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Po Lučenec
v plnom profile

Rýchlostná
cesta R2

TO, ŽE PRE MESTO LUČENEC A REGIÓN JE DOBUDOVANIE
RÝCHLOSTNEJ CESTY R2 SPÁJAJÚCEJ ZVOLEN, LUČENEC, RIMAVSKÚ SOBOTU, ROŽŇAVU A KOŠICE VEĽMI DÔLEŽITÉ, SI
VŠETCI DOBRE UVEDOMUJEME. UŽ VIAC DESAŤROČÍ SA TÁTO
VÝSTAVBA ODKLADÁ A REGIÓN STÁLE PATRÍ MEDZI NAJMENEJ ROZVINUTEJŠIE REGIÓNY SLOVENSKA. TÁTO KOMUNIKÁCIA JE STRATEGICKÁ VZHĽADOM NA ROZVOJ OKRESOV
A REGIÓNU A JEJ DOBUDOVANIE SA PRIAMO DOTÝKA ROZVOJA OKRESOV S NAJVYŠŠOU MIEROU NEZAMESTNANOSTI.
OKREM ODĽAHČENIA OBCÍ ZAŤAŽOVANÝCH TRANZITNOU
DOPRAVOU, BUDÚ MAŤ TIETO ÚSEKY VEĽKÝ VÝZNAM PRE
ZNIŽOVANIE REGIONÁLNYCH ROZDIELOV.
dĺžkou 13,5 km začína dočasným
napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 v Mýtnej v podobe stykovej križovatky pred
obcou Mýtna.
Súčasťou rýchlostnej cesty bude
148 objektov vrátane mimoúrovňovej križovatky Mýtna, 11 mostných objektov, z ktorých sú dominantné tri estakády v dĺžke
1,36 km, či šesť protihlukových
stien. Koniec úseku sa bude nachádzať v mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou
3 ESTAKÁDY AJ
pokračuje nadväzujúci úsek R2
6 PROTIHLUKOVÝCH STIEN
Tomášovce - Ožďany, pre ktorý
Úsek rýchlostnej cesty R2 Mýt- je v súčasnosti vydané územné
na - Lovinobaňa, Tomášovce s rozhodnutie.

V piatok 16. februára 2018
sa v obci Mýtna konala tlačová
konferencia ministra dopravy a
výstavby SR Árpáda Érseka so
zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti za účasti primátorov a starostov samosprávy. Týmto dňom bola vyhlásená
súťaž na zhotoviteľa ďalšieho
úseku R2 Mýtna - Tomášovce
s pokračovaním v plnom profile po Lučenec.

„Som nesmierne rada, že po dlhom
a namáhavom období presviedčania
kompetentných môžem dnes konštatovať, že argumenty, v ktorých sme
upozorňovali na zaostalosť regiónu,
sa stretlo na ministerstve dopravy s
pochopením. Úžasnou správou pre
občanov je, že rýchlostná cesta sa
potiahne v plnom profile až po Lučenec. Zároveň sa koncom mája
plánuje vyhlásenie ďalšej súťaže na
zhotoviteľa stavby Kriváň - Mýtna.
A treťou skvelou informáciou pre
náš región a občanov je, že sa bude
pokračovať vo výstavbe cesty I/71 v
smere na Maďarsko v polovičnom
profile. Veľmi ma teší, že pán minister je tomuto veľmi naklonený a
chce nám pomôcť, aby sme vedeli
rozvinúť náš región v oblasti cestovného ruchu a investícií. Touto cestou
sa chcem poďakovať Ministerstvu

dopravy a výstavby SR, Národnej
diaľničnej spoločnosti, primátorom
miest a starostom obcí a v neposlednom rade občanom a všetkým, ktorí
svojou iniciatívou prispeli k podpore
nášho zámeru pozdvihnúť tento región aj prostredníctvom dobudovania
rýchlostnej cesty R2,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.
Podľa slov ministra dopravy by
sa súťaž mala bez zbytočných prieťahov ukončiť do konca roka, aby
sa ešte tento rok mohlo začať stavať. Ide o zložitú stavbu. Predpokladaná výška nákladov je 162 mil.
eur bez DPH.
text: Mária Bérešová
foto: Národná diaľničná
spoločnosť a Ján Šnúrik
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Z ČINNOSTI ZPOZ

SO SKIBUSOM NA

Naši jubilanti

LYŽOVICU - RADOVÁNKY NA SNEHU

PRIJATIE U 90-ROČNEJ
KATARÍNY MARKOVIČOVEJ

Spojili príjemné s užitočným. Aj tak by sa
mohlo povedať o pripravovanej akcii mesta
Lučenec a OZ Novohrad. Na sobotu, 17. marca
naplánovali športové podujatie pod názvom
LYŽOVICA – RADOVÁNKY NA SNEHU. Záujemci o účasť na majstrovstvách okresu Lučenec v lyžovaní v tento deň nemusia štartovať svoje tátoše, stačí im, ak budú o 8:00 na
autobusovom nástupišti č. 7, lučeneckej autobusovej stanici. Pripravený skibus ich odvezie do lyžiarskeho areálu Látok-Prašivej
(medzi Hriňovou a Kokavou nad Rimavicou).
Predpokladaný návrat do Lučenca bude v ten
istý deň s odchodom o 14:45 Látky-Prašivá.

V zariadení DSS Ambra v Lučenci sme po„Našim spoločných cieľom je, aby sme v prasledný januárový deň navštívili 90-ročnú xi, teda na snehu otestovali deti, ktoré ukonpani Katarínu Markovičovú. Prijala nás sr- čili lyžiarske kurzy. Ak bude veľký záujem o
dečne, rozhovorila sa o živote, rodine a na- účasť na našom podujatí, vieme zabezpečiť aj
priek tomu, že život jej ponúkol nielen vese- dva autobusy,“ povedal pre Mestské noviny
lé, ale i smutné chvíle, nezanevrela. Stále sa viceprimátor mesta Pavol Baculík.
dokáže usmievať, stále má rada ľudí, je dobrosrdečná a priama. A v tom ukrytá je ľudská
krása, skutočné hodnoty. Nikdy nestratiť chuť
kráčať so vzpriamenou hlavou životom, napriek nepriazni a okolnostiam, ktoré sa nám
postavia do cesty.
POZVANIE PRIJALA
90-ROČNÁ OĽGA PISÁROVÁ
Životné skúsenosti a rôzne osudy sa ukrývajú v každom jednom z nás. Veľa by mohli
SOBOTA, 17. MARCA
rozprávať aj 75, 80, 85-roční jubilanti, ktorí
LÁTKY-PRAŠIVÁ (AREÁL HOTELA ROYAL)
slávia narodeniny v mesiacoch január a feb10:00 - prezentácia účastníkov
ruár. Primátorka mesta Alexandra Pivková
majstrovstiev okresu
a členovia ZPOZ na pôde mesta v sobotu 10.
- deti do 6 rokov (chlapci a dievčatá)
februára v sále Fénix lučeneckej radnice po- deti do 12 rokov (chlapci a dievčatá)
zdravili šestnásť spoluobčanov, ktorí prijali
- dospelí (muži a ženy)
pozvanie mesta na malú slávnosť. Nechýbala
medzi nimi 90-ročná Oľga Pisárová v spoOrganizátori už majú pripravené pre najločnosti svojich najbližších. Stretnutie sme lepších diplomy, medaile. LYŽOVICA - RADOzavŕšili spoločnou fotografiou a nádejou na VÁNKY NA SNEHU sa uskutočnia pod patroďalšie stretnutie.
nátom primátorky mesta Alexandry Pivkovej.
K účasti na majstrovstvách okresu v lyžovaBLAHOŽELANIE AJ 95-ROČNEJ
ní je potrebné sa prihlásiť písomne e-mailom:
stanislav.spisiak@lucenec.sk
JULIANE MEDERIOVEJ
telefonicky na č. t. 4307232
V narodeninový deň 16. februára primátorod 1. marca do 14. marca (streda) 2018.
ka mesta zablahoželala k životnému jubileu
POZNÁMKA
95-rokov Juliane Mederiovej. Nech teda
Cena lístka 2 eurá tam a 2 eurá nazad. Inzdravie, úsmev a spokojnosť sú každodenformácie o obsadenosti môžete získať na teným hosťom v príbytkoch oslávencov.
lefónnom čísle 0911 787 834 denne od 6:00
do 17:00 (je možnosť si rezervovať miesto).
Otváracie hodiny v Infocentre: pondelok text: Renáta Libiaková Peržeľová
nedeľa, od 6:00 do 17:00.
foto: Ján Šnúrik,
Róbert Kozlok - Fotocolor studio

text: Ján Šnúrik
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LACNEJŠIE, BEZPEČNEJŠIE
A MODERNEJŠIE ELEKTRONICKÉ PLATBY
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Atmosféra lásky
sa niesla centrom Lučenca

V januári 2018 vstúpili do platnosti nové pravidlá, vďaka ktorým budú elektronické platby za
tovary a služby v obchodoch a online lacnejšie,
jednoduchšie a bezpečnejšie. Európski spotrebitelia vďaka nim ušetria viac ako 550 miliónov eur vďaka zrušeným príplatkom za platby
debetnými a kreditnými kartami.

