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Regionálna značka
„Regionálny produkt NOVOHRAD“

Hlavnou témou rokovania bolo
zavedenie regionálnej značky v Novohrade. Cieľom regionálneho
značenia je zviditeľniť územie
Novohradu a upozorniť na zaujímavé produkty či služby, ktoré
vznikajú priamo v našom regióne.
Regionálna značka zaručuje, že
certifikovaný produkt je jedinečný pre daný región, pochádza od
miestneho výrobcu, využíva tradičné postupy a miestne zdroje
a obsahuje podiel ručnej práce.
Na projekte začalo mesto Lučenec
pracovať už v roku 2016. Projekt
bol podporený zo strany Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom dotácie.
Ako uviedla Alexandra Pivková,
prvá výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny

produkt NOVOHRAD “ bude vyhlásená v máji 2018. Výrobcovia
z Novohradu by mohli svoje prvé
certifikované produkty predstaviť
počas Lučenského jarmoku alebo
na jarmokoch v iných obciach či
mestách. Členovia združenia odsúhlasili na zhromaždení dokumenty súvisiace s implementáciou tohto projektu. Informácie
o realizácii projektu a zverejnení
prvej výzvy budú priebežne zverejňované v tlači, v médiách a na
webe. Informačný seminár pre
potenciálnych žiadateľov o regionálnu značku je plánovaný na
9. apríla 2018. Remeselníci a výrobcovia sa tam dozvedia o možnostiach získať pre svoje produkty
a výrobky certifikát „Regionálny
produkt NOVOHRAD“.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
produktnovohrad@gmail.com
jana.miadokova@lucenec.sk
henrietacemanova@gmail.com
text: Henrieta Čemanová
foto: Henrieta Čemanová (archív)

FAKULTA
ARCHITEKTÚRY STU

Vás pozývajú
na diskusiu

Architekti
v meste II
„ZÓNA FÁNDLYHO“

O cenu primátorky
mesta Lučenec
Lučenecspolupracuje
Mesto
sa Fakultou
architektúry
STU
riaditeľky
NOS

v Bratislave v rámci projektu
s názvom Architekti v meste.
Ide o dlhodobý projekt zameraný na koncepčnú tvorbu
v meste Lučenec.
Témou tohtoročnej spolupráce je
aj riešenie návrhov revitalizácie
„Zóny Fándlyho“. Ide o koncepčné
riešenie oblasti celého areálu
medzi ulicami J. Fándlyho, Jánošíkova, Dukelských hrdinov a Haličská cesta. Touto cestou Vás
pozývame na verejné stretnutie
o budúcej podobe „Zóny Fándlyho“.

Koncepcia projektu:
Ing. arch. Ivan Siláči

22.3.2018 16:0O

V stredu 7. marca sa v salóne
Wágner na Radnici v Lučenci konalo Valné zhromaždenie členov
združenia Región Neogradiensis, ktoré pôsobí na území Novohradu pod vedením predsedníčky Alexandry Pivkovej.

Miesto konania:
Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy
v Lučenci, Haličská cesta 9,
1. poschodie

www.lucenec.sk
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So skibusom na
LYŽOVICU Radovánky na snehu

Nesmrteľný, tak ako
lučenecký Golem ...
Po úspešnej premiére výstavy novohradských nožiarov pod názvom Krása chladných
zbraní sa tentokrát odborníci z Mestského
múzea Lučenec zamerali na fotografie verného priateľa ulice, nocí a klubov, milovníka a básnika života s horúcim srdcom Michala Hanka. Mestské múzeum Lučenec vo
štvrtok 1. marca 2018 slávnostne otvorilo výstavu VEĽKÝ GOLEM - Michal Hanko. Vernisáž výstavy prilákala v tento deň do výstavnej sály viac ako 100 návštevníkov.
MICHAL HANKO
(22. október 1954 - 18. marec 2008)
Michal bol človek s obrovským srdcom, ktorého trápili krivdy celého sveta. Žil život plnými
dúškami. Vynikajúci partner pre dlhé, hĺbavé
rozhovory. Narodil sa v Lovinobani, ako tretí
syn v rodine priemyselného inžiniera. Detstvo
prežil v Prahe. Krátko potom ako Michal ukončil
strednú priemyselnú školu strojnícku, sa rodina znovu sťahuje na Slovensko do Košíc. Začiatok milénia neprial technickým zamestnaniam.
Problémy so zamestnaním a rozvod s Ivou riešil presťahovaním do malého domčeka vo Vidinej. Obživu nachádza v občasnej brigádnickej
práci v Tatra banke, pomocných prácach pre
priateľov a známych. Tento spôsob života, ku
ktorému pripočítajme aj akúsi rodinnú samotu,

18. apríla o 18:00 v Divadle B. S. Timravy.
Vstupné: 18 eur

vytvoril v Michalovi pocity existenčného nepohodlia, ale aj určitej krivdy z neuznania, nedocenenia. Veril, že má ako umelec čo ponúknuť.
Bol presvedčený, že je výnimočným tvorcom
a uvedomoval si aj svoje intelektuálne kvality.
Značne frustrovaný v tejto ťažkej životnej situácii odchádza do Bratislavy a neskôr k jednému z bratov do Mladej Boleslavi. Tu pracoval ako vrátnik. Občas sa na krátko vracal do
Lučenca. Michal, inak silný a vitálny, navidomoči chradol. K zlým životným podmienkam
sa pridala choroba - rakovina hrtana, ktorá si
vybrala svoju daň nadránom 18. marca 2008.
Rodina a blízki priatelia sa s Michalom rozlúčili v krematóriu v Bratislave. Pochovaný je na
cintoríne bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica, kde býva Filip s rodinou a kde aj
Michal prežil svoje posledné dni pred tým, ako
odišiel do nemocnice naposledy.
Verný priateľ ulice, noci a klubov, milovník
a básnik života s horúcim srdcom skončil svoju
púť, ale ostáva tu s nami. V svojich fotografiách a spomienkach priateľov. Nesmrteľný, tak
ako lučenecký Golem ...
Ďakujeme všetkým, ktorí požičali fotografie
na výstavu Michalových fotografií.

Na sobotu 17. marca naplánovali organizátori mesto Lučenec a OZ Novohrad športové
podujatie pod názvom LYŽOVICA - RADOVÁNKY NA SNEHU.
Záujemcovia 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. 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.
Sobota, 17. marca - Látky-Prašivá
(areál hotela Royal)
9:30 - prezentácia účastníkov majstrovstiev okresu v lyžovaní a sánkovaní - deti do
6 rokov (chlapci a dievčatá) - deti do 12 rokov
(chlapci a dievčatá) - dospelí (muži a ženy).
13:00 - slávnostné vyhodnotenie, organizátori majú pripravené pre najlepších diplomy, medaily.
LYŽOVICA - RADOVÁNKY NA SNEHU
sa uskutočnia pod patronátom primátorky
mesta Alexandry Pivkovej.
K účasti na majstrovstvách okresu v lyžovaní je potrebné sa prihlásiť písomne e-mailom:
stanislav.spisiak@lucenec.sk alebo telefonicky na č. t. 4307232 do 14. marca (streda) 2018.

„Ďakujem všetkým, ktorí podporili počas zimných mesiacov projekt skibus. V priemere sa
každú sobotu odviezlo 25 lyžiarov. Účastníci
mohli
spoznať krásy zimnej prírody v areáloch
text: Andrea Moravčíková, Ján Šnúrik
Látky-Kočanda,
Látky-Prašivá i Kokava-Línia.
foto: Peter Kollár
Zároveň by som všetkých pozval na záverečné
Poznámka redakcie: Neskrátený text o ži- vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční 17. marca
vote Michala Hanka nájdete na FB: Mesto na lyžiarskych svahoch Látky-Prašivá. Bude
možnosť si zalyžovať a deti sa môžu sánkovať.
Lučenec.
Je zabezpečené občerstvenie s hudbou,“ povedal viceprimátor Pavol Baculík.

