec publikáciu s tematikou ale tým, že celú trať Vianočnénášho behu, ktorá bude obsaho- ho behu mesta Lučenec za stálej
vať poradia, rozhovory i pikošky teploty +1 stupeň C odbehol bosý.

Lučenec, Slovenská autobusová
doprava Lučenec, a.s., Thermalpark Rapovce, s.r.o., Hotel Slovan Lučenec, Finesa Plus, Pizzéria
Zbrojnica Halič, Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Redox, s.r.o., Lučenec, Pizzéria Romantik Lučenec,
Reštaurácia Štefan Prístavka Opatová, OZ AKOPO Lučenec, OC Galéria Lučenec.
Vďaka za pomoc: OR PZ Lučenec, Mestskej polícii Lučenec, OR
Hasičského a záchranného zboru
Lučenec, Mestskému hasičskému
zboru a Dobrovoľnému hasičskému zboru Lučenec.
Vianočný beh mesta Lučenec
dňa 26. decembra 2017 organizačne zabezpečili: mesto Lučenec,
OZ Novohrad Lučenec s partnerom
Marathon Banská Bystrica, s.r.o.

text a foto: Ján Šnúrik

Peter odbehol
polmaratón
na Štefana bosý

„Spoznal som, že je to najzdravší spôsob chodenia aj
behania,“ povedal v cieli Peter.
Prezradil aj recept, ako sa to dá
zvládnuť.
„Najdôležitejšie je, aby človek
nestál na mieste, ale hýbal
sa, lebo pohybom prebieha
termoregulácia a teplá krv sa
dostane do nôh,“ vysvetlil Peter.
text a foto: Ján Šnúrik
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1. BASKETBALOVÁ LIGA
SKUPINA O 1. - 6. MIESTO
20.1.2018
BKM LUČENEC - POVAŽSKÁ
BYSTRICA 104:59
(30:17, 24:16, 24:11, 26:15)
BKM: Vranješ 25(6)!, Sarna 16,
Griffin jr. 16, Smik 12, S. Jackuliak 10(1), (Radenkovič 13, Pánis
9, Pipíška 2, Bendík 1). Tréner:
Roman Grenda. Rozhodovali:
Turček, Mlynarčík, Begáni. Divákov: 950.
Zaplniť športovú halu Arena
takmer do posledného miesta sa
opäť po rokoch podarilo lučeneckým fanúšikom, ktorí si prišli pozrieť okrem dobrého basketbalu aj
novú posilu domáceho tímu, a to
Američana Johnnyho Griffina jr.
(1995, 196 cm). Ďalšou klubovou
novinkou bol opätovný príchod
chorvátskeho trénera Krunoslava Krajnoviča, ktorý v roku 2006
získal s tímom BK ESO Lučenec
majstrovský titul a Slovenský pohár! Lučenčania začali zápas proti víťazovi základnej časti skupiny
Západ zľahka. Premieňali trojkové
pokusy (Vranješ, Jackuliak), hrali dobre pod obomi košmi. Náskok v prospech BKM postupne
narastal, a tak trojkár Vranješ,

Krunoslav Krajnovič (odborný konzultant, BKM Lučenec):
„Po dlhej dobe som opäť prišiel do
basketbalového Lučenca. V športovej hale som sa cítil fantasticky. Mám taký pocit, ako keby som
z Lučenca odišiel včera a dnes prišiel. Diváci ma prijali, fandili nám
počas celého zápasu, za čom som
im z celého srdca vďačný. Nemyslel som si, že dnešný zápas bude
taký pohotový, nakoľko súper mal
Štefana Sviteka, ktorý hral veľmi
dobre. Hneď v úvode s ním boli
problémy, a tak sme museli hrať
agresívnejšie. V prvom polčase
sme si vybudovali solídny náskok, ktorý sme ešte po prestávke
zvýšili. S hráčmi sa mi veľmi dobre pracuje. Majú síce rezervy, ale
na to som tu, aby sme ich spoločSarna s Griffitom mohli hrať pone odstránili.“
kojnú hru. A keď sa k nim pridali aj ďalší spoluhráči, hostia nieTABUĽKA
kedy nevedeli kam skorej skočiť.
Z tímu Považská Bystrica dokázal
1. BKM Lučenec 2 2 0 210:144 4
Lučenčanom strelecky konkuro2. Štart Bratislava 2 1 1 152:147 3
vať bývalý slovenský reprezentant
3. ŠKP P. Bystrica 2 1 1 152:184 3
Štefan Svitek ml. (21 bodov). Päť
4. ŠKP B. Bystrica 1 1 0 80:70  2
minút pred konečným hvizdom
5. Iskra Petržalka 2 0 2 124:152 2
rozhodcov hodil vytúženú stovku
Griffin. Zápas sa potom už iba do- 6. BK TU Košice „B“ 1 0 1 85:106  1
hrával. Hra sa určite páčila aj početnej diváckej kulise. Atmosféra
BUDÚCI DOMÁCI PROGRAM
v hale v niektorých momentoch
24.2.2018:
pripomínala extraligu.
BKM Lučenec - B. Bystrica
Zľava
Kruno Krajnovič,
Roman Grenda,
Johnny Griffin jr.