ČO SA ZMENÍ:
• Zakázali sa akékoľvek príplatky účtované zákazníkom pri platbách kreditnými alebo debetnými kartami online alebo v kamenných
obchodoch.
• Otvára sa trh pre poskytovateľov služieb, ktorí
ponúkajú platobné služby na základe prístupu
k informáciám o platobnom účte.
Sladkú odmenu, bezplatný vstup do kina
• Prísnejšie bezpečnostné požiadavky na elek(Zúfalé ženy robia zúfalé veci), či možnosť
tronické platby a na ochranu finančných dát
zhotovenia valentínky s vlastnou fotografiou.
spotrebiteľov.
Tieto akcie pripravilo mesto Lučenec v spolu• Zlepšenie spotrebiteľských práv vo viacerých
práci s Pedagogickou a sociálnou akadémiou v
oblastiach, napríklad sa znižuje zodpovednosť
Lučenci pre všetkých zamilovaných na stredu
za neautorizované platobné transakcie a zavá14. februára, teda na sviatok svätého Valendza sa bezpodmienečné právo na vrátenie fitína. Okrem toho valentínske hliadky v tennančných prostriedkov pri inkasách v eurách.
to deň hľadali v našom meste zaľúbené páry.
Tieto opatrenia vyplývajú zo zrevidovanej
Animátori
voľného času, ktorí tvorili valensmernice EÚ o platobných službách (tzv. PSD2)
tínske
hliadky
sa pohybovali predovšetkým v
a sú významným krokom smerom k vytvoreniu
centre
mesta.
Slušnou
formou vyzvali páry na
jednotného digitálneho trhu EÚ.
bozk a potom ich patrične ozdobili červeným
srdiečkom na líčko. Pre takéto páry mali naVäčšia podpora propagácie európskych
vyše pripravené sladké prekvapenia.
poľnohospodárskych výrobkov
Komisia poskytne v tomto roku 169 miliónov eur na propagáciu poľnohospodárskych
výrobkov z EÚ, čo je o 27 miliónov viac ako v
roku 2017. Boli zverejnené výzvy na predloženie návrhov programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v EÚ a na celom svete. Programy môžu zahŕňať širokú škálu tém
od všeobecných kampaní o zdravom stravovaní až po konkrétne trhové sektory. O podporu
sa do 12. apríla 2018 môžu uchádzať zväzy jednotlivých odvetví, organizácie výrobcov a potravinárske orgány zodpovedné za propagačné aktivity. Dve tretiny dostupných finančných
prostriedkov sú vyhradené na propagáciu potravinových výrobkov EÚ v krajinách mimo EÚ.
Aktuálne výzvy na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/
true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/
true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
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

text a foto: Ján Šnúrik
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Vydarený detský
karneval na ľade
Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou, plesmi a rôznymi radovánkami. Stalo sa už
tradíciou, že pravidelne v tomto
období pripravuje mesto Lučenec detský karneval pre veľkých
aj malých, ktorí majú radi rozprávky a fantastické bytosti. Aj
tento rok organizátori z oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu mestského úradu
pripravili 10. februára sobotné
karnevalové popoludnie. Na ľadovej ploche zimného štadióna
v Lučenci v tento deň vystriedali
hokejistov deti v maskách, ktoré predstavili prekrásne masky
ako napríklad vodník, princezná,
šašo, víla, kocúr v čižmách, policajt, hokejista, snehulienka, Včielka Maja, indián, zajačik, pirát a
veľa ďalších.

Najmladšej účastníčke
Mie Benczeovej s maskou
Spider-Man odovzdala cenu
Alexandra Pivková.
„Fašiangy sú obdobím, keď sa veselíme, zabávame, plesáme. Som
veľmi rada, že deti prijali naše
pozvanie na karneval a spoločne

s rodičmi si pripravili nádherné
masky. Práve preto si vážim rodičov, ktorí si našli čas a pomohli
svojim deťom s prípravou masiek.
Niektorí rodičia dokonca prišli aj
na náš karneval s rodinnými maskami. Pre každého účastníka máme
sladkú odmenu a tí najlepší, či najkrajší dostanú od nás vecné ceny,“
povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.

Spoločné foto účastníkov
detského karnevalu.
POZNÁMKA
Foto z podujatia nájdete na FB:
podujatia si deti vyskúšali svoje
umenie v disciplínach, akou bola Mesto Lučenec
napríklad streľba pukom na bránku, či korčuliarsky slalom medzi
stranu pripravil: Ján Šnúrik
kužeľmi.

Deti mali opäť vďaka svojim
rodičom krásne zhotovené kostýmy

Porota zložená z rodičov mala
v tento deň ťažkú úlohu. Vybrať
tie najkrajšie bolo veľmi náročné.
Nakoniec primátorka mesta Alexandra Pivková odmenila päť najkrajších a to bez poradia: Miško
Vojtek (angry birds), Karol Kováč
(policajt), Stela Vojteková (čarodejnica), Ľubka Dováľová (poKarnevalovú pohodu si v týchto
tápač), Kiara Arganová (Poppy). dňoch vychutnali aj najmladšie deNezabudlo sa ani na najmladšiu tičky, pre ktoré šikovné pani učiúčastníčku detského karneva- teľky pripravili po deviatykrát Falu, ktorou bola Mia Benczeová s šiangový bál. Vďaka rodičom, ktorí
maskou Spider-Man.
sa potrápili pri výbere a zhotovení
krásnych masiek mohli ich ratoV kategórii rodinných masiek lesti z tried batoliat stráviť pohozískala najväčší počet hlasov poro- dové predpoludnie v účelovom zaty rodina Bozóová s maskou Mach riadení mesta Lučenec - Detských
a Šebestová so školníkom. „Kvôli jasliach na Jókaiho ulici v Lučenkarnevalu som dnes ráno o sied- ci. „Dnešný Fašiangový bál je ďalmej pricestoval z Nemecka. Deti šie naše spoločné podujatie, ktoré
karneval baví a urobil som všetko organizujeme každý rok. Deti mali
preto, aby sme dnes boli na zim- opäť vďaka svojim rodičom krásne
nom štadióne,“ povedal najstar- zhotovené kostýmy. Pre niektoré
ší zástupca v maske školník Jo- bol takýto bál zorganizovaný po
zef Bozó.
prvýkrát. Už sa spoločne tešíme na
A komu sa neušli vecné ceny za hľadanie a zbieranie veľkonočných
najkrajšie masky, ten bol na záver čokoládových vajíčok,“ povedala vekarnevalu odmenený sladkosťou. dúca detských jaslí Natália Ilčíková.
V rámci vydareného fašiangového

Deti mali veľkú radosť a tancovali, spievali a užívali si nevšedné
chvíle spolu s učiteľkami. V zastúpení mesta na bále s darčekmi
nechýbala ani Magdaléna Káčeríková, spoločne s Ivanou Jasenkovou Olšágovou. Tety kuchárky
jaslí potešili výbornými mäkučkými pampúšikmi a čajíkom, ktoré
dodali detičkám silu a náladu do
ďalšieho hopsania. Spoločná tancovačka a spievanie rýchlo unavili
niektoré menšie deti, ktoré neskôr
pokračovali svoj deň oddychovejšími chvíľami, potom obedom a
poobedňajším spaním.
Poďakovanie okrem šikovným
rodičom patrí žiačkam Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci,
ktoré v rámci prekvapenia maľovali na Fašiangovom bále drobcom
na líčka srdiečka.
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Ponuka na predaj polyfunkčného
domu bývalej prevádzky Plavárne
SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23,
984 01 Lučenec, IČO 315 86 392
ponúka na predaj objekt: polyfunkčný dom bývalej prevádzky
Plavárne AQUASPOOL, formou
predaja verejnou výzvou záujemcom na predloženie najlepšej
ponuky kúpnej ceny za odkúpenie predmetných nehnuteľností.
Stavba a pozemok vedený na LV
č. 9244. Spoločne s prevádzkou
plavárne sú predmetom predaja
aj pozemky. Celková výmera pozemku vrátane zastavanej plochy je 7072 m2. Nehnuteľnosť
je napojená na inžinierske siete
susediacej nehnuteľnosti (voda,
elektrina, kanalizácia) na základe dohody s vlastníkom susediacej nehnuteľnosti.
Bývalá prevádzka Plavárne
AQUASPOOL sa nachádza mimo
zastavaného územia mesta Lučenec. V objekte sa nachádzajú bytové aj nebytové priestory, jedáleň,
kuchyňa, 25 metrový plavecký bazén s automatickou úpravou (filtráciou) vody, so zabudovaným
osvetlením, fínska suchá sauna
pre 8 osôb, telovýchovné a športové zariadenie. Ide o dvojpodlažnú budovu (stravovacia časť je na
prízemí a ubytovacia časť s recepciou sa nachádza na poschodí). Budova má vlastnú kotolňu s dvomi
biomasovými kotlami, ktorá bola
v roku 2010 vybudovaná. V roku
2013 boli v rámci rekonštrukcie
objektu menené niektoré pôvodné okná za plastové, vykurovacie
telesá a prívodné vodovodné potrubie k bazénu. Súčasný technický stav nehnuteľnosti - nehnuteľnosť vyžaduje opravu. Budova sa
predáva bez nábytku v ubytovacej časti Plavárne AQUASPOOL.
Objekt je vhodný aj na skladové
priestory z dôvodu, že sa v zadnej
časti budovy nachádza príjazdová
rampa. V bezprostrednej blízkosti
sa nachádzajú objekty pre priemysel. Pozemok v zadnej časti areálu je ohradený oplotením z keramických plotových tvárnic na
betónovom základe a murovanej
podmurovke medzi murovanými
piliermi. Spevnené plochy tvoria
asfaltové komunikácie a chodníky vedľa objektu s prístupovou

cestou do zadnej časti areálu. Prístup k nehnuteľnosti nie je ničím
obmedzený.
Objekt môže mať rôzne využitie,
je vhodný na kancelárske priestory, prevádzku reštaurácie s jedálňou, penzión, prevádzku wellness,
ubytovanie a skladové priestory.
V budúcnosti sa uvažuje aj s výstavbou rýchlostnej komunikácie
R2 v blízkosti objektu.