Pozvánka na DUO JAMAHA
sestry Bacmaňákové a Máju Velšicovú
Nedeľa, 25. marca 2018 o 16:00
v Divadle B. S. Timravy, vstupné: 10 eur

POZNÁMKA
Cena lístka 2 eurá tam a 2 eurá nazad. Informácie o obsadenosti môžete získať na telefónnom čísle 0911 787 834 denne od 6:00
do 17:00 (je možnosť si rezervovať miesto).
Otváracie hodiny v Infocentre: pondelok nedeľa, od 6:00 do 17:00. Za skibus patrí
poďakovanie mestu Lučenec, OZ Novohrad,
Banskobystrickému samosprávnemu kraju,
OOCR Novohrad a Podpoľanie a Slovenskej
autobusovej doprave Lučenec, a.s.
text: Ján Šnúrik
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Stretnutie pri príleži- Prechádzka
Odpočívajte v pokoji
tosti 60. výročia
jarnou prírodou
založenia strediska
Jar opäť prišla. Mesto Lučenec spoločne
s OZ Novohrad, v spolupráci s DSA organizujú dňa 7. apríla tradičnú akciu Prechádzka
jarnou prírodou - hrad Modrý Kameň s odchodom do Modrého Kameňa o 8:00 spred
Mestského úradu v Lučenci.

PROGRAM:
9:00 - 10:00 - výstup náučným chodníkom
na hrad Modrý Kameň
10:00 - 13:00 - obhliadka hradu s odborným
výkladom - hlavná expozícia Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, historická expozícia hradu (3 výstavy: Kaplnka, Historická sála, Archeologická výstava), podzemné
chodby, vyhliadka hradnej bašty
13:00 - 14:00 - cesta naspäť, príchod do Lučenca je naplánovaný cca o 15:00
Doprava je pre všetkých záujemcov zadarmo, pre deti do 6 rokov je pripravené prekvapenie od DSA. Akcia sa uskutoční za každého počasia.
Hrad Modrý Kameň je goticko-renesančný hrad pochádzajúci z druhej polovice 13.
storočia. V areáli kaštieľa sa nachádza SNM
- Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad
Modrý Kameň, ako špecializované múzeum
s celoslovenskou pôsobnosťou.
Prihlásiť sa môžete od 12. marca do 4. apríla v Mestskom informačnom centre v Lučenci
(Ul. Dr. Herza 1, Radnica Lučenec) alebo na
tel. čísle 43 315 13. Kapacita je neobmedzená.
O výdavkoch na vstup vás budeme informovať
v nasledujúcom vydaní Mestských novín.

Dňa 12. februára sa za účasti vzácnych
hostí uskutočnilo v našom zariadení slávnostné stretnutie pri príležitosti 60. výročia
založenia strediska Tuhárske námestie 10
v DSS Libertas Lučenec.
Po úvodnom privítaní hostí začala oslavu
riaditeľka strediska Ľubica Polláková príhovorom, v ktorom stručne spomenula históriu zariadenia, poďakovala všetkým bývalým
aj terajším zamestnancom za ich svedomitú
a obetavú prácu. Prítomným sa prihovoril aj
predseda BBSK Ján Lunter ako zástupca zriaďovateľa. Slová vďaky venovala aj zástupkyňa
mesta - primátorka Alexandra Pivková, ktotext: Monika Nagyová
rá riaditeľke odovzdala ďakovný list, pamätnú medailu a krásnu kyticu za výbornú dlhoročnú spoluprácu. Nasledovalo odovzdávanie
ďakovných listov a drobných upomienkových
predmetov bývalému riaditeľovi Jozefovi Cerovskému, Danke Haškovej, ktorá odpracovaViceprimátor Pavol Baculík a Marian Duzbala v zariadení 33 rokov a Jozefovi Podskľanovi,
ba pozývajú všetkých športovcov a nadšenjednému z prvých obyvateľov zariadenia. Naslecov športu na veľkonočné stretnutie špordovalo kultúrne vystúpenie Detského folklórtovcov, kde budú informovaní o športových
neho súboru Radosť, študentov z Pedagogicpodujatiach v meste Lučenec. Spoločne si
kej a sociálnej akadémie v Lučenci a študentov
môžu otestovať svoju kondíciu na 5km okruKonzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej
hu po asfalte behom, bicyklom alebo nordic
Bystrice. Pre hostí bola pripravená prehliadwalking (počet kôl je už len na účastníkovi/
ka výrobkov našich klientov v tvorivej dielni
športovcovi/ avšak max.1,5 hodinu od spoa v rámci programu sa konala aj súťaž o najločného štartu. Stretnutie sa uskutoční dňa
lepšiu bábovku.
30. marca za každého počasia. Štart je naplánovaný pred mestským kúpaliskom o 10:00
Po programe si hostia, klienti a zamestnanci
(možnosť využiť šatne). Toto stretnutie šporpochutnali na malom občerstvení. Veríme, že
tovcov na Veľkú noc je naplánované aj z dôsa všetci prítomní cítili príjemne a po odchode
vodu zistenia záujmu pre organizovanie prebudú ešte dlho spomínať na krásne prežitý deň.
tekov v týchto disciplínach do budúcnosti.

Pozvánka na
stretnutie športovcov

text a foto: Ľubica Polláková

text: Marian Duzbaba

Vo Veľkej Mači zastrelili minulý týždeň reportéra a jeho priateľku. Sviečky na pamiatku
zavraždeného investigatívneho novinára Jána
Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej
ľudia zapaľovali pred vchodom do OC Galéria
na Námestí republiky v Lučenci. Napriek vysokým mrazom Lučenčania prišli a zapálením
sviečky si uctili dve obete vraždy.
text a foto: Ján Šnúrik

PROGRAM AKCIÍ
A PODUJATÍ V LUČENCI
9.3. o 19:00 štvrťfinále play-off vo futsale:
Mimel Lučenec - Bíli Andeli Trnava.
Miesto: športová hala Arena
9.3. - 4.4. Veľký Golem. Výstava fotografa,
Lučenčana Michala Hanka. Miesto: Radnica Lučenec, mestské múzeum
9.3. - 25.3. od 9:00 do 17:00 Výstava Salvador Dalí - Božská komédia a ďalšie diela. Miesto konania:
Novohradské múzeum a galéria
9.3. piatok o 15:00 Šachová simultánka s
Luciou Kapičákovou. Lucia odohrá šachovú simultánku proti desiatim osobnostiam mesta a lučeneckého regiónu. Miesto konania: Radnica Lučenec
10.3. sobota o 8:00 Skibus - Lučenec
(nástupište č. 7). Miesto konania: Látky-Prašivá, Kokava n/Rimavicou-Línia
10.3. sobota o 18:00 1. Basketbalová
liga: BKM Lučenec - Košice. Miesto
konania: športová hala Arena
13.3. utorok o 17:00 Vernisáž výstavy
veľkonočných vajíčok s názvom Krehká krása (vajíčka, kraslice). Miesto konania: Dom Matice slovenskej v Lučenci. Výstava potrvá do 3. apríla.
15. - 18.3. (štvrtok - nedeľa) 18. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET.
Miesto konania: Divadlo B. S. Timravy
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JARNÉ UPRATOVANIE - ZBER ODPADOV

PREVENCIA KRIMINALITY

Ako postupovať pri
škodovej udalosti...