FUTBALOVÉ ŠTATISTIKY MŠK NOVOHRAD
LUČENEC PO JESENNEJ ČASTI
3. LIGA SSFZ, DOSPELÍ
Družstvo dospelých je v 3. lige na skvelom
1. mieste s 35 bodmi (33:13) pred takými tímami, akými sú MŠK Dukla Banská Bystrica, MŠK Rimavská Sobota či Fomat Martin.
Najlepšími strelcami Lučenčanov sú: Geri
Kelemen s 12 gólmi a Stefan Višić s 9 gólmi.
Družstvo inkasovalo 26 ŽK, neinkasovalo ani
jednu ČK! Trénerom bol János Víszteleki (15.
a 1. kolo), neskôr od 2. kola (ofic. zápis SsFZ)
hrajúci tréner Andrej Kamendy.
SLOVENSKÝ POHÁR - SLOVNAFT CUP 2017
I. kolo: TJ Santrio Láza - Lučenec 2:4,
góly: Višić 2, Husanik, Kováč
II. kolo: FK Slovenské Ďarmoty - Lučenec 0:3,
góly: Višić, Husanik, Havrila
III. kolo: Štiavnické Bane - Lučenec 1:7,
góly: Višić 3, Husanik 3, Tannhauser
IV. kolo: Lučenec - FC Nitra 0:3
stranu pripravil: Ján Šnúrik

SÚHRN VÝSLEDKOV III. FUTBALOVÁ
LIGA SSFZ, JESENNÁ ČASŤ 2017/18
Kalinovo - Lučenec 1:0
Lučenec - OFK Teplička nad Váhom 4:0,
góly: Višić, Kelemen, Havrila, Husanik
Martin - Lučenec 2:3,
góly za LC: Višić 2, Kelemen
Lipovský Hrádok - Lučenec 3:1,
gól za LC: Kováč
Lučenec - Banská Bystrica 1:1, góly: Havrila
Lučenec - Krásno 2:0, góly: Vilhan, Kelemen
Žarnovica - Lučenec 0:0
Lučenec - Fiľakovo 3:0, góly: Kelemen 2, Višić
Rimavská Sobota - Lučenec 1:2,
góly za LC: Višić 2
Lučenec - Čadca 3:0,
góly: Višić, Kovanič, Kelemen
Oravské Veselé - Lučenec 1:2,
góly za LC: Püšpöky, Kovanič
Nová Baňa - Lučenec 2:3,
góly za LC: Püšpöky, Kovanič, Kelemen
Lučenec - Detva 5:2, góly: Kelemen, Kováč
Lučenec - Námestovo 2:0,
góly: Havrila, Kelemen
Liptovská Štiavnica - Lučenec 0:2,
góly: Püšpöky, Kelemen

KB KOŠICE „B“ - BKM
LUČENEC 85:106 (39:55)
BKM: Vranjes 30(6), Sarna 18(2),
Griffin 18, Radenkovič 8 , Smik 6,
(Pipíška 10(2). Jackuliak 7(2), Pánis
5, Bendík 3, Mederi 0, Galocič 0).
Basketbalisti BKM Lučenec
odohrali prvý nadstavbový zápas.
Po tom, ako sa dostali do najlepšej prvoligovej šestky, vycestovali
v sobotu (13.1.) na palubovku košického béčka. V drese BKM po
prvýkrát nastúpil Johnny Griffin
Jr., ktorý dominoval pod obidvoma košmi. Lučenec si na začiatku
vybudoval desaťbodový náskok,
ktorý si po celý polčas udržiaval.
Hosťom sa v útoku darilo. Vynikajúci výkon podal Vranješ, ktorý
v zápase premenil všetkých šesť
trojbodových pokusov. Skóre pred
predstávkou v poslednej sekunde
upravil trojkou Jackuliak. V tretej
štvrtine Košičania ožili a stiahli
náskok Lučenca na sedem bodov.
Po time-oute Lučenca sa do hry
vrátil Vranješ a hra hostí sa zlepšila a zaslúžene zvíťazili. V Košiciach okrem Lučenca v tejto sezóne nikto nevyhral. Lučenčanom sa
to podarilo už druhýkrát.