Opatová nadobudne nový,
kultúrnejší charakter

PODMIENKY PREDAJA:
Napriek tomu, že mesto Luče1. Záujemca (kupujúci) ponúkne
nec
zahájilo práce na plánovanej
kúpnu cenu nehnuteľnosti s
revitalizácii
centrálnej časti Opanemožnosťou dodatočného
tovej
len
začiatkom
fabruára 2018,
zníženia navrhnutej kúpnej ceny
obyvatelia
tejto
časti
mesta netrz akéhokoľvek dôvodu.
pezlivo
očakávajú
jej
rýchly
prie2. SPOOL a.s. neurčuje minimálnu
beh,
ako
aj
dokončenie
objektu
ponúkanú cenu nehnuteľnosti.
3. Návrh kúpnej ceny nehnuteľnosti súkromným investorom pre obmusí byť predložený v písomnej chod a služby tzv. Villaggio.
forme v slovenskom jazyku a zo
NOVÝ, KULTÚRNEJŠÍ CHARAKTER
strany záujemcov je potrebné
doručiť poštou, resp. osobne
Cieľom revitalizácie Ul. továrenna adresu spoločnosti SPOOL ská a jej okolia je riešenie úpraa.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lu- vy predmetnej lokality, konkrétčenec v uzavretom obale ozna- ne v I. a II. etape stavby úsek Ul.
čenom názvom a sídlom záujem- továrenská od cesty I/75 Gemercu a heslom: „Ponuka Plaváreň ská cesta po križovatku s Ul. MiAQUASPOOL - neotvárať!“
kovíniho vrátane. Mesto Luče4. Nehnuteľnosti Plavárne AQU- nec s prihliadnutím aj na fakt, že
ASPOOL je zo strany záujemcov v predmetnej lokalite buduje súkmožné obhliadnuť po predchá- romný investor objekt pre obchod
dzajúcom dojednaní na tel. čís- a služby tzv. Villaggio bude vyššie
le: 0908 812 678, 047/4304101. uvedený priestor komplexne zre5. Výber najlepšej ponuky zo vitalizovaný, čím celé územie tejvšetkých doručených návrhov to centrálnej časti Opatovej nadokúpnej ceny sa vykoná na budne nový, kultúrnejší charakter.
zasadnutí predstavenstva
spoločnosti SPOOL, a.s., kto„V prízemnom polyfunkčnom
ré najlepšiu ponuku záujemcu objekte budú potraviny, drogéria,
predloží na schválenie Mest- moderná predajňa pečiva. Okrem
skému zastupiteľstvu mesta spomínaných prevádzok sa OpatovLučenec.
čania môžu tešiť na plnohodnotnú
6. SPOOL a.s. uzavrie kúpnu zmlu- lekáreň, bankomat a na modernú
vu so subjektom, ktorého ponu- reštauráciu s letnou terasou. Život
ku kúpnej ceny schváli Mestské im uľahčí aj vysunuté pracovisko
zastupiteľstvo mesta Lučenec. mesta Lučenec. Celý priestor bude
pôsobiť príjemne a ucelene. NajSPOOL a.s. si vyhradzuje právo novšie sa zameriavame nielen na
odmietnuť v prípade, ak to uzná dizajn budovy, ale aj na jej okolie.
za vhodné, všetky doručené návr- Prednosť bude mať množstvo zelehy kúpnej ceny a to hlavne vzhľa- ne s podsvietením. Predpokladaný
dom na rozhodnutie Mestského termín otvorenia Villaggia bude v
zastupiteľstva mesta Lučenec mesiaci jún 2018“, prezradil konaSPOOL a.s.
teľ spol. Romantik Fratelli, s.r.o.,
Martin Bari.
text: www.spool.sk

KRUHOVÝ OBJAZD, AUTOBUSOVÁ
ZASTÁVKA, PARKOVISKO...

Revitalizácia pozostáva z úprav
starej betónovej plochy, miestnej
komunikácie, chodníka. V prvej
etape bude zhotovené parkovisko
s počtom parkovacích miest vyše
50, odvodnenie, zčasti podkladové vrstvy, osvetlenie, odlučovač
ropných látok, zvislé a vodorovné
dopravné značenie, sadové úpravy, výsadba zelene. V druhej etape okrem už spomínaného budú
rekonštruované: komunikácia
Ul. továrenská, chodníky v úseku
od cesty I/75 Gemerská cesta po
križovatku s Ul. Mikovíniho vrátane. Bude zhotovený malý kruhový objazd, autobusová zastávka, zhotovené ďalšie (pozdĺžne a
kolmé) státia v počte cca 15 parkovacích miest.
REVITALIZÁCIU REALIZUJE MESTO
Z VLASTNÝCH ZDROJOV

Predpokladané náklady na vyššie
uvedenú stavbu, ktoré boli schválené aj v mestskom zastupiteľstve
sú vo výške 597 000 € s DPH.
„Chceme, aby boli spokojní aj občania žijúci v tejto časti mesta. Zároveň po niekoľkých desaťročiach
sľubov im prinesieme občiansku
vybavenosť a služby, ktoré potrebujú. Spoločnými silami skrášlime
a zatraktívnime Opatovú. Zabezpečíme tak nasledujúcim generáciám slušný a dôstojný život,“
povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.
text: Ján Šnúrik
vizualizácia: Peter Kúdeľa
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PREVENCIA KRIMINALITY
NAJČASTEJŠÍM JE PORUŠOVANIE
VEREJNÉHO PORIADKU
Mestská polícia v Lučenci pracuje v zmysle zákona jednak na báze represívnej ako aj
na báze preventívnej činnosti. Pravidelne sa
vyhodnocuje štatistika priestupkovosti, na
základe ktorej sa usmerňuje každodenná hliadkovacia činnosť policajtov do oblastí, kde je
to práve najviac aktuálne. Pri hliadkovaní sa
veľký dôraz kladie na komunikačnú oblasť s
občanom a spoluprácu s občanom pri policajnej práci. Policajti venujú zvýšenú pozornosť
miestam kde sa stretáva mládež bez dozoru,
ihriskám, rozostavaným a opusteným budovám, kde mládež, ale aj dospelí, najmä osoby
bez domova, užívajú alkoholické nápoje, fetujú, narušujú verejný poriadok alebo znečisťujú
verejné priestranstvá. Porušovanie verejného
poriadku a Všeobecno záväzné nariadenia (VZN)
mesta je najčastejším porušovaním hneď po
porušovaní zákona v oblasti dopravy. Mestská
polícia (MsP) pohotovo reaguje na telefonické
oznamy občanov, pričom sa aktívne využíva aj
kamerový monitorovací systém.
Na úseku preventívno-výchovnej činnosti vykonala pracovníčka MsP 107 besied
na školách. Najčastejšou témou besied na
základných a stredných školách sú:
• Všeobecno záväzné nariadenia mesta Lučenec, čo vyplýva z VZN o dodržiavaní čistoty
a poriadku v meste, podmienky držania a vodenia psov na území mesta, nakladanie s odpadmi, ochrana životného prostredia a zelene
• Čo je droga, legálne a nelegálne drogy, čo
je závislosť, druhy a vznik závislosti, drogy
a kriminality, alkohol, nikotín, marihuana
• Prevencia obchodovania s ľuďmi, čo je obchodovanie s ľuďmi, hlavné znaky a formy
obchodovania, príklady obchodovania, ako
sa nestať obeťou obchodovania, na čo si dať
pozor pri hľadaní brigády alebo práce, čo
urobiť pred odchodom do cudziny
• Trestno-právna zodpovednosť detí a mládeže, čo je priestupok, kedy som trestne
zodpovedný, priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu, priestupky proti verejnému
poriadku, priestupky na úseku ochrany pred
alkoholizmom
• Projekt pre žiakov 5. ročníkov ZŠ - Správaj
sa normálne s obsahom 10-tich tém počas
celého školského roka
• Dopravná výchova pre chodcov, správanie
sa chodcov na chodníku, na priechode pre
chodcov, povinnosti cyklistov, výbava bicykla
a ochranné pomôcky cyklistu, bezpečná cesta do školy, najčastejšie porušenia pravidiel
chodcov a bicyklistov
Ponuka besied pre školy je uvedená na
stránke mesta Lučenec: www.lucenec.sk v
časti mestská polícia.
text: Dana Domoková

Fašiangy

s pochovávaním basy

Končilo sa obdobie bálov a plesov. Záver
fašiangov sa tak v našom meste nieslo v znamení ľudovej tradície. Lučenecké fašiangy
začali fašiangovým sprievodom cez mesto
v maskách, v ktorom sa zúčastnili deti zo
Súkromnej základnej školy v Lučenci, časť
Opatová a Súkromného gymnázia v Lučenci,
časť Opatová. Tradičné podujatie Fašiangy
- pochovávanie basy sa konalo 11. februára
v priestoroch mestskej tržnice.
Pestrý kultúrny program sprevádzal ľudový rozprávač Martin Kopor. Vystúpili žiaci z
CVČ Magnet, folklórny súbor Haličan, folklórny súbor Ipeľ a Jánošík, detský folklórny súbor Radosť, ľudová hudba Barnabáša
Szabóa a Ďatelinka. Súčasťou tohto podujatia bola súťaž družstiev vo výrobe klobás pod
názvom VI. Klobásová ofenzíva. Zúčastnilo sa päť družstiev: SSS, 13ti, Furman, Gregor - Migas, Buchtíkovci, z ktorých zvíťazilo družstvo SSS (foto vľavo).

„Súťaž prebiehala tak, že družstvá od rána
spracovávali mäso, plnili klobásy potom ich
upiekli a odborná porota vyhodnotila klobásy,“
povedal za organizátorov Stanislav Spišiak.
Okrem tejto súťaže porota vyhodnotila aj
doma vyrobené klobásy. Víťazkou sa stala
Anna Krupová. Ako každý rok, popri súťažiach sa konal aj remeselnícky jarmok a tradičná slovenská zabíjačka. Priamo na akcii si
návštevníci mohli zakúpiť aj pripravené zabíjačkové špeciality a čerstvé mäsové výrobky.
Mesto Lučenec a Mestská tržnica v Lučenci
sa touto cestou chcú poďakovať spoluorganizátorom, Odbornému učilištu internátnom v
Lučenci za chutné šišky a čaj, a všetkým ktorí
priložili pomocnú ruku k vydarenému podujatiu dúfajúc, že o rok sa znova všetci stretneme v dobrej nálade.