Dopravná polícia v okresoch Lučenec a Poltár zaznamenala v období mesiacov január až
február 2018 zvýšený počet dopravných nehôd, pri ktorých bol vinníkom dopravnej nehody neznámy páchateľ. V tomto období (1.1.
až 28.2.) evidujeme 39 dopravných nehôd,
z ktorých v 11 prípadoch dopravnú nehodu
zavinil neznámy páchateľ. Vzhľadom na nárast takýchto dopravných nehôd upozorňujeme vodičov, v prípade ak budú účastníkmi
udalosti, pri ktorej inému spôsobia škodu na
motorovom vozidle a majiteľ poškodeného vozidla sa na mieste udalosti nenachádza, že ich
povinnosťou je upovedomiť majiteľa poškodeného vozidla o hmotnej škode, ktorá bola
spôsobená a vyplniť a podpísať s ním tlačivo
na náhradu škody.
UPOVEDOMENIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ:
- vlastnou iniciatívou, cestou svedkov udalosti, oslovením susedov alebo ponechaním odkazu s telefónnym číslom a svojimi
osobnými údajmi za stieračom poškodeného vozidla, resp. na inom vhodnom mieste,
- prostredníctvom útvaru Policajného zboru, ktorý zabezpečí upovedomenie majiteľa
poškodeného vozidla, pričom v tomto prípade je potrebné zotrvať na mieste udalosti až do príchodu policajta.
V prípade, ak vodič odíde z miesta udalosti bez toho, aby vykonal konkrétne kroky na
zistenie majiteľa poškodeného vozidla - podložené relevantnými dôkazmi, posudzuje sa
táto udalosť ako dopravná nehoda a odídenie
z miesta dopravnej nehody, za čo je možné
v správnom konaní uložiť pokutu od 300 do
1300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo od jedného do piatich rokov.
Vyzývame vodičov, aby v takomto prípade radšej kontaktovali políciu a predišli
tak následným nepríjemnostiam pri riešení priestupkov, ako aj vysokým sankciám
za protiprávne konanie.
text: Peter Káčerík, OR PZ Lučenec
ilustračné foto: internet

OKIENKO EÚ

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV:
7. apríla
Mesto Lučenec oznamuje všetkým občanom
mesta, že v období od 9. marca do 26. marca 2018
bude prebiehať v meste Lučenec jarné upratovanie. V rámci jarného upratovania bude realizovaný zber objemných odpadov a drobných
stavebných odpadov. Dňa 7. apríla bude realizovaný mobilný zber nebezpečných odpadov.

Interrrail - bezplatné cestovanie
pre mladých Európanov
Európska komisia schválila rozhodnutie o financovaní, ktoré sa týka návrhu Európskeho
parlamentu o „bezplatnom poukaze na Interrail pre Európanov, ktorí dovŕšia 18 rokov“.
Na tento program sa v roku 2018 vyčlení 12
ZÁUJEMCOVIA O KONTAJNERY
miliónov eur, čo by malo umožniť približne 20
Na zber a prepravu objemného odpadu a drob000 až 30 000 mladým ľuďom cestovať a zís- ného stavebného odpadu budú rozmiestňované
kať skúsenosti, ktoré prispejú k posilneniu veľkoobjemové kontajnery podľa požiadaviek
európskej identity a spoločných európskych občanov. Požiadavky na umiestnenie veľkoobhodnôt a podporia spoznávanie európskych jemových kontajnerov je možné podať osobne
miest a kultúr. Tento návrh je v súlade s am- v kancelárii č. 320, na č. t. 4307211 alebo emaibíciami EÚ na podporu vzdelávacej mobility, lom na adrese jarmila.fekiacova @lucenec.sk do
aktívneho občianstva, sociálneho začlene- 23. marca. V prípade, že z rodinných domov ponia a solidarity všetkých mladých ľudí. Jeho trebujete odovzdať elektroodpad alebo použité
cieľom bude ponúknuť mladým ľuďom bez jedlé oleje, môžete ich odviezť do zberného dvora
ohľadu na ich sociálne zázemie alebo vzde- f. MEPOS, s r.o. na Fiľakovskej ceste v Lučenci
lanie, vrátane mladých ľudí so zníženou po- v pracovné dni: pondelok, utorok, štvrtok, piahyblivosťou, možnosť cestovať do zahraničia. tok v čase od 7:30 do 15.30, v stredu v čase od
Informácie o novej príležitosti pre mladých 7:30 do 17:30 a v nepárny týždeň v sobotu (17.
18-ročných Európanov prinesie propagačná marca) v čase od 8:00 -13:00. Tu od vás odpad
kampaň, ktorej súčasťou môže byť verejné vý- bezplatne odoberú.
ZBER RASTLINNÉHO ODPADU:
berové konanie na výber prvých cestovateľov.
19. až 23. marca
Tí by mali na cesty po Európe vyraziť už toto
Rastlinný odpad bude v mesiaci marec zbieleto. Cestovanie bude vo všeobecnosti prebiehať vlakom, cestujúci by však v prípade raný v termíne od 19. až 23. marca v zmysle
potreby mali mať k dispozícii aj alternatívne harmonogramu, ktorý je zverejnený na strándruhy dopravy zohľadňujúce environmentál- ke mesta. Rastlinný odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len deň pred zbene hľadisko, čas a vzdialenosť.
rom! Ak potrebujete z rodinných domov vyviezť
rastlinný odpad v iných termínoch, môžete ho
Testovanie dvojakej kvality potravín už na jar
odviezť do kompostárne v lokalite Čurgov v praEurópska komisárka pre spravodlivosť,
covné dni pondelok až piatok, v čase od 7:30
ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Viedo 15:30. Tu od vás rastlinný odpad bezplatne
ra Jourová v Prahe oznámila, že spoločná tesodoberú. Do kompostárne môže byť privezený
tovacia metodológia pre dvojakú kvalitu po- len čistý rastlinný odpad bez prímesí iných odtravín, na ktorej pracuje Spoločné výskumné padov (napr. kamene, plasty, sklo, pletivo ...).
centrum (JRC) bude hotová v apríli. Členské
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU:
štáty budú môcť začať so skoordinovanou
19. marca a 29. marca
testovacou kampaňou už v máji. Testovať sa
Zber objemného odpadu od bytových domov
bude zloženie vybraných produktov, ktoré sa
je realizovaný každý párny týždeň v pondelok.
predávajú vo väčšine členských štátov. TestoNajbližšie termíny vývozov sú v dňoch 19. marvanie bude zahŕňať aj chemické a senzorické
ca a 29. marca. Objemný odpad môže byť vylotesty. Prvé výsledky by mali byť k dispozícii žený pri zberných nádobách na komunálny odkoncom tohto roka.
pad len deň pred zberom!
Do boja proti dvojakej kvalite potravín je
ZAPOJTE SA DO SKRÁŠLENIA OKOLIA
zapojených 16 členských štátov. Usmernenia
Zároveň vyzývame občanov mesta, majiteľov
na riešenie tejto problematiky vydala Komisia
a užívateľov nehnuteľností v meste, aby ste aj
už v septembri 2017, zároveň prebieha komuvy svojou zvýšenou aktivitou prispeli k jarnénikácia so zástupcami priemyslu a výrobcov.
mu upratovaniu a tým skrášleniu nášho mesta. V rámci čistenia mesta okrem svojich obKontakt: Europe Direct Lučenec, Radnica jektov, domov, dvorov a záhrad si vyčistili aj
Lučenec, Ulica Dr. Herza 140/1, 984 01 Lu- okolie týchto nehnuteľností v zmysle platných
čenec, tel./fax: 047/43 31 513, e-mail: euro- zásad všeobecne záväzných nariadení a zapopedirect@lucenec.sk, web: www.lucenec.sk jili sa do akcií prebiehajúcich v jarnom období
a počas roka 2018.
text: Michaela Hrnčiarová

text: Jarmila Fekiačová

9. marca 2018
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Stretnutie štyroch generácií Seniorské fašiangy

Čo môže byť v živote krajšie,
ako stretnutie človeka s človekom?! Čo môže byť milšie, ako
vidieť spokojnú matku, starkú
a prastarkú, ktoré sa tešia priazni rodiny? Čo je vzácnejšie, ako
milé pozdravenie a dobré slovo
vyslovené s úctou?
V sobotu 3. marca 2018 sa prihováral viceprimátor mesta Pavol Baculík a ďalší členovia Zboru
pre občianske záležitosti pri MsZ
v Lučenci pri príležitosti oslavy
90-tych narodenín pani Márie
Veselej. Usmievavú jubilantku

sprevádzala najbližšia rodina. Na
pôde mesta sa tak stretli štyri generácie. Na fotografii jubilantka
s dcérou Máriou, vnučky a pravnučky. My ZPOZári sme blahoželali a sami sme boli obdarovaní. Ďakujeme, že sme mohli byť
súčasťou krásnej oslavy, s vďakou pripájame i želanie, abyďalšie
roky ubiehali v zdraví.