zdroj: BKM Lučenec

HRÁČI V ZÁPASOCH SLOVENSKÉHO
POHÁRA A V III. LIGE
Michal Kovanič 19 zápasov, Stefan Višić
(Srbsko) 19, Gergő Kelemen 19, Marko Cvetković (Srbsko) 18, Nikolaj Havrila 17, Patrik
Kováč 17, Milan Vilhan 17, Ladislav Hirjak 16,
Slobodan Savić (Srbsko) 15, Martin Tannhauser 14, Aleksa Tojagić (Srbsko) 14, Andrej Kamendy 14, Marko Püšpöky 13, Patrik Husanik 12, Ladislav Lamocký 12, Lazar Kniežević
(Srbsko) 11, Gergő Cseri (Maďarsko) 10, Adrián Hodási 9, Tomáš Bajzík 6, Leandro Silva
Lopes (Brazília) 1.
POZNÁMKA:
Brankári Tomáš Bajzák s Aleksom Tojagićom dostali od trénerov príležitosť si viackrát zahrať aj v „poli“, no do streleckej listiny
sa im zapísať nepodarilo!
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
27.1.2018 o 9:00: Lučenec - Kalinovo
3.2.2018 o 13:00: Lučenec - Tornaľa
10.2.2018 o 13:00: Lučenec - Salgótarján
14.2.2018 o 17:30: Podbrezová „B“ - Lučenec
NAJBLIŽŠÍ SÚŤAŽNÝ ZÁPAS
17. 3. 2018 o 15:00: Lučenec - Lipt.Štiavnica.

26. januára 2018
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www.lucenec.sk
MESTSKÁ
TRŽNICA

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

od 8:00

Fašiangy
2018
• REMESELNÍCKY
JARMOK
• ZABÍJAČKA
A ŠPECIALITY Z NEJ
• DETSKÉ AKTIVITY
• BOHATÁ TOMBOLA
(každá zakúpená
vstupenka je zlosovateľná)

• a mnoho iného

Vstupné 3,- eurá
(v cene šiška, teplý čaj
a ochutnávka klobás do vyčerpania zásob!)
Deti do 10 rokov v sprievode
dospelej osoby vstup ZDARMA!
Podujatie sa koná za
každého počasia.

11. 2.2018

Pochovávanie basy, zabíjačka,
klobásové súťaže, ľudová muzika,
vystúpenie folklórnych súborov
Programom sprevádza
ľudový rozprávač
Martin Kopor

FS Jánošík
ĽH Ďatelinka
FS Haličan
FS Ipeľ
DFS Radosť
ĽH Barnabáša Szaboa

VI. KLOBÁSOVÁ
OFENZÍVA
- súťaž družstiev vo výrobe
klobás a súťaž jednotlivcov
o najlepšiu doma urobenú
klobásku (súťažiaci prinesú
vzorku). Kontakt: 0905 266 521
alebo e-mail stanislav.spisiak@
lucenec.sk

Mestská tržnica
Vajanského 11, Lučenec
www.lucenec.sk

2018

tešíme
sa na vás
aj v roku 2018

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú N A

Zberateľské
BURZY
starožitností
a kuriozít
Príďte predať,
kúpiť či vymeniť:
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských
odborov, starožitnosti,
ale aj predmety
z domácnosti či iné
zberateľské zaujímavosti
a kuriozity ...

info
a rezervácie stolov:
+421 / 915 155 747
trznica@lucenec.sk
Bezplatné parkovanie,
viacero možností
občerstvenia,
vstupné: 0,50 €

28.01.
25.02.
25.03.
29.04.
27.05.
24.06.
29.07.
26.08.
30.09.
28.10.
25.11.
30.12.

7:00 - 12 :00
poplatok za
predajné miesto:

4,50 €

Mestská tržnica
Vajanského 11
984 01, Lučenec

la pasión

flamenca
temperamentné tance
južného Španielska

24. 2. 2o18 o 18:oo hod.

divadelná sála - divadlO B. S. Timravy
Predpredaj: www.kultura.lucenec.sk, MIC Lučenec, Kino APOLLO. Cena vstupenky 12,- Eur
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AŽ DO 28. 2.
HLASUJME DENNE
IHRISKO
A VYHRAJME KRÁSNE
PRE LUČENEC

O.SK
WWW.ZIHADIELK
Podmienky účasti na hlasovaní
Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia
ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť
iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobilného operátora s pôsobnosťou
na území Slovenskej republiky a ktorá sa platne zaregistruje
spôsobom uvedeným nižšie v týchto pravidlách hlasovania
a udelí spoločnosti Lidl súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „hlasujúci“). Každý hlasujúci môže v čase konania hlasovania odovzdať max. 2 hlasy v jeden kalendárny deň.
Všetky ďalšie prípadné pokusy o hlasovanie počas kalendárneho dňa, v ktorom už hlasujúci odovzdal maximálny počet
hlasov podľa predchádzajúcej vety, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.
Hlasujúci odovzdáva svoj hlas prostredníctvom webovej stránky konkrétnemu mestu, teda v našom prípade
mestu Lučenec.
08894 06975 - lidl Zihadielko 3_297X420_mesta.indd 18

PL 2018/05

Od 12.1.2018
do 2.2.2018
UNIKÁTNA
VÝSTAVA LIETADIEL
A NAJNEBEZPEČNEJŠÍCH
LETÍSK SVETA

08.01.18 16:18