Matičiari bilancovali

si pochutnali na špecialitách vianočného stola. Po chutnej večeri zotrvali v družnej debate, ktorá postupne vyústila do kritickej a konštruktívnej diskusie na tému zefektívnenia a
koordinácie činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej. Do diskusie sa zapojili aj niektorí hostia (p. Kyseľ - starosta obce Polichno,
Alena Rezková - riaditeľka Domu MS v Lučenci). Myšlienky a podnety, ktoré odzneli v tejto
diskusii, zakomponoval Miestny odbor Matice slovenskej do svojho plánu.

text a foto: Monika Nagyová

V peknej tradícii posedení pokračoval
So želaním pevného zdravia, šťastia a spoMiestny odbor Matice slovenskej v Lučen- kojnosti do ďalších dní, s predsavzatím poci aj tentokrát. V priestoroch pohostinstva kračovať aj naďalej v tejto tradícii, poďakovala
Vieška sa pri tejto príležitosti stretávajú ma- Elena Melicherová všetkým za účasť a snahu
tičiari už od roku 2014. Príjemnú atmosféru pomôcť Miestnemu odboru Matice slovensvojím vystúpením spestrili tentokrát žiaci skej v jeho činnosti.
zo Základnej umeleckej školy na Novohradskej ulici v Lučenci.
Pozvaným hosťom a matičiarom sa prihovotext: Jarmila Kalafúsová,
rila predsedníčka Miestneho odboru Matice
Miestny odbor Matice slovenskej v Lučenci
slovenskej Elena Melicherová. Všetci prítomní
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Pasovanie prváčikov

Dňa 7. februára sa na ZŠ M. R.
Štefánika uskutočnilo pasovanie
prváčikov. Našich najmenších prijali do školských radov naši najstarší deviataci. Najmladší sa stali
ochrancami morskej korytnačky,
koníka a hviezdice. Naplnili plnú
truhlicu perlami, čím splnili podmienku prijatia za žiaka školy. Spoločným „sľubujeme“ zložili prvácky
sľub a prijali Prvácke desatoro. V
ňom, napríklad sľúbili, že sa budú
pravidelne pripravovať do školy,
nosiť pomôcky na vyučovanie či

20. výročie
školy v prírode

zdraviť všetkých starších. Na záver sa nám triedy predstavili básničkami a piesňou a všetkých nás
neskutočne potešili!
Najmladším žiakom želáme veľa
úspechov v školských laviciach
a deviatakom za krásne podujatie „žiaci žiakom“! Zároveň ďakujeme rodičom a starým rodičom,
ktorí prišli medzi nás a videli svoje ratolesti ako zachraňujú morskú krajinu.
text a foto: Martina Pataiová

a v tme sa orientovali podľa reflexného značenia, až kým nenašli
Už po 20-ty krát prejavili ro- poklad. Čo v ňom bolo? No predsa
dičia našej MŠ Štvrť M. R. Šte- sladká odmena. Detská snaživosť a
fánika dôveru a zverili nám svoje potom radosť bola neopísateľná. V
deti na týždenný pobyt v škole v piatok večer nás už čakalo vyhodprírode Hronec - Poniklec. Hoci notenie týždňa, keď deti navštíviv čase nášho odchodu bol aj v Lu- la „Štedroňa“, ktorá rozdala dipčenci sneh, nie je tu toľko mož- lom, darčeky. Gratulovala deťom
ností, aby sa deti vyšantili sánko- k odvahe, súťaživosti a za to, že
vaním. Preto sa 26 detí rozlúčilo vydržali týždeň bez rodičov. Nas rodičmi a vymenilo svoje ma- šim cieľom bol celodenný pobyt
na čerstvom vzduchu plný hier a
mičky za pani učiteľky.
Na Hronci nás privítala krásna zábavy, čo sa nám podarilo a tešízasnežená príroda a kopec blízko me sa opäť o rok, kedy sa vrátime
chaty. Každý deň sme využili na lo- do zasneženej prírody. Ďakujeme
párovanie, bobovanie, hranie ho- všetkým, ktorí nám spríjemnili pobyt
keja, stavanie stavieb zo snehu. Sú- na chate, ujovi šoférovi za bezpečnú
ťaživé hry deti veľmi zaujali. Večer jazdu autobusom, sponzorom našej
sa tešili na diskotéku, na ktorú sa školy v prírode: ČSOB, Slovenská
krásne vyobliekali. Hľadanie po- autobusová doprava Lučenec a.s.
kladu je každoročná tradícia, kto- a samozrejme rodičom našich detí.
rá ani tento rok nemohla chýbať.
text a foto: učiteľky MŠ
Po večeri si deti zobrali baterky

Lívia Klausová
na stavebnej
priemyslovke
Na pôde Strednej priemyselnej
školy stavebnej Oskára Winklera v Lučenci mali 5. februára študenti možnosť stretnúť sa s veľvyslankyňou Českej republiky na
Slovensku pani Líviou Klausovou.
Určite sme si jej návštevu „zaslúžili“ vďaka dlhoročnej spolupráci našej školy so zahraničnými strednými odbornými školami v susednej
Českej republike. Viaceré odborné súťaže na medzištátnej úrovni
z oblasti geodézie a staviteľstva
boli miestom stretnutia našich
a českých študentov, pedagógov.
Priateľstvá, ktoré na týchto súťažiach vznikli pretrvávajú dodnes.
Rovnako pretrváva aj záujem pani
veľvyslankyne o spoluprácu stredných škôl v Čechách a na Slovensku.
Lívia Klausová prejavila na neformálnej besede so študentami svoje nadanie bezprostredne komunikovať a štátnickú múdrosť viesť
rozhovor nenútene a rozhľadene.
Videla veľké množstvo krajín, zaujímavostí a zažila významné okamihy v histórii. Napriek tomu bez
problému chápe mladých ľudí, vidí,
že aj oni prežívajú zložité a náročné
obdobie dospievania, nesmú však
zabudnúť na vzdelávanie. Ísť do sveta a študovať je veľmi dôležité, no
ešte dôležitejšie je vrátiť sa potom
domov, k svojej rodine. Z tohoto
posolstva vyžarovala nielen rokmi
overená múdrosť vzdelanej a inteligentnej ženy, ale aj životná filozofia starostlivej matky a babičky.
V mene všetkých prítomných srdečne ďakujeme pani veľvyslankyni za nevšedný zážitok.

Stretnutie
s "Timravou"

Materská škola Dr. Herza 375/5
vypracovala v spolupráci s autorkou a majiteľkou výstavy Škola
minulosti Martou Galádovou projekt pod názvom Stará a nová škola.
Uchovávanie nášho kultúrneho
dedičstva závisí od toho, do akej
miery sa aj deťom v predprimárnom vzdelávaní kultúra, zvyky a
tradície minulej školy priblížia.
Deti z materskej školy navštívili
Radnicu Lučenec, kde ich privítala „pani Timrava“ v podaní Marty
Galádovej. Tá priblížila exteriér
„Dadóva“ (detskej opatrovne) a tradičnej povojnovej ľudovej školy z
minulého storočia. Deti sa ocitli
v minulom čase prostredníctvom
starých povedačiek, rozprávania
a dotyku s predmetmi pradávnej
minulosti. Materská škola navštevuje expozíciu počas celého
roka. Formou tvorivých dielní a
rôznych aktivít sa deti prenesú do
čias, kedy aj ich predkovia sedeli v laviciach a učili sa poznávať
písmenká a číslice.
To všetko im priblížila pani Timrava. Touto cestou ďakujeme Marte Galádovej, ktorá hodnoty poznania minulosti húževnato odovzdáva
mladej generácii.
"Kde niet poznania minulosti,
nemôže byť vízia budúcnosti“.
		
L. A. Sabatier

text: Olívia Sojková

text: Ingrid Vantrubová,
Miriam Matúzová, Janka Potocká,
učiteľky materskej školy
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PROGRAM AKCIÍ A PODUJATÍ

A TVORIVÁ ANGLIČTINA
MESTA LUČENEC
Akreditovaná medzinárodná jazyková škoFEBRUÁR/MAREC 2018
la s exkluzívnym zastúpením v SR otvára od
januára a februára 2018 nové kurzy angličti- mestský úrad, oddelenie školstva,
ny pre všetky vedomostné úrovne, deti, mlá- sociálnych vecí, kultúry a športu, občianskych
dež, dospelých a firmy, príprava na maturity združení, športových klubov
a štátnice B2/C2. Po ukončení získajú absol- 23. - 27.2. od 10:00 do 18:00
venti Európsky certifikát - všeobecná anglič- (utorok - sobota), nedeľa od 14:00 do 17:00
tina a Business English platný v EÚ a USA. Krása chladných zbraní - výstava štyroch
Testy, certifikáty a učebný materiál - zdarma. nožiarov z Lučenca. Miesto konania: RadUčíte sa na hodine (70% vedomostí), efektív- nica Lučenec, mestské múzeum
ne metódy výučby. Lektorka s praxou 33 ro23.2. piatok od 9:00 do 11:00
kov vo výučbe angličtiny (garantka jazykovéTextil nás baví - výtvarné tvorivé dielne.
ho vzdelávania v SR).
Miesto konania: Novohradské osvetové
NOVINKA: DETSKÁ ANGLICKÁ JAZYKOstredisko
VÁ ŠKOLA - pre deti od 5 rokov!
Info a prihlášky: Dr. Katarína Tóthová, 23.2. piatok od 14:00 do 17:00
PhD., tel.: 0907 825 372, levelaj@gmail. Výstava zbierky čajníkov . Miesto konania:
com, www.levelaj.sk, FB: Katarína Liščáko- Klub priateľov Júliusa Szabóa
vá Tóthová, LEVEL jazyková škola.
24.2. sobota o 8:00

PO/119
Skibus - Lučenec (nástupište č. 7) - LátMIESTO PRE ČÍTANIE
ky-Prašivá, Kokava n/Rimavicou-Línia a späť.
BBSK - Novohradská knižnica, oddelenie Miesto konania: Látky-Prašivá, Kokava n/
detí ponúka príjemné novo zrekonštruova- Rimavicou-Línia
né miesto pre čítanie a kreativitu, príťažlivé
24.2. sobota o 18:00
prostredie na stretávanie sa detí, mládeže, s
1. Basketbalová liga - BKM Lučenec - ŠKP BBC
motiváciou k rôznym aktivitám, takto rozvíBanská Bystrica. Miesto konania: športová
jať ich fantáziu a predstavivosť.
hala Arena
Oddelenie detí je otvorené Pondelok - Štvr25.2. nedeľa od 7:00 do 12:00
tok od 8:00 do 16:00, Piatok od 12:00 do
16:00. Všetky informácie o ponuke aktivít od- Zberateľské burzy starožitností a kuriozít
Miesto konania: Tržnica Lučenec
delenia sú zverejnené na www.nklc.sk

1.3. - 4.4.