text: Renáta Libiaková Peržeľová
foto: Fotocolor - Robert Kozlok

Fašiangové tradície z Opatovej

Na fašiangové tradície v Dennom centre seniorov pri Mestskom úrade v Lučenci, Ulica
parašutistov v Opatovej nedajú členovia tejto spoločenskej
organizácie dopustiť.
V priestoroch denného centra
sa 7. februára stretli tí členovia,
ktorí si hudbou, tancom, jedlom
a tombolou chceli pripomenúť
bohaté tradície fašiangov. Radi
si zaspomínali na obdobia, ktoré spoločne prežívali vo svojich

rodinách, na tradície svojich blízkych. Podujatie osobne podporila primátorka Alexandra Pivková s viceprimátorom Pavlom
Baculíkom. Za vydarené podujatie - Fašiangové tradície všetkým
prítomným poďakovala predsedníčka Denného centra pre seniorov Lučenec-Opatová Helena Brindáková.

text a foto: Ján Šnúrik

Fašiangové zvyky si na začiat- zástupcovia mestského úradu, odku februára pripomínali aj členo- delenia školstva, soc. vecí, kultúry
via Denného centra seniorov pri a športu. Samozrejme nechýbala
Mestskom úrade, Ul. Dr. Her- ani zábava a tombola s praktickýza v Lučenci. Dôchodcovia si pri mi cenami. O zábavu sa postaral
príležitosti každoročnej zábavy harmonikár Rudko Václavík. Seprichystali aj zaujímavý kultúrny niori pod vedením predsedníčky
blok. Program otvorili deti zo Zák- Rozálie Pavčovej strávili príjemladnej umeleckej školy v Opatovej né popoludnie v spoločnosti svospevom a hrou na hudobných ná- jich priateľov a už teraz sa tešia na
strojoch. Neskôr si v maskách za- ďalšiu spoločnú akciu.
spievali členky spevokolu Rezeda.
text a foto: Monika Nagyová
Na tejto udalosti boli prítomní aj

Členovia zväzu hodnotili
Kto sa dňa 9. februára zúčastnil členskej schôdze Slovenského
zväzu telesne postihnutých, základná organizácia Lučenec, urobil
dobre. Do kongresovej sály hotela
Pelikán sa v tento deň „natlačilo“
viac ako 130 členov a sympatizantov tejto najväčšej spoločenskej
organizácie v lučeneckom regióne.
Už z programu členskej schôdze
vyplynulo, že v rámci vážnejšej
časti sa prítomní dozvedia viac
z hodnotiacej správy o činnosti
ZO SZTP za rok 2017, zo správy
o hospodárení a návrhu rozpočtu na tento rok. Dôležitým bodom
okrem už spomínaných správ bol
plán hlavných úloh spojený s plánom podujatí na rok 2018. Po rozprave a schválení uznesení nasledovala časť kultúrno-spoločenská.
Účastníkov prišla pozdraviť primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, prednosta okresného úradu Branislav Hámorník,
poslankyňa MsZ v Lučenci Eva Balážová, Ivana Matejčíková s Vladislavom Guttenom (SZTP, Krajské centrum Banská Bystrica so
sídlom vo Zvolene) a ďalší vzácni
hostia. Spoločenské podujatie neskôr pokračovalo pri živej hudbe

s bohatou tombolou. „Organizáciu som preberala pred dvoma
rokmi s 228 členmi, rok 2017 sme
uzavreli s 277 členmi a od januára sme prijali 36 členov. Naša organizácia má k dnešnému dňu 317
členov. Sme veľmi milo prekvapení,
pretože s takou účasťou sa nepočítalo, nakoľko priemerná účasť na
našich výročných schôdzach bývala
80 - 90 členov a teraz je to už vyše
130 prítomných. Takéto stretnutia
organizujeme každý rok.“ povedala Lýdia Vargová, predsedníčka
Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO Lučenec.
text a foto: Ján Šnúrik

6 | pozvánky / inzercia
POLÍCIA HĽADÁ MAJITEĽA
STRATENÉHO TELEFÓNU
Okresné riaditeľstvo PZ v Lučenci, Obvodné oddelenie PZ v Lučenci vyzýva oprávnenú
osobu, ktorá stratila mobilný telefón značky
MaxCom, model MS453 čiernej farby, aby sa
prihlásila na hore uvedenom obvodnom oddelení PZ alebo telefonicky na 0961 653 736.
Mobilný telefón bol nájdený dňa 6. decembra
2017 v čase cca 8:00 na Begovej ulici v Lučenci.
text: OO PZ Lučenec

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA
ŠKOLA LUČENEC
vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na prenájom
ŠKOLSKÉHO BUFETU
A POZEMKU,
podľa podmienok uvedených na
stránke www.szslucnalc.sk
P L2018/15

RIADKOVÁ INZERCIA

- Predám dom v Dolnej Strehovej.
JEDNOTA DÔCHODCOV
PO/10
0915 809 222
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov - Predám prerobený 2-izbový byt v OV pri
v Lučenci vás pozýva na hodnotiacu členskú
synagóge. Cena dohodou. 0907 274 123
schôdzu, ktorá sa uskutoční 9. marca 2018

PO/20
(piatok) o 15:00 v jedálni Strednej odbor- - Predám byt v Lučenci. 0915 809 222 PO/11
nej školy na Zvolenskej ceste č. 83 v Lučenci. - Predám 2-izbový byt v Lučenci.
Informácie: 0911 294 442.
0915 809 222
PO/16

POZVÁNKY NA VÝSTAVU A BESEDU
BBSK - Novohradská knižnica vás pozýva na
ojedinelú výstavu obrazov Slavomíra Ďuroša,
„v tvári človeka a v jeho očiach je vidieť všetko...
celý jeho život a celú jeho dušu...“
Obrazy známych osobností sveta sú vystavené na galérii oddelenia náučnej literatúry
NK do 30. marca v čase prevádzkových hodín
knižnice. Beseda Slovná obrana s Antónie Krzemieňovou o tom, ako sa naučiť žiť s pocitmi
sebadôvery, nenechať sa ponížiť ani to nepraktizovať voči iným, pohotovo sa brániť provokáciám, predchádzať konfliktom, sa uskutoční 13. marca o 16:00 na náučnej literatúre NK.
text: Daša Filčíková
PREDNÁŠKA SO ZDRAVOTNOU

POĎAKOVANIE
Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne
poďakovať personálu Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci, konkrétne internému oddeleniu, kde som bola hospitalizovaná. Ďakujem za veľmi ľudský a príjemný
prístup zo strany lekárov, zdravotného personálu a všetkých sestričiek, ktorí aj napriek
nie príjemným sprievodným problémom môjho ochorenia vždy ochotne a láskyplne pomáhali. Zvlášť s úctou chcem poďakovať pánovi primárovi MUDr. Jozefovi Kanyovi za
jeho vysoko odbornú a profesionálnu prácu
pri záchrane môjho života. Je veľmi príjemné poznanie, že stále sa nájdu ochotní a milí
zdravotní pracovníci. Prajem vám veľa zdravia
a úspechov pri vašej práci.
text: M. Vargová
PO/18

Dám do prenájmu obchodný priestor (bývalá HERŇA) na Železničnej ulici v Lučenci pri ART CAFE. Informácie: 0908 918 444.
P L2018/16
POĎAKOVANIE
ZA IV. ROČNÍK PLESU VOLEJBALISTOV
Už po štvrtýkrát sa dňa 17. februára uskutočnil ples volejbalistov na SOU združenej.
V tento deň prišlo vzdať česť tomuto úžasnému športu až 122 zábavychtivých osôb. Touto
cestou sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí nám do tomboly prispeli vecnými cenami
alebo finančnou hotovosťou, či inou pomocou, ktorá nám pomohla túto akciu zrealizovať.
Veľká vďaka sponzorom: Spool, a.s., Ekoltech spol s r.o., Milan Schwarz, firma Moja Srdcovka, Daniel Fides, firma Gumex s.r.o., firma
Mimel s.r.o., firma Nicholtrackt s.r.o., TSV Papier s.r.o., Papierníctvo Pavol Podcklan, Cukráreň Molnár, rod. Reháková, Adriana Kováľová,
Miroslav Benčík, MAX fitness Ján Komár, Posilňovňa Extrém, Kozmetické štúdio Perfekt
body, Svet zdravia, Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s., Wellness Novolandia Vladimír Červenák, rod. Žilová, rod. Kadlótová, firma
Mary Kay Mária Véghová a Mirka Václavíková, Kaderníctvo Janka a Erika, Igor Hliník, Dušan Marek, Ján Dobrocký, Peter Danko, firma
Adano, firma Inwex, firma elektro Zolo, firma
Begokon a.s., firma Agile sport, firma Movino
a.s, firma cestoviny ERC, Matúš Nemoga, rod.
Balažiová, rod. Pálešová, rod. Halajová, Miroslav Plaucha a Roman Gyenes.
V neposlednom rade chceme poďakovať
aj ľuďom, čo nám pomohli s výzdobou, ako
sú: Anička Milnerová, Viktória Bernátová,
Igor Hliník, Jaroslav Rutkay a pani Neupaverová. O vynikajúcu zábavu sa postaral DJ
Čulo a nafotil nás pán Jozef Švantner, za čo
im tiež patrí veľká vďaka.
text: Mariana Pukáčová, Miroslava Leicherová
PO/19

TEMATIKOU
Liga proti reumatizmu SR - miestna pobočka Lučenec oznamuje svojim členom, že
NAJTVRDŠÍ STAND UP
dňa 15. marca (štvrtok) o 15:00 sa v DenAKÝ ZAŽIL TVOJ LOKÁL!
nom centre pre seniorov na Ulici Dr. Herza
uskutoční prednáška so zdravotnou tematikou Reumatické choroby a spôsoby ich
Temné Kecy sú najdrsnejšia a najpreliečby s prednášajúcou Máriou Strapkovou.
dávanejšia klubová stand up comedy show
Zároveň žiadame členov, ktorí ešte nezaplana Slovensku, ktorá mieri rovno k vám a v žitili členské na rok 2018, aby túto príležitosť
votnej forme predstaví premiérový program!
využili a priniesli si členské preukazy pre poTúto udalosť sa oplatí nezmeškať, pretože
tvrdenie zaplatenia.
v nej ako jediný na Slovensku budú preberať
tabuizované témy a veci, o ktorých iní mlčia.
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
Povedia to za vás, nahlas a ešte sa pritom aj
Na základe plánu práce Zväzu postihnutých
skvele zabavíte.
civilizačnými chorobami ZO VP-16 Lučenec vás
Baviť vás budú: Ivo Ladižo Ladižinský, JerZÁJAZD - TISZAÚJVÁROS (MAĎARSKO)
pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá
ry Veľmajster Szabó, Fučo Mariňák RybičOznamujem vám, že dňa 17. marca sa uskusa uskutoční dňa 5. apríla o 15:30 v reštauka, Heňo Fačkovec.
toční
zájazd do Tiszaújvárosu (termálne kúrácii Prameň. Na schôdzu si prineste členpalisko).
Odchod autobusu je o 6:00 z par23.
MARCA
2018
O
19:00
KINO
APOLLO
ské preukazy. Prezentácia a vyberanie členkoviska
(Mestský
úrad Lučenec). Cena za
Všetky
vyrozprávané
príbehy
a
spomínaských príspevkov je od 14:00. Po schôdzi sa
dopravu
je
8
euro.
Prihlásiť
sa môžete na tel.
né
osoby
v
TK
sú
fiktívne
a
nezobrazujú
skuuskutoční spoločenské posedenie s tombolou,
č.
0908
525
840
Andrea
Krivánsky
alebo
točné
osoby
a
ani
udalosti!
TK
sú
divadelné
na ktoré vás pozývame. Informácie vám podá
tel.
č.
047/43
25
889
Brigita
Mihalčáková.
predstavenie
s
výrazným
umeleckým
posuMária Kuttnerová, tel. číslo: 0908 918 624
PO/17
nom a štylizáciou! Prístupnosť od 18 rokov! 
a Július Varga, tel. číslo: 0948 009 654.
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9. 3. 2018 

17:00

14., 16. a 21. 3. 2018 

17:00

LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA

LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA

Tal./Poľsko • 2018 • 82 min. • 2D
• dobrodružný • SLOV. DABING •
uvádza CONTINENTAL FILM

Tal./Poľsko • 2018 • 82 min. • 2D
• dobrodružný • SLOV. DABING •
uvádza CONTINENTAL 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.

Animovaný film o fascinujúcej postave
mladého Leonarda da Vinci, ktorý vďaka
svojim úžasným vynálezom a za pomoci
svojich priateľov zažije neuveriteľné
dobrodružstvá.

7

5€

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.

5€

15

14. 3. 2018 19:00
FK – DVOJITÝ MILENEC
(L‘amant double)
Fr. – 2017 – 107 min. – 2D – dráma – české titulky – uvádza ASFK
Chloé, mladá krehká žena so sklonmi
k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje do svojho psychológa Paula. Chloé začne zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo nehrá,
až objaví existenciu jeho jednovaječného
dvojčaťa. Aké dávne tajomstvo ich spája
a rozdeľuje? A ide skutočne o dvojča alebo iba o premyslené klamstvo, ktorým sa
Paul snaží zakryť druhý život svojho temnejšieho ja? Erotikou presýtený thriller
z dielne skúseného francúzskeho režiséra Françoisa Ozona je premyslenou filmárskou poctou legendárnym snímkam
ako Rosemary má dieťatko, Príliš dokonalá podoba alebo Základný inštinkt.

15

pre členov FK 3 €

4€

7

16. 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 svojím milostným životom
veľké plány a tiež veľmi bujnú fantáziu.

15

4,50 €

21. 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 v 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€

22. 3. 2018 

17:00

VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY
Nem./Aus. • 2018 • 84 min. • 2D •
rodinný • SLOVENSKÝ DABING •
uvádza FORUM FILM
Včielka Maja poprosí 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.

5€

22. 3. 2018 19:00
BACKSTAGE
SR/ČR – 2018 – 90 min. – 2D – tanečný/hudobný/romantický – originál verzia – uvádza BONTON FILM
ŽI SVOJ ŽIVOT...v to verí a podľa toho
žije mladý zaľúbený pár spod Tatier plný
ideálov a snov Mary a Buddy. Spoločne
so svojou tanečnou skupinou West Coast
Crew snívajú o lepšej tanečnej budúcnosti a bohatstve. Najviac húževnatý je Buddy, ktorý je pre výhru schopný obetovať takmer všetko, aj lásku. Práve vtedy
na scénu prichádza citlivý Hugo, u ktorého hľadá útechu a pochopenie sklamaná Mary. Pri tanečnom súboji si ich všimne uznávaný producent a pozve ich na
kasting do tanečnej súťaže, ktorá by im
otvorila dvere do sveta šoubiznisu. Aby
si splnili svoj sen o úspechu a bohatstve, musia čeliť rôznym tvrdým prekážkam, kde sú ich vzájomné vzťahy a charaktery podrobené veľmi tvrdej skúške.
Postupne sa stávajú miláčikom publika. Producent pre väčšiu sledovanosť vyťahuje na verejnosť ich neľahké životné
osudy a skutočnosti, ktoré môžu poriadne naštrbiť ich dlhoročné priateľstvo.