Veľký Golem - výstava lučeneckého fotografa Michala Hanka. Miesto
konania: Radnica Lučenec

VÝSTAVA ZBIERKY ČAJNÍKOV
Klub priateľov Júliusa Szabóa Vás srdečne
pozýva na prehliadku výstavy Zbierky čajní2.3. piatok o 19:00
kov. Čajníky vyrábajú fabriky podľa návrhov
1. Slovenská futsalová liga - Mimel Lučenec
skúsených dizajnérov. Vystavené čajníky
MFK
Ivekol Nové Zámky. Miesto konania:
pochádzajú z rôznych krajín a období, ako aj
športová
hala Arena
z rôznych materiálov: z porcelánu, keramiky,
kovu a podobne. Výstavu si môžete pozrieť v
3.3. sobota o 8:00
dňoch od 1. do 28. februára 2018 a to každý
Skibus - Lučenec (nástupište č. 7) - Látpiatok od 14:00 do 17:00.
ky-Prašivá, Kokava n/Rimavicou-Línia a späť.
Miesto konania: Látky-Prašivá, Kokava n/
POZVÁNKA JEDNOTY DÔCHODCOV
Rimavicou-Línia
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
7.3. streda o 18:00
v Lučenci vás pozýva na hodnotiacu členskú
Pavel
Hirax Baričák - prednáška známeho
schôdzu, ktorá sa uskutoční 9. marca 2018
motivátora. Miesto konania: Divadlo B. S.
(piatok) o 15:00 v jedálni Strednej odbornej
Timravy
školy na Zvolenskej ceste č. 83 v Lučenci. Poplatok za večeru pre člena je 6 eur. Informá- 8.3. štvrtok o 18:00
Donskí Kozáci - folklór, hudba a spevy doncie: 0911 294 442.
ských kozákov. Miesto konania: Divadlo B.
REHABILITAČNÝ POBYT
S. Timravy
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v
9.3. piatok o 15:00
SR, základná organizácia VP-K16 Lučenec orŠachová simultánka s Luciou Kapičákovou.
ganizuje 3. marca 2018 (sobota) rehabilitačný
Miesto konania: Radnica Lučenec
pobyt do kúpeľného mesta Tiszaújváros. Odchod je o 6:30 spred budovy Mestského úra- 10.3. sobota o 8:00
Skibus - Lučenec (nástupište č. 7)
du v Lučenci. Príchod späť do Lučenca bude o
Miesto konania: Látky-Prašivá, Kokava n/
21:30. Prihlásiť sa môžete u pána Vargu: 0948
Rimavicou-Línia
009 654, Márie Kuttnerovej: 0908 918 624.

10.3. sobota o 18:00
1. Basketbalová liga - Lučenec - Košice. Miesto
konania: športová hala Arena
17.3. sobota od 10:00
Lyžovica - radovánky na snehu, majstrovstvá
okresu Lučenec detí a dospelých v lyžovaní.
Odchod z Lučenca Skibusom o 8:00. Miesto
konania: Látky-Prašivá
17.3. sobota od 15:00
3. futbalová liga SsFZ - MŠK Novohrad Lučenec - TJ Družstevník Liptovská Štiavnica.
Miesto konania: mestský futbalový štadión
18.3. nedeľa o 19:00
Na koho to slovo padne - VYPREDANÉ!!!
Miesto konania: kino Apollo
23.3. piatok o 18:00
Temné kecy známa „ostrejšia“ stand up commedy show. Miesto konania: kino Apollo
23.3. piatok o 18:00
W. A. Mozart - Requiem - vrcholné dielo hudobného génia po prvý krát v Lučenci v kompletnom naštudovaní (symfonický orchester,
spevácky zbor, sólisti)! Nezabudnuteľný umelecký zážitok, ktorý sa tak skoro nebude opakovať! Miesto konania: Synagóga Lučenec
24.3. sobota o 8:00
Skibus - Lučenec (nástupište č. 7) - Látky-Prašivá, Kokava n/Rimavicou-Línia a späť.
Miesto konania: Látky-Prašivá, Kokava n/
Rimavicou-Línia
24.3. sobota o 15:00
3. futbalová liga SsFZ - MŠK Novohrad Lučenec - TJ Baník Kalinovo. Miesto konania:
mestský futbalový štadión
25.3. nedeľa o 8:00
Detská tour Petra Sagana - športové cyklistické
podujatie pre deti. Miesto konania: mestský park
25.3. nedeľa od 7:00 do 12:00
Zberateľské burzy starožitností a kuriozít.
Miesto konania: Tržnica Lučenec
25.3. nedeľa o 16:00
Veľký šláger - koncert pre milovníkov hitov
z obľúbenej Šláger tv a Senzi tv. Účinkujú sestry Bacmaňákové, Maja Velšicová, Duo Jamaha,
Martin Kopor. Miesto konania: kino Apollo
31.3. sobota o 8:00
Skibus - Lučenec (nástupište č. 7)
Miesto konania: Látky-Prašivá, Kokava n/
Rimavicou-Línia
Poznámka: Viac informácií o kultúrnych
podujatiach mesta Lučenec získate na www.
kultura.lucenec.sk a o športových podujatiach
na stránkach športových združení. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!
text: Ján Šnúrik

23. februára 2018
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Odvoz vytriedených zložiek
z rodinných domov

2018

1. etapa / pondelok

papier, plasty, sklo

2. etapa / utorok

Vývoz separovaných
zložiek je realizovaný
v posledný utorok
v mesiaci

3. etapa / štvrtok
4. etapa / piatok

január

február

marec

apríl

P

U

S

Š

P

S

N

P

U

S

Š

P

S

N

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

26

27

28

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

10

11

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

16

17

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

24

25

23

24

25

26

27

28

29

29

30

31

1

2

3

4

26

27

28

1

2

3

4

26

27

28

29

30

31

1

30

1

2

3

4

5

6

júl

jún

máj

august

P

U

S

Š

P

S

N

P

U

S

Š

P

S

N

P

U

S

Š

P

S

N

P

U

S

Š

P

S

N

30

1

2

3

4

5

6

28

29

30

31

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

30

31

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

9

10

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19

20

21

22

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

23

24

25

26

27

28

29

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

1

2

3

25

26

27

28

29

30

1

30

31

1

2

3

4

5

27

28

29

30

31

1

2

október

september

december

november

P

U

S

Š

P

S

N

P

U

S

Š

P

S

N

P

U

S

Š

P

S

N

P

U

S

Š

P

S

N

27

28

29

30

31

1

2

1

2

3

4

5

6

7

29

30

31

1

2

3

4

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

1

2

3

4

26

27

28

29

30

1

2

24

25

26

27

28

29

30

31

Rozdelenie podľa ulíc:
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.

J. Alexyho • M. Bela • A. Bernoláka •
Budovateľov • Dukelských hrdinov •
Gagarinova • M. Gorkého • Jánošíkova • J.
Kráľa • Kvetná • M. Kukučína • Kukorelliho
• Námestie Kubínyiho • K. Kuzmányho •
M. J. Lermontova • Š. Moyzesa • Nová • L.
Novomeského • Novohradská • Okružná
• Olbrachtova • A. Petöfiho • Smetanovo
námestie • K. Supa • Študentská • Ľ.
Štúra • Vajanského • Zvolenská cesta
• Železničná • T. G. Masaryka • K. Banšella • Čajkovského • Hviezdoslavova •
Ľadovo • V. V. Majakovského • Rádayho
• T. Vansovej • Parný Mlyn.

Barákova • M. Benku • Fabianka • Fiľakovská cesta • Dekr. Matejovie • Pavla
Dobšinského • F. M. Dostojevského •
F. Lehára • J. Fándlyho • Garbiarska •
Haličská cesta • Hlavná • Jarná • Jasná •
Kollára • Krasku • Krátka • Letná • Lúčna
• Mesačná • Maloveská • Martinčeka •
Mestská pustatina • Mlynská • Modré
zeme • Nábrežná • B. Nemcovej • M.
Nešpora • Osada • Parková • J. Chalupku •
Robotnícka • Sadová • Slnečná • J. Szabóa
• M. Šolochova • E. M. Šoltésovej • Tichá
• L. N. Tolstého • Tenisové ihrisko • Úzka
• Vinohradná • Zámocká.

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.

10 | kino / inzercia
23. a 28.2. 2018 

17:00

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ
HARMÓNIA

www.kinoapollo.sk

1. - 2. 3. 2018 
7. 3. 2018 

17:00
17:00

VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY

SR • 2017 • 70 min. • 2D • hudobná
rozprávka • originál znenie •
uvádza ITA FILM

Nem./Aus. • 2018 • 84 min. • 2D •
rodinný • SLOVENSKÝ DABING •
uvádza FORUM FILM

Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia.
Harmónia povolá Spievanku a Zahrajka,
aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť
stratenú chuť hrať, spievať a tancovať, a
zachránili tak dušu celého Spievankova.

Včielka Maja poletí za Jej Veličenstvom
včeľou Cisárovnou poprosiť o to, aby sa
jej úľ mohol zúčastniť slávnych Sladkých
Hier. Včelia Cisárovná Maji vyhovie, ale
ak Maja prehrá, jej úľ príde o všetky zásoby medu. Podarí sa Včielke Maji a jej
kamarátom Sladké Hry vyhrať?

2,50 €

23. 2. 2018 

19:00

THE DISASTER ARTIST

Skutočný príbeh o vzniku a nakrúcaní
kultovej filmovej klasiky režiséra Tommyho Wiseaua filmu The Room (2003),
označovanej ako jeden z najhorších
filmov všetkých čias, ako „Občan Kane
zlých filmov“. Keď ich svet odmietne,
rozhodnú sa nakrútiť svoj vlastný film,
ktorý je však kvôli neúmyselne vtipným
momentom, príbehovým zvratom či zlým
hereckým výkonom hrozne milou a zároveň príšernou komediálnou drámou.

28. 2. a 7. 3. 2018 

5€
19:00

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 svojim 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 tri tisíc žien, než
sa stane zázrak a príde ON! Ten prvý a
pravý!

15

1. - 2. 3. 2018 

19:00

NOČNÁ HRA (Game Night)

USA • 2017 • 104 min. • 2D • komédia/
životopisný/dráma • slov. titulky
• uvádza CONTINENTAL FILM

15

5€

4,50 €

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

USA • 2018 • 100 min. • 2D •
komédia/akčný • slovenské
titulky • uvádza CONTINENTAL
FILM
Každý týždeň Max a Annie organizujú
zábavný herný večer. Maxov charizmatický brat Brooks však pripraví tentoraz hru,
akú ešte nezažili - riešenie záhadnej vraždy, pričom nezabudne ani na falošných
gangstrov a federálnych agentov. Takže
aj Brooksov únos je súčasťou hry... alebo
nie? Keď sa šesť súťažechtivých hráčov
rozhodne vyriešiť prípad a vyhrať HRU,
postupne zistia, že ani táto hra, ani Brooks, nie sú úplne tými, čo si mysleli.