12

5€

www.kinoapollo.sk

Pokladňa kina Apollo otvorená od štvrtka
do pondelka 15.30 do 19.15 hod.
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov predstavení !!!
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Zápis detí do prvého ročníka

základných škôl na školský rok 2018/2019

Na základných školách zriadených v meste 2. Zákonný zástupca je povinný predložiť pre
Lučenec sa uskutoční v termíne od 8. aprízistenie osobných údajov svoj občiansky
la 2018 (nedeľa) do 11. apríla 2018 (streda)
preukaz a rodný list dieťaťa.
3. Prednostne sa na školu zapisujú deti patPresný termín a miesto určí riaditeľ príslušriace do školského obvodu podľa trvalého
nej školy. Postup pri zápise dieťaťa do prvého
bydliska dieťaťa v zmysle Všeobecne záväzročníka musí byť v súlade s § 20 Zákona NR
ného nariadenia mesta Lučenec č. 5/2016
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
o určení školských obvodov základných škôl
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektov zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec.
rých zákonov v znení neskorších zmien a do- 4. Ak rodič vyberie školu pre svoje dieťa mimo
plnkov. Upozorňujeme, že zákonný zástupca
školského obvodu do ktorého patrí, riadidieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie
teľ školy ho zapíše len ak má voľné miesto.
V takomto prípade radíme rodičom podať
povinnej školskej dochádzky podľa § 20 ods.
žiadosť písomnou formou.
2) citovaného zákona.
5.
Zapísať
deti, ktorých trvalé bydlisko je mimo
PRI ZÁPISE JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ:
školských
obvodov mesta Lučenec, je mož1. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa
né
tiež
len
na voľné miesta, a to spravidla
(rodič, opatrovník, ...) s dieťaťom, ktoré sa
vo
výnimočných
a závažných dôvodoch.
narodilo v období od 1.9.2011 do 31.8.2012.
Aj
v
tomto
prípade
odporúčame podať píV prípade, že dieťaťu bol v minulom roku
somnú
žiadosť.
udelený odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné ísť s dieťaťom znovu na zápis 6.Ak sa rodič nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termí(aj keď navštevuje nultý ročník v základnej
ne, dohodne si s riaditeľom školy náhradný
škole) - jedná sa o deti narodené pred dátermín a to najneskôr do 20.4.2018.
tumom 1.9.2011. Ak zákonný zástupca chce

zapísať dieťa do školy v zahraničí a trvalý
V prípade nejasností kontaktujte riaditepobyt zostáva na území SR, je povinný zaľov
príslušných škôl alebo Školský úrad, Nopísať dieťa na plnenie povinnej školskej dovohradská
č. 1, Lučenec telefonicky na čísle
chádzky v škole („kmeňová škola“) na území
047/430
72
25 alebo e-mailom na adresu: inSR, kde mu bude následne udelené povolegrid.kudlakova@lucenec.sk
nie na štúdium v zahraničí.

ŠKOLSKÝ OBVOD Č. 1:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ULICA
VAJANSKÉHO 2844/47, LUČENEC

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ.

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch:
9. - 10. apríla 2018 od 14:00 do 17:00 hod.
V školskom roku 2018/2019 otvárame prvácke triedy s posilnením výuky anglického jazyka a informatiky.
Čo Vám ponúkame v našej škole:
- nádherný zdravý zelený areál podporujúci
vzťah k prírode,
- nadštandardné materiálne vybavenie tried, odborných učební a športového areálu školy,
- škola úspešne zapojená v projektoch: medzinárodný projekt - Erasmus+, IT Akadémia, Zdravá škola, Ovocie do škôl, Digiškola,
Školské prírodné záhrady - Záhrada, ktorá
učí, Modré školy a iné,
- pobyty v európskych mestách partnerských
škôl,
- rozvoj dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku,
- v bežnom vyučovaní využívanie počítačov,
notebookov, tabletov a interaktívnych tabúľ s pripojením na internet v každej triede,

- anglicky hovoriaceho lektora počas celého
školského roka,
- projektové vyučovanie a ročníkové prezentácie žiakov aj v cudzích jazykoch,
- popredné umiestnenia našich žiakov v literárnych, jazykových, vedomostných a športových súťažiach, nielen na úrovni okresnej,
ale aj celoslovenskej,
- výuku prírodovedných predmetov s využívaním vybudovaného náučného chodníka,
ekotried, jazierok, zelenej strechy,
- upevňovanie ľudových tradícií a zvyklostí
nášho regiónu,
- plavecký výcvik, školu v prírode pre žiakov 1.
stupňa a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa,
- školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga,
- kvalitné, zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni s ponukou desiaty a obeda výberom z dvoch hlavných jedál so zeleninovými šalátmi,
- školský klub detí v prevádzke od 6:00 do
17:00 so všestrannou výchovnou činnosťou
v siedmich oddeleniach,
- viac ako 50 záujmových krúžkov podľa záujmu
dieťaťa - napr. jazykový, šachový, spevácky,

tanečný, rozhlasový, redakčný v školskom
časopise Bzučoviny, výtvarný, Maškrtníček,
loptové hry a mnohé iné,
- možnosť výuky anglického jazyka v popoludňajších hodinách v súkromnej jazykovej
škole v našich priestoroch,
- rozvoj športového talentu v zrekonštruovaných telocvičniach, na multifunkčnom ihrisku a trávnatých ihriskách v areáli školy, popoludní v športových a tanečných kluboch
so zameraním na džudo, futbal, stolný tenis a hip-hop,
Na zápis prichádza dieťa v sprievode oboch
rodičov. Zákonní zástupcovia detí si prinesú
občianske preukazy, rodný list dieťaťa a 8 €
na predpisové zošity. Veríme, že naša škola
vytvorí pre vzdelávanie Vášho dieťaťa tie najlepšie podmienky.
Vaše dieťa pripravujeme na úspešnú budúcnosť. Ďakujeme za dôveru.
telefón: 047 45 12 692
mobil: 0915 816 587
e-mail: skola@zsvajanlc.edu.sk
web: www.zsvajanlc.edu.sk
facebook: zsvajanskeholc
riaditeľka školy: Jana Kamenská
ŠKOLSKÝ OBVOD Č. 2:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HALIČSKÁ
CESTA 1493/7, 984 03 LUČENEC

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ

Riaditeľstvo Základnej školy Haličská cesta 1493/7 Lučenec oznamuje, že zápis žiakov
do 1. ročníka na školský rok 2018/19 sa uskutoční v dňoch 9. a 10. apríla v čase od 13.00
hod. do 17.00 hod. v hlavnej budove školy.
Vízia našej školy:
"Dobrá škola je tá, do ktorej deti chodia rady."
Poloha školy: V centre mesta, v blízkosti mestského parku. Škola má dve budovy prepojené
strešnou prístavbou v rozsiahlom areáli s trávnatými plochami, enviro altánok a jazierko.
Budúcim prvákom ponúkame:
- športové vyžitie: multifunkčné ihrisko, veľké športové ihrisko, bežecká dráha, detské
dopravné ihrisko,
- učebne s interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, notebookmi, využívanie tabletov
- špecializovanú učebňu na vyučovanie cudzích jazykov,
- možnosť komunikácie s učiteľom prostredníctvom portálu Komenský,
- internetovú žiacku knižku,
- automat na mlieko, školský bufet,
- DOD pre budúcich prvákov - bližšie info prostredníctvom materských škôl
- organizovanie škôl v prírode, výletov, lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií
Zameranie školy:
- zaručujeme odbornosť a kvalifikovanosť
pedagógov,

9. marca 2018
www.lucenec.sk

- zvýšenú pozornosť venujeme informatike
a anglickému jazyku,
- špecializovaný pedagóg sa venuje vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním formou skupinovej integrácie v predmetoch SJL, Mat.,
- odborná starostlivosť sa venuje aj žiakom
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou integrácie so špeciálnym
pedagógom,
- individuálny prístup sa uplatňuje aj k žiakom so špecifickými poruchami /slabý zrak,
dysgrafia, dyslexia /prítomnosťou asistentiek učiteľa/.
Školský klub detí
ŠKD pracuje pod názvom Slniečko v šiestich
oddeleniach. V prevádzke je od 6:30 hod. do
17:00 hod. Stravovanie je denne zabezpečené
v zrekonštruovanej ŠJ. V popoludňajších hodinách prebiehajú záujmové krúžky pod vedením ped. pracovníkov podľa záujmu detí.
Do výchovného programu je zakomponovaná
relaxačná činnosť i príprava na vyučovanie.
telefón: 047 4333791
e-mail: skola@zshal7lc.edu.sk
web: www.zshal7lc.edu.sk
zástupkyňa školy, poverená
vedením školy: Klučiarovská Katarína
ŠKOLSKÝ OBVOD Č. 3:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA M. R. ŠTEFÁNIKA,
HALIČSKÁ CESTA 1191/8,
984 03 LUČENEC

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ.

Čas a miesto zápisu: 9. a 10. apríla 2018
(pondelok a utorok) od 13:00 do 17:00 v triedach na prvom poschodí pavilónu A.
Deň otvorených dverí: 5. apríla (štvrtok)
9:00 – 12:00, 7. apríla (sobota) 9:00 – 12:00.
Čo ponúkame:
- rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,
- ako Škola s regionálnou výchovou - podpora
regionálnej výchovy od 1. ročníka,
- podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou
od 5. ročníka,
- výučba anglického jazyka od 1. ročníka, možnosť výberu nemeckého alebo ruského jazyka od 7. ročníka,
- hodiny informatiky od 2. ročníka,
- korčuliarsky, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, organizovanie škôl v prírode, výletov,
exkurzií, letných táborov,
- činnosť školského špeciálneho pedagóga,
školského psychológa, sociálneho pedagóga a 7 asistentiek učiteľa,
- individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
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a podpora nadaných žiakov,
- podpora preventívnych aktivít,
- odborné učebne s modernými informačno
- komunikačnými technológiami, moderný
športový multifunkčný areál, k dispozícii je
školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,
- pestrá ponuka krúžkovej činnosti napr. športové, tvorivé, umelecké krúžky, Včelársky krúžok, šachový krúžok, tanečný a iné,
- činnosť školského parlamentu,
- činnosť školského klubu detí až do 17:00.
Ponúkame Vám kvalitnú prípravu Vašich
detí na budúce povolanie, bezpečné miesto,
celodennú starostlivosť a podnetné tvorivé
inovatívne prostredie. Výsledky kvalitnej práce našich pedagógov sa odrážajú aj vo výborných výsledkoch žiakov vo všetkých typoch
olympiád a súťaží a v uplatnení absolventov.
Ďakujeme za prejavenú dôveru!
telefón: 047/4333648
e-mail: zsstefanikalc@gmail.com
web: www.zsstefanikalc.edupage.org
kontaktná osoba: Gabriela Aláčová
(riaditeľka ZŠ), 0911650189
e-mail: alacova@zsstefanikalc.sk)
ŠKOLSKÝ OBVOD Č. 4:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA LADISLAVA
NOVOMESKÉHO, RÚBANISKO II 3079,
984 03 LUČENEC

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ.

V zmysle cieľa „Otvárať myseľ, meniť životy“ pristupujeme ku každému žiakovi ako
k originálu. V budúcom školskom roku ponúkneme našim prváčikom tri triedy so zameraním na rozvoj anglického jazyka, techniky, pohybu, triedy s interaktívnou technikou,
školský klub detí s množstvom podujatí ako
aj s letnou činnosťou, množstvo záujmových
útvarov, vynikajúce pani učiteľky, zážitkové vyučovanie v blokoch, tímový duch práce
v škole .Vo výchovno - vzdelávacom procese
okrem klasických tried využívame aj moderné odborné učebne cudzích jazykov, či informatiky a techniky. S interaktívnymi tabuľami,
tabletmi a notebookmi sa žiaci stretnú a pracujú s nimi už od 1. ročníka. Tradičné vyučovanie nie je jediná forma v procese učenia
sa. Skupinové a blokové vyučovanie, či vyučovanie plné zážitkov, nie sú výnimkou už ani
v prvom ročníku. Máme vytvorené vynikajúce podmienky na šport v podobe 2 telocviční,
posilňovne, miestnosti na gymnastiku a judo.
Našou pýchou je krásny športový areál s 300
m tartanovou dráhou. V škole pracuje množstvo rôznorodých záujmových útvarov. ŠKD
tvorí 5 oddelení s prevádzkou 6:30 - 17:00.
V prvom ročníku máme ako jediný v meste
hodinu telesnej výchovy zameranú na zdravý
chrbát. Žiaci na základe odporúčania lekára

majú možnosť navštevovať hodiny zdravotnej telesnej výchovy. Stravovanie a doplnkové
stravovanie žiakov je realizované v školskej
jedálni. Tím odborných zamestnancov- školský psychológ, špeciálny pedagóg a výchovný
poradca sú k dispozícii a radi poradia a pomôžu. Výrazné miesto v škole má aj školská knižnica. Organizujeme zájazdy pre najúspešnejších žiakov, lyžiarske a plavecké kurzy, školu
v prírode. V školskom roku 2018/2019 chceme zorganizovať lyžiarsky aj pre ročníky 1.- 4.
Spolupracujeme s partnerskou školou v poľskom Tešíne. Naša škola ako jediná v meste
organizuje 10 dňový letný tábor so zameraním na komunikáciu v anglickom jazyku, prácu s tabletmi, tvorenie videí a rozvoj športu.
Ak nám dáte dôveru, vytvoríme podmienky
pre slobodný a tvorivý prejav Vašich detí, budeme rozvíjať ich talent a schopnosti, komunikačné, pohybové a sociálne zručnosti, pozitívnu pracovnú atmosféru a urobíme všetko
preto, aby zažili pocit úspechu.
Tešíme sa na Vás v dňoch 9. a 10. apríla
2018 v čase od 13:00 do 17:00.
web: www.zslnlc.sk
telefón: 047/43 33 793
e-mail: zslnlc@gmail.com
ŠKOLSKÝ OBVOD Č. 5:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU
ŠKOLOU, ULICA BRATRÍCKA 355/19,
LUČENEC

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ.

Zápis do 1.ročníka na školský rok 2018/19
sa uskutoční v dňoch:
- 9. a 10. apríla 2018, od 13:30 do 17:00 v budove školy, v triede 1. ročníka na poschodí.
- 11. apríla 2018 od 14:00 do 15:30 - zápis
do špeciálnej triedy - žiaci s pervazívnymi
vývinovými poruchami - autizmus.

Prečo si vybrať našu školu?
- sme školou rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou s menším
počtom žiakov v triedach, ponúkame tiež
vzdelávanie žiakov s autizmom v dvoch špeciálnych triedach,
- vzdelávanie je garantované vysokým nasadením a odbornosťou našich certifikovaných pedagógov,
- výborné podmienky pre športové aktivity vo
vlastnej telocvični i v areáli školy (zrekonštruované basketbalové ihrisko, nové detské
ihrisko) s využívaním najnovších cvičebných
náradí a pomôcok ( futbal, florbal, basketbal,
bedminton, ping-pong,....),
- vyučovanie u nás prebieha podľa individuálnych potrieb dieťaťa v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom, ponúkame
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logopedickú starostlivosť priamo na škole,
- vo vyučovaní využívame inovatívne metódy
s využitím IKT (všetky učebne sú vybavené
interaktívnymi tabuľami, PC, internetom,
wifi...), a moderných didaktických pomôcok,
zmodernizovaná počítačová učebňa,
- počas vyučovania žiaci využívajú modernú
školskú knižnicu,
- rozšírené vyučovanie anglického jazyka už
od 1.ročníka ZŠ, vyučovanie jazyka inovatívnymi metódami,
- rozmanitá krúžková činnosť podporujúca
talent i záujmy dieťaťa - futbal, florbal, tanec, spev, divadlo, výtvarné techniky, tvorivé dielne, školský časopis,
- kreatívne kurzy pre žiakov aj ich rodičov,
množstvo mimoškolských akcií a aktivít nielen pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj pre ich
rodičov, starých rodičov a priateľov školy,
- Školský klub detí s množstvom zaujímavých
aktivít hravou formou ( návštevy rôznorodých
podujatí - galéria, knižnica, výstavy, cukráreň, park ...) - 06:30 - 07:45, 11:40 - 16:30,
- stravovanie detí v školskej jedálni s vlastnou
kuchyňou zameranou na racionálnu zdravú
výživu s mliečnym a ovocným programom dbáme nielen o zdravé, ale aj chutné stravovanie (desiata, obed).
Pracovné zošity a učebnice pre 1. ročník 15 eur. Zároveň Vás srdečne pozývame na
"Deň otvorených dverí" - dňa 23. marca 2018
od 9:00 do 15:00, príďte a zažite atmosféru
našej "ŠKOLY S ÚSMEVOM".
telefón: 4333789
e-mail: zs.opatova@post.sk
web stránka: www.zsbratlc.edu.sk
facebook: ZŠ s MŠ, Bratrícka 355/19,
Lučenec - Opatová
kontaktná osoba:
Andrea Novotná - riaditeľka školy,
mobil: 0911 890076,
e-mail: novotnamgr@gmail.com

v Banskobystrickom kraji,
- celodenné vzdelávanie modernou vyučovacou metódou, pomocou interaktívnych tabúľ
- naučiť sa tri jazyky,
- získať zahraničné výmenné pobyty pre najlepších žiakov,
- získať počítačové zručnosti,
- navštevovať 9 záujmových krúžkov rôzneho zamerania