15

8. - 9. 3. 2018 

5€
17:00

LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA
Tal./Poľsko • 2018 • 82 min. • 2D
• dobrodružný • SLOVENSKÝ
DABING • uvádza CONTIENNTAL
FILM
Mladý Leonardo je kreatívny a odvážny
chlapec, ktorý svojimi vynálezmi neustále
prekonáva zákony fyziky. Pri ich testovaní
v praxi mu trpezlivo pomáhajú verný kamarát Lorenzo a Leova tajná láska, očarujúca Líza. Keď však požiar zničí všetok
majetok jej otca, zaľúbený Leo sa v snahe
pomôcť im, vydáva do Florencie a následne
na ostrov Elba, kde sa pokúša nájsť stratený poklad. Na svojej odvážnej ceste stretáva ďalších priateľov i nepriateľov a tak sa
postupne odkrýva príbeh plný prekvapení,
dobrodružstiev a najmä vynaliezavosti.

7

5€

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

8. - 9. 3. 2018 

19:00

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONOV
(Winchester)
USA/Aus. • 2018 • 105 min. • 2D •
horor • české titulky • uvádza
BONTON FILM

Najstrašidelnejším domom ľudskej histórie je sídlo rodiny Winchesterovcov, ktoré
je postavené v Kalifornii (USA). Je vraj
postavené na tenkej hranici nášho pozemského sveta a samotného pekla, kde
sa duchovia a démoni zjavujú už takmer
150 rokov. Desivý príbeh sídla démonov
zobrazí horor od tvorcov Jigsaw so slávnou
Helen Mirren v hlavnej úlohe.

15

5€

RIADKOVÁ INZERCIA
- Predám dom v Dolnej Strehovej.
0915 809 222			



PO/10

- Predám bicykel, dvere, nábytok, lustre, televízor, plynový sporák, Škodu Octavia. 0907
615 064 
PO/14
- Predám byt v Lučenci.
0915 809 222			

PO/11

- Predám 2-izbový byt v Lučenci.
0915 809 222			

PO/16

HĽADÁ SA PSÍK
Hľadá sa sučka
velšteriéra čierno-hnedej farby
strednej veľkosti.
Volá sa Piu a je veľmi priateľská. Stratila sa vo večerných
hodinách 6. februára v okolí Mikušoviec. Odmena je pre
nálezcu istá. Info:
0902 647 484 PO/15
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JUDO

Judisti lučeneckého
Katsuda s medailami

Lúčna 4, 984 16 Lučenec
www.oalc.sk
6317 M obchodná akadémia
UPLATNENIE ABSOLVENTA:
• poisťovne, banky,
• služby, vrátane služieb cestovného ruchu,
• výrobné a obchodné podniky,
• súkromné firmy,
• samostatné podnikanie,
• inštitúcie štátnej a verejnej správy.
Typickými činnosťami, ktoré vykonáva, sú marketingové
činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce
finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo,
štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené
so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované
sekretárske a korešpondenčné práce, personalistika.
ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
• Univerzity a vysoké školy ekonomického zamerania,
• VŠ právnického zamerania,
• VŠ pedagogického zamerania.

Nagykőrös (Maďarsko) - Judisti
Katsuda začali tento rok vo veľkom.
Zúčastnili sa hneď na začiatku roka
dvoch turnajov za hranicami Slovenska. Po turnaji v chorvátskom
Záhrebe si namierili na turnaj do
maďarského mesta Nagykőrös
(560 mladších a starších žiakov
z Rumunska, Srbska, Maďarska,
Slovenska). Naše mesto a krajinu
reprezentovalo deväť judistov Katsuda. Po náročných zápasoch a dlhotrvajúcom turnaji sme vybojovali
štyri medailové umiestnenia, dve
piate miesta, jedno siedme miesto.

UMIESTNENIA:
1. miesto Martin Mlynarčík (30
kg), Martina Ľuptáková (mladšia žiačka),
2. miesto Diana Fekiačová,
3. miesto Šimon Belko (50 kg),
5. miesto Simon Matuška, Michal Kilačko,
7. miesto Richard Filčík a Filip
Gaňo je bez umiestnenia. Touto cestou by sme chceli poďakovať hlavne Radovanovi Padyšákovi a Františekovi Gaňovi
za bezpečnú dopravu judistov v
neskorých večerných hodinách.

ČO ZÍSKAŠ NAVIAC:
• Stáž v zahraničí prostredníctvom programu ERASMUS+
(Malta, Veľká Británia, Čechy, Chorvátsko,
Maďarsko, Nemecko, ...)
• Účasť v súťaži EUROSCOLA
• Europass - mobility
• Europass - dodatok k vysvedčeniu
• Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže
• Štátna skúška z písania a úpravy textu na PC
• Odborné a poznávacie exkurzie (Osvienčim,
Paríž, Londýn, Budapešť, Viedeň)


PL2018/08

PONUKA ZAMESTNANIA
Stavbár Švajčiarsko: elektromontér, klampiar, lešenár, pokrývač, tesár, montér sanity, inštalatér, stolár, montér oceľových konštrukcií, montér suchých stavieb, sadrokartonár.
Podmienka: čítanie projektovej dokumentácie,
vlastný automobil, nemecky jazyk.
Mzda od 33 CHF/hodina brutto + diéty podľa kolektívnej zmluvy.
www.swkservice.sk, info@swkservice.sk, 0544706243, 0907 469 425
PL2018/11

Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec
PONÚKA PRACOVNÉ MIESTA:
Vychovávateľ ŠKD na plný resp. čiastočný úväzok
s dátumom nástupu od 1. 3. 2018 alebo od 1. 9. 2018.
Učiteľ 1. stupňa základnej školy na plný úväzok
s dátumom nástupu od 1. 9. 2018.
Bližšie informácie na t. č. 0907 309 755
alebo na mailovej adrese: palesova@sgymlc.sk.

PL2018/10

Lili Križová
s druhým miestom
Žilina - V ten istý deň sa zúčastnila Lili Križová (do 28 kg)
na turnaji v Žiline, kde štartovala premiérovo v kategórií mladších žiačok a vybojovala si krásne
2. miesto. Naše ďalšie poďakovanie patrí sponzorom judo klubu:
Milošovi Kelemenovi, Stanislavovi Pisárovi, mestu Lučenec. Spoločnostiam Ivimed s.r.o., Endogyn s.r.o., B6-Slovakia. Vedeniu
školy, ktorá nás zastrešuje ZŠ. L.
Novomeského a v neposlednom
rade našim trénerským kolegom
Petrovi Vargovi, Lucie Balaškovej a Róbertovi Rácovi.
text: Ján Šnúrik foto: Róbert Rác

FUTBAL PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
MŠK Novohrad - MFK Rožňava
2:2, góly za LC: Dedinský, Višić
MŠK Novohrad Lučenec - SBTC
Salgótarján (zápas sa neuskutočnil pre nemoc)
Rozpis prípravných zápasov
22.2.2018 o 16:30: MŠK Novohrad Lučenec - TJ Sklotatran Poltár (hralo sa po uzávierke vydania)
24.2.2018 o 13:00: MŠK Novohrad Lučenec - OFK Olováry
(doma)
3.3.2018: FK Slovenské Ďarmoty
- MŠK Novohrad Lučenec (vonku)
11.3.2018: OFK Olováry - MŠK
Novohrad Lučenec (vonku)
zdroj: FB MŠK Novohrad Lučenec
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Stav série play-off 2:0
pre Dubnicu nad Váhom

Lučeneckí dorastenci
postúpili do play-off

Lučeneckí mladí hokejisti po postupe do
play-off K-Classic 1. ligy dorastu odohrali počas víkendu už prvé dva zápasy v Dubnici nad
Váhom. Žiaľ, po dvoch prehrách budú mať
možnosť svojho súpera privítať na domácom
ľade a revanšovať sa mu hlavne za poslednú
tesnú prehru 7:8. Kto ste fanúšikom hokeja,
tak príďte našich chlapcov povzbudiť na lučenecký zimný štadión!
HC LC: Vrábeľ - Nemec, Galdík, Švagerko,
Ukrop, Sivok, Mihalčák, Matúch, Adamove,
Burdilák, J. Dudek, Jonáš, Jekkel.

Hokejovým dorastencom z Novohradu sa
podaril historický úspech. Družstvo HC LučeGÓLY ZA LC:
nec postúpilo do play-off 1. ligy dorastu. Stalo
1:0 Matúch (Mihalčák),
sa tak po posledných dvoch zápasoch nadstav2:0 Sivok (Matúch, Mihalčák),
bovej časti proti silnému súperovi z HK Brez3:2 Sivok (Matúch, Galdík).
no (3. a 4. februára).
Vladimír Lipiansky (tréner, HC Lučenec):
Lučenčania sa dostali medzi osem najlep„Do
zápasu sme nastúpili lepšie my, keďže úvodších tímov Slovenska. Spoločnosť im budú ronú
tretinu
sme vyhrali 1:0. V druhej tretine sa
biť dorastenci MHK Dubnica nad Váhom, HK
opäť
ukázala
únava chlapcov, čo súper využil
95 Považská Bystrica, HC ŠKP Bratislava, HK
a
stav
vyrovnal,
1:1. Čas určený na oddych a
Ružinov ´99, HK Altis Orava, HOBA Bratislaúpravu
plochy
sme
využili na skoncentrovava, Mládež HC 46 Bardejov.
nie sa a do poslednej tretiny sme sa vrhli za
13. kolo, 1. liga dorast, ZŠ Brezno, 3.2.2018 nerozhodného stavu 2:2. Už po pár minútach
HK Brezno - HC Lučenec 5:6 (2:2, 2:2, 1:2) sme viedli 3:2. Tento stav už chalani nedovoliHC LC: Vrábeľ - Nemec, Galdík, Švagerko, li súperovi otočiť, a tak si vybojovali zaslúžené
Ukrop, Sivok, Mihalčák, Matúch, Adamove, víťazstvo a postup do play-off. Týmto im chcem
Burdilák, J. Dudek, Jekkel.
znovu poďakovať za perfektne odvedenú prácu
na ľade. Rád by som sa poďakoval aj vedúceGÓLY ZA LC:
mu družstva J. Vrábeľovi, rodičom a všetkým,
2:1 Sivok (Matúch),
ktorí prišli povzbudiť našich chlapcov. Lebo
2:2 Matúch (Sivok),
ako
sami chlapci povedali: Tréner, dnes nám
4:3 Adamove (Matúch, Mihalčák),
veľmi
pomohli! Skvelé publikum bolo pre nás
4:4 Matúch (Sivok),
ako
šiestym
hráčom na ľade.“
4:5 Matúch, 4:3,
4:6 Mihalčák (Ukrop).

Vladimír Lipiansky (tréner, HC Lučenec):
„Keďže súpera sme poznali len z prípravných zápasov, tento zápas sme začali opatrne. Ich súpiska bola nabitá dvoma hráčmi zo Zvolena a
piatimi z Banskej Bystrice, čo sa nám vypomstilo a prehrávali sme 0:2. Chalani však ukázali silu tímu a tretina sa skončila výsledkom 2:2.
Druhá tretina mala rovnaký priebeh a stav na
jej konci sme doťahovali na 4:4. Chalani už toho
mali plné zuby, nevládali. Veď hrať na dve päťky proti osemnástim hráčom súpera dalo naozaj zabrať. Opäť sme však ukázali, že hokej sa
hrá až do konca. Strelili sme dva góly, čo súpera na pár minút doslova ochromilo. Brezno sa
snažilo stav zvrátiť, ale bojovnosť našich hráčov
dovolila súperovi skórovať už iba raz, čo znamenalo konečný stav 6:5 pre Lučenec. Tým sa
zvýšila šanca pre náš tím postúpiť do play-off.“
14. kolo, 1. liga dorast, ZŠ Lučenec, 4.2.2018
HC Lučenec - HK Brezno 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

text a foto: Stanislav Vojtek, Ján Šnúrik

STAV SÉRIE 1:0, 17.2.2018
Dubnica nad Váhom - HC Lučenec 8:1 (2:0,
3:0, 2:1)
HC LC: Vrábeľ, Jekkel - Ukrop, Jonáš, Rybár, Sivok, Dudek, Galdík, Havran, Matúch,
Spišiak, Mihalčák, Nemec, Adamove, Švagerko, Burdilák. Tréner: Miroslav Barcaj. Asistent trénera: Vladimír Lipiansky.
Gól za LC: 8:1 Burdilák (Švagerko).
STAV SÉRIE 2:0, 18.2.2018
Dubnica nad Váhom - HC Lučenec 8:7 (5:0,
1:2, 2:5)
HC LC: Vrábeľ, Jekkel - Ukrop, Jonáš, Rybár, Sivok, Dudek, Galdík, Havran, Matúch,
Spišiak, Mihalčák, Nemec, Adamove, Švagerko, Burdilák. Tréner: Miroslav Barcaj. Asistent trénera: Vladimír Lipiansky.
Góly za LC: 6:1 Rybár (Sivok), 6:2 Galdík
(Burdilák, Rybár),6:3 Jánoš (Matúch, Mihalčák), 7:4 Adamove (Mihalčák), 8:6 Matúch
(Mihalčák, Sivok), 8:7 Matúch.
BUDÚCI PROGRAM
24.2. o 16:00:
HC Lučenec - Dubnica nad Váhom (3 zápas)
25.2. o 16:00:
HC Lučenec - Dubnica nad Váhom (4 zápas)
text: Ján Šnúrik foto: www.hockeyslovakia.sk

23. februára 2018
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www.lucenec.sk
POZVÁNKA

BKM LUČENEC PODPORUJÚ:

BKM LUČENEC - ŠKP BBC BANSKÁ BYSTRICA
MESTO Lučenec, Miroslav
Tóth-ELEKTRO M.T. Lučenec, KAM
RENT s.r.o. Lučenec, ERNSTPROFIL
s.r.o. Lučenec, TRANSSILV s.r.o. Lučenec, Stavebné Stroje Slovakia s.r.o.
Bratislava, JAKOMAT s.r.o. Lučenec,
Hotel Clavis Lučenec, Reštaurácia
Monikin Dvor Lučenec, CBS-Bos
s.r.o. Hradište, Slovexpres - autoslužby-Peter Kucej Lučenec, EX

24.2.2018 - 18.00 HOD. - ŠH ARENA

PRINT-František Šándori Lučenec,
23 FOOD COMPANY s.r.o. Lučenec, Milan Brada-Bagetka Puccino Lučenec, Gabriel Molnár - Creative Lučenec, ARKON a.s. Zvolen,
M-MARKET Reality, s.r.o. Lučenec,
IKE, spol. s r.o. Pôtor, Piváreň Krokodíl Lučenec, RETRO LC s.r.o. Lučenec, 4 Vitaldrink s.r.o. Lučenec.
text a foto: Ján Šnúrik

FLORBAL

Tigre sa rozbehli
Krunoslav Krajnovič (odbor1. BASKETBALOVÁ LIGA
ný konzultant, BKM Lučenec):
SKUPINA O 1. - 6. MIESTO
„V Bratislave sme odohrali s
10.2.2018
Petržalkou dobrý zápas proti súperovi, ktorý hral veľmi tvrdo. PoMŠK ISKRA PETRŽALKA stupne sme sa však prispôsobili a
BKM LUČENEC 68:92
zápas sme od úvodu kontrolovali.
(15:15, 10:31, 15:20, 28:26)
Som veľmi rád, že sme už vyhrali
BKM LC: Vranjes 24(4), Sar- štvrtý zápas po sebe, napriek tomu,
na 12(2), Jackuliak 9(1), Smik 7, že náš výkon nebol ideálny. Teraz
Pánis 4 (Griffin 16, Radenkovič sa už sústredíme na domáci zápas
7, Pipíška 6(2), Mederi 5(1), Ga- s Banskou Bystricou.“
lovič 2, Bendík 0). Tréner: RoŠTATISTIKY
man Grenda.
Po výhre nad Štartom Bratislava museli lučeneckí basketbalisti
opäť cestovať do hlavného mesta,
tentokrát na palubovku MŠK Iskra Petržalka. Po vyrovnanej prvej
štvrtine hosťujúci tréner-konzultant hráčov prestriedal a vďaka
dvom trojkám Pipíšku im podarilo odpútať od súpera. Náskok sa
tak do prestávky vyšplhal až na
21 bodov. BKM po zmene strán
kontrolovali priebeh hry a boli
dôslední v obrane aj v útoku. Na
posledných šesť minút vybehol
na palubovku aj najmladší hráč
Tomáš Mederi, ktorý zahral výborne a k výhre prispel piatimi
bodmi. Zápas uzavrel krásnym
smečom Američan Griffin.

BKM LUČENEC
meno 		
priezvisko

počet
zápasov

body

Patrik Sarna

12

245

Adrian Smik

12

156

Simeon Jackuliak 12

145

David Radenkovič 10

117

Tihomir Vranješ

108

5

A. Johnny Griffin jr 4

69

Peter Pipíška

9

69

Dávid Bendík

9

20

Ján Zorvan

1

18

Stanislav Galovič 7

10

Marek Halász

6

6

Richard Paška

1

5

Tomáš Mederi

6

5

Jaroslav Žingor

2

2

TABUĽKA SKUPINY 1. - 6. MIESTO

Martin Šturc

2

1

1. Lučenec
2. Petržalka
3. B. Bystrica
4. P. Bystrica
5. Štart BA
6. TU Košice

Marko Grenda

3

0

Samuel Čánik

1

0

Michal Matisko

2

0

440
523
321
321
413
303

394:282
397:410
216:218
228:241
294:318
251:311

112
-13
-2
-13
-24
-60

8
7
5
5
5
3

Viditeľne si tigre plnia svoje novoročné predsavzatie. Zaostávajú
za CVČ Magnet len o jediný bod. V poslednej dobe - v posledných kolách, zápasy odohrali na výbornú. Všetky povyhrávali. Samozrejme
každý úspech je výsledkom tvrdej driny a makania, ale len prostredníctvom snahy a poučenia sa z chýb dokáže človek - športovec presadiť sa. Tigre zažili dva veľké úspechy. V prvom zápase valcovali CVČ
Magnet, keď vysoko nasadili latku... Chlapci si dávali hlavne pozor
na defenzívu, čím stihli blokovať všetky smerujúce strely na bránu od
Ďuríka. CVČ Magnet zdolali vysoko o viac ako 10 gólov. Podobná situácia sa odohrala aj proti zápasu proti PaSA, hoci dievčatá prehrali
o štyri góly. Čaká nás ešte 6 týždňov do konca ligy, môže sa stať hocičo, uvidíme ako sa naďalej bude vyvíjať liga, talenty a zápasy v nej.

zdroj: www.msbasket.sk

CHLAPČENSKO-DIEVČENSKÁ LIGA

CVČ Magnet - SZŠ 9:5
Góly: Ďurik 8, Sabó - Tamášová 2, Šulajová, Gazdíková 2.
Štatistika brankárov: Bella 75%
- Olšiak 73.52%.
PaSA - FLK Bulls Lučenec 5:0
(kontumačne)
NAJLEPŠÍ STRELCI
chlapčensko-dievčenskej ligy:
96 Ďurik (CVČ Magnet), 49 Vaslíková (PaSA), 39 Zöld (FK Tigers
Lučenec), 35 Cseriová (PaSA), 30
Pauk (FLK Bulls).
Fanúšikov Chlapčensko-dievčenskej ligy pozývame na pondelkové zápasy od 15:00 do 17:00.

Na fotke je družstvo FK Tigers
Lučenec, zľava: Marián Mihálik,
Rastislav Slocík, Žigmund Zöld,
Erik Janíček a Timothy Sirotka.
Florbalovú ligu v Lučenci finančne podporujú: primátorka
mesta Alexandra Pivková, mesto
Lučenec, Superpek, Redox, Lustroj,
Parapetrol, Poľovníctvo Hubert,
Autokomplex a Autoškola Gonda. Ďakujeme.
1. PaSA
12 10 1 1
2. CVČ Magnet 12 8 3 1
3. Tigers LC
12 7 5 0
4. FLK Bulls 12 3 9 0
5. SZŠ
12 1 11 0

119:51  31
124:85  25
119:60  21
64:75  9
20:159  3

text: Sabina Udvardyová,
Lukáš Kardoš
foto: Ján Benčo
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Druhý najlepší strelec
futsalovej ligy, Brazílčan
Alex Viana da Silveira
Junior (25 gólov) takto
prekonáva brankára Mareka Karpiaka

Po mimoriadnom výkone
zaslúžené víťazstvo nad majstrom
CHLAPCI ZA VŠETKÝCH VÁM ĎAKUJEME - OBRIGADO
1. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ LIGA
16. KOLO, 16.2.2018

Kto si vsadil nejakú finančnú
čiastku v stávkových kanceláriách na víťazstvo nováčika prvej
futsalovej ligy - Mimel Lučenec
nad niekoľkonásobným majstrom
SR Slovanom Bratislava, tak urobil dobre. Jeho vklad sa mu vrátil
v niektorých prípadoch až šesťnásobne! Lučenčania po výbornom
kolektívnom výkone, pred viac
ako tisíckou vynikajúcich fanúšikov vyprevadili slávny Slovan
Bratislava zo srdca Novohradu
s prehrou 4:2 a doposiaľ neporazenému tímu tak vrátil nepríjemnú novembrovú nádielku z Bratislavy 1:17!

Neopísateľná radosť domáceho
tímu po strelenom góle.
MIMEL LUČENEC - SLOVAN

Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík,
Petík, Steinwandter, Sobral, Viana.

1. Slovan BA
2. Wild B. BA
3. Mimel LC
4. ŠK Žilina
5. Pin. BA1994
6. Bíli And. TT
7. N. Zámky
8. MIBA BB
9. Futsal LV
10. Dr. Podolie

FUTSALOVÁ
16 13 2 1
16 11 3 2
16 11 2 3
15 8 2 5
15 8 1 6
16 6 0 10
16 5 2 9
16 4 3 9
16 3 0 13
16 2 1 13

142:27
74:43
91:60
59:59
76:61
54:75
68:79
58:87
49:90
27:117

41
36
35
26
25
18
17
15
9
7

EXTRALIGA JUNIOROV U20

GRIZZLY KOŠICE MIMEL LUČENEC 4:8 (1:3)
Mimel: Šága - Badinka, Keszi,
Berky, Kulich, Ferreira, Sobral,
Viana, Mészáros, Klimák.
Góly za LC: Viana 3 (2 z pk), Ferreira 3 (1 z pk), Klimák, Šlehofer
(vlastný).

BUDÚCI PROGRAM
23.2.2018 o 19:30:
Futsal Levice - Mimel Lučenec
2.3.2018 o 19:00:
Mimel Lučenec - Nové Zámky
(záverečné kolo)
1. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ LIGA
15. KOLO, 8.2.2018

SLOVAN: Brndiar, Karpiak - KyMIBA BANSKÁ BYSTRICA jovský, Rick, Kozár, Haľko, Belaník, Rischer, A. Zdráhal, Bartošek,
MIMEL LUČENEC 4:5 (0:2)
Solano, M. Zdráhal, Péchy, Rafaj.
Junior
Góly: 5. min. Viana 1:0, 6. min.
MIMEL: Oberman - Csaba, A.
Alex Viana
Viana 2:0, 34. min. Fehérvári 4:1, Hricov, Ferreira, Kočiš, Brunov14. min. Ferreira 3:0, 34. min. ský, Fehervári, Kuhajdík, Petík,
Fehérvári 4:1 - 17. min. Kyjovský Steinwandter, Sobral, Viana, Rut3:1, 37. min. Kyjovský 4:2.
kaj. Tréner: Marián Berky.
EKOPRIM PREŠOV ŽK: Bartošek (BA). RozhodovaGóly: 26. min. Vajda 1:3, 28. min.
MIMEL LUČENEC 1:6 (1:2)
li: Bohun, Peško. Divákov: 1100. Mráz 2:3, 36. Vajda 3:4, 40. Čief
4:5 - 3. min. Sobral 0:1, 17. min.
Góly za LC: Sobral 2, Klimák
Marián Berky
Viana
(pk)
0:2,
21.
min.
Sreinwan2,
Keszi, Kulich. ŽK za Lučenec:
(tréner, Mimel Lučenec):
dter
0:3,
33.
min.
Viana
2:4.
39.
Berky.
„Bol to ťažký zápas. Vedeli sme,
že hráme proti niekoľko násobné- min. Brunovský 3:5.
ŽK: Ríša, Rafanides, Čief,
Mimel Lučenec U-20 v utorok
mu majstrovi Slovenska, že majú
Dobrota.
Rozhodovali:
Havrila,
(13.2.)
natiahol sériu bez porážsilné mužstvo, majú silných repreFischer.
Divákov:
300.
ky,
keď
v Prešove úspešne zvládol
zentantov. Aj diváci videli, že zápas
ďalšie
dva
zápasy. Ako prví k nobol veľmi, veľmi ťažký na psychiku
Marián
Berky
hám
Lučenca
padli vlaňajší maja na koncentráciu. Náš úspech sa
(tréner,
Mimel
Lučenec):
stri
juniorskej
extraligy z Košíc.
rodil tým, že sme premenili rýchle
„Zápas
v
Banskej
Bystrici
sme
Tí
inkasovali
osem
gólov a súpedva góly. Boli sme na „koni“, priskoro
nezvládli
v
hlavách,
pretora
dokázali
prekonať
iba štyrikrát.
dali sme tretí, čo nám dopomohlo
že
sme
si
mysleli
po
troch
streleDobrá
forma
mladíkov
Mimek malému ukľudneniu. Keby sme
ných
góloch,
že
všetko
pôjde
úpllu
sa
potvrdila
aj
v
stretnutí
pronedostali gól na 3:1, tak by sme
ne
hladko.
Prepínanie
z
ofenzívy
ti
domácemu
Prešovu.
Kým
gólboli vo väčšej pohode a nemusedo
defenzívy
nefungovalo.
Hráman
hostí
Šága
bol
prekonaný
li by sme sa báť o výsledok. Druhý
polčas ukázal, že Slovan je naozaj či si neplnili defenzívne úlohy a iba raz, sieť Prešova sa rozvlnila
majstrom zaslúžene. No my sme uľahčovali si to podľa seba, ako až šesťkrát.
sa nedali a bojovali sme. Čo ma im to vyhovovalo. Domáci nás
TABUĽKA
trošku mrzí je to, že keď nás súper prevýšili v bojovnosti. Pokora a
pritlačil, nevedeli sme udržať loptu. úcta k súperovi rovná sa úspech.
14 11 1 2 67:37 34
Slovanisti mali stále loptu a vede- Nič, potrebujeme na tento zá- 1. Lučenec
2. Prešov
13 9 0 4 62:38 27
li si na nás vytvoriť tlak. Hneď ako pas zabudnúť a pripraviť sa na
3. Košice
13 8 1 4 60:35 25
sme aj my podržali loptu, podari- ďalší zápas.“

lo sa nám po krásnej akcii streliť
Fehervárim štvrtý gól. Neskôr sme
MIMEL: Oberman (Klema) - sa viac sústredili na to, aby sme už
Csaba, Hricov, Ferreira, Kočiš, nedostali zbytočné góly.“
BRATISLAVA 4:2 (3:1)

stranu pripravil: Ján Šnúrik

4. Makrot. ZA
5. MŠK ZA
6. Ban. Bystrica
7. Levice

12 7 0 5 38:40
12 5 1 6 31:32
12 2 2 8 35:47
14 0 1 13 23:87

21
16
8
1
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Dni
Wolfgang
módy

Amadeus

Mozart
ÚČINKUJE
ORCHESTER
ŠTÁTNEJ OPERY

Requiem D-mol

23.3.2018

19:00

www.lucenec.sk

zádušná omša
pre sóla, zbor a orchester KV 626

MAREC MESIAC KNIHYTÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

BANSKÁ BYSTRICA

(1954-2008)

Vernisáž:
01.03.2018
štvrtok o 17:00
Partner podujatia:

Ulica Dr. Herza 1
Radnica/Mestské múzeum
Lučenec - výstavná sála
PO zatvorené
UT až SO 10:00 - 18:00
NE 14:00 - 17:00

ADRESA:

Adyho 69/7
984 01 Lučenec

4.4.2018

www.kultura.lucenec.sk
Kino APOLLO
MIC Lučenec

VEĽKÝ
GOLEM
MICHAL HANKO

Každoročne sa v priestoroch Novohradskej knižnice počas Týždňa slovenských knižníc stretávajú deti a študenti materských, základných a stredných škôl, aby sa na pôde knižnice oboznámili s
prácou knihovníkov. Práca knihovníkov nespočíva len v požičiavaní kníh, ale aj v aktivitách, ktorými sa snažíme spestriť naše služby.

VSTUPNÉ A PREDPREDAJ:

12,- €

1. 3.2018

Predstaví sa Vám viac ako
70 účinkujúcich (orchester,
spevácky zbor a sólisti).
Vďaka jedinečnej akustike
nádhernej lučenskej synagógy
bude tento koncert navždy
nezabudnuteľným zážitkom.

PL2018/12

Srdečne vás pozývame do No7. 3. 2018 - dejiny písma a
vohradskej knižnice v rámci Týž- kníhtlače venované najmenším
dňa slovenských knižníc na nasle- čitateľom, ktorých prevedieme
dovné aktivity:
dejinami písma a kníhtlače
5. 3. 2018 - zástupcovia Únie
8. 3. - 9. 3. 2018 - koniec týžslabozrakých a nevidiacich ukážu dňa venujeme našim detským čideťom, ako čítajú knihy slabozra- tateľom v Tvorivej dielni, kde sa
kí a nevidiaci
spoločne vyberieme po rozpráv6. 3. 2018 - prednáška pre štu- kových stopách P. Dobšinského,
dentov stredných škôl spojená s spolu s deťmi si vymodelujeme z
diskusiou na aktuálnu tému I. sve- hliny svoj čarovný hrnček, pernítovej vojny, prednášajúci Ján Aláč kovú chalúpku alebo draka
dokumentarista/historik, GMM
Informácie: 047/43 244 77
Rimavská Sobota
predeti@nklc.sk
text: Daša Filčíková

16 | pozvánky / inzercia

6. apríla o 19:00
kino Apollo Lučenec
vstupné: 15 eur

HLASUJME DENNE
AŽ DO 28. 2. A VYHRAJME
KRÁSNE IHRISKO PRE

LUČENEC
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SEDEM
BEZ
ZÁRUKY

Skvelé vystúpenie štyroch
známych glosátorov. Elena Vacvalová, Oľga Feldeková, Marián
Leško a Milan Lasica v populárnej talk show známej z obrazoviek TV JOJ. Nenechajte si
ujsť neopakovateľné vtipné postrehy a komentáre na udalosti
z domácej i zahraničnej politiky, spoločnosti a všetkého, čo
život prináša. Okrem humoru
štvorice protagonistov programu čaká na divákov aj atraktívny hudobný hosť.