- rozmanitú činnosť v školskom klube detí počas celého roka,
- krúžkovú činnosť rôzneho zamerania,
- možnosť navštevovania Súkromnej základnej umeleckej školy v tej istej budove (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor),
- prípravu žiakov v 5. ročníku na prijímacie
skúšky na osemročné gymnázium,
- nezabudnuteľné zážitky zo školských výle„A két legfontosabb, amit gyermekeinknek
tov, exkurzií, plaveckého výcviku, lyžiarskeadhatunk: gyökerek és szárnyak”.
ho výcviku, či školy v prírode,
- ročníkové školné 240 eur (20 eur mesačne)
Ez mit jelent?
- anyanyelvi oktatást a Besztercebányai kerület Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených
legjobb magyar tannyelvű iskolájában,
dverí dňa 21. marca 2018 od 8:00 do 15:00
- külön figyelmet garantáltan kis létszámú v budove školy.
osztályban,
- megtanulni három nyelven folyékonyan
Mária Pálešová
telefón: 0907 309 755
kommunikálni,
e-mail: palesova@sgymlc.sk
- oktatást játékosan új módszertani segédeszwebová stránka: www.szslc.sk
közökkel, interaktív táblák segítségével,
- külföldi cserediák-programban való részvételt,
- a számítógép használatának tökéletes
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA,
elsajátítását,
S MATERSKOU ŠKOLOU DSA,
- délutáni foglalkozást 9 választható szakkörben.
NÁMESTIE KUBÍNYIHO 42/6,
adresa: Ul. J. Kármána 25/5, Lučenec
telefón: 047/43 337 92
SÚKROMNÉ ZÁKLADNÉ ŠKOLY
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA,
GEMERSKÁ CESTA Č. 1, LUČENEC

984 01 LUČENEC

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ.

Vážení rodičia, milí predškoláci!
Srdečne Vás a Vaše školopovinné deti pozývame na zápis do prvého ročníka, ktorý
sa uskutoční 9. 4. 2018 - 10. 4. 2018 v čase
od 13:00 - do 16:30 v budove školy na Námestí Kubínyiho v Lučenci.

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ.

Naša základná škola má bohatú históriu
Sme Súkromná základná škola s vyučovav
rámci
vzdelávania a výchovy žiakov. Prešcím jazykom slovenským sídliaca v mestskej
la
rozsiahlou
rekonštrukciou. V interiéri bučasti Opatová na Gemerskej ceste č. 1. Opadovy
sa
okrem
vynovených tried nachádzajú
kovane dosahujeme výborné výsledky v celomoderné
odborné
učebne vybavené počítaslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka.
čovou
technikou
a
interaktívnymi
tabuľami.
V školskom roku 2018/2019 otvárame
Od
1.09.2017
sa
zmenil
zriaďovateľ,
ktorým
v 1. ročníku dve triedy. Srdečne pozývame
je
Spoločnosť
Deutsch
Slowakische
Akaderodičov a ich školopovinné detičky na zápis
mien,
a.s.
Zmena
zriaďovateľa
predstavuje
výdo 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch
razný
zásah
do
fungovania
školy.
8. apríla 2018 (v nedeľu) od 14:00 do 17:00,
ŠKOLSKÝ OBVOD Č. 6:
Najväčšie zmeny očakávame v oblasti vya 9. apríla 2018 (v pondelok) od 14:00 do
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM
učovania
cudzích jazykov – anglický jazyk
18:00 na prízemí v budove školy.
JAZYKOM MAĎARSKÝM
a nemecký jazyk, polytechnické vzdelávanie.
KÁRMÁN JÓZSEF ALAPISKOLA
Najlepším žiakom školy chceme poskytnúť
Sme škola, ktorá Vám ponúka:
výmenné pobyty do Nemecka a odmeny (re- kvalitné vzdelanie,
ÉS ÓVODA
laxačný pobyt Novolandia Rapovce).
- jedinečnú rodinnú atmosféru,
VYUČOVACÍ JAZYK - MAĎARSKÝ
V školskom roku 2018/2019 ponúkame pre
Dátum zápisu: 9. apríla 2018 o 15:00 - príjemné esteticky upravené triedy,
najmenších
žiakov - prvákov rozšírené vyučoA beiratkozás ideje: 2018. április 9 - én 15:00. - hľadanie a rozvíjanie potenciálu v každom
vanie
cudzích
jazykov v jazykovej triede. Pri
dieťati,
nástupe
do
prvého
ročníka každý žiak dosta„Dve najcennejšie veci, ktoré môžeme dať - integrovanú formu vyučovania žiakov so všene
učebné
pomôcky
zdarma.
obecným intelektovým nadaním,
našim deťom, sú korene a krídla.“

- úzku spoluprácu s rodinou,
Budúcim prvákom ponúkame:
- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
Čo to znamená?
rozšírené
vyučovanie cudzích jazykov an- vzdelávať sa v materinskom jazyku v ško- - vyučovanie metodikou CLIL od 3. ročníka
glický
jazyk,
nemecký jazyk,
(časť predmetu je vyučovaná po anglicky),
le, ktorá podľa hodnotenia je najlepšou
špecializované
učebne s najmodernejšími
školou s vyučovacím jazykom maďarským - druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (na výber
učebnými
pomôckami
a počítačmi,
ruský a nemecký jazyk),
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- učebne s interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi,
- multimediálnu knižnicu s pestrým knižným
fondom,
- individuálnu starostlivosť o deti so špecifickými poruchami učenia v spolupráci so špeciálnym pedagógom,
- volejbalové ihrisko s umelou trávou v areáli školy,
- športový areál s tartanovou bežeckou dráhou,
- internetovú žiacku knižku,
- pobyt dieťaťa v školskom klube detí,
- zdravý spôsob stravovania v školskej jedálni (desiata, obed),
- veľký výber záujmových krúžkov s jazykovým, počítačovým, športovým a umeleckým
zameraním,
- školu v prírode a lyžiarsky výcvik na druhom stupni,
- kultúrne podujatia, karnevaly, výchovné koncerty, exkurzie.
Zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré budú
povinnú školskú dochádzku absolvovať v zahraničí, ale chcú sa stať kmeňovými žiakmi
našej školy. V prípade záujmu poskytneme
konzultácie a preskúšanie z povinného učiva.
osobne v škole u riaditeľky školy:
Lenky Dymovej
zástupkyne riaditeľa školy:
Janky Brodnianskej
telefón: 047/4512034
webová stránka:
www.zskubinyiho.edupage.org
CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

- rozvíjanie IKT zručnosti v moderne vybavených učebniach (počítačová, tabletová),
- možnosť zúčastniť sa plaveckého, lyžiarskeho a korčuliarskeho kurzu, školy v prírode,
rôznych exkurzií a výletov na území Slovenska i v zahraničí,
- školský klub detí, ktorý je v prevádzke od
6:30 - 7:45 hod., a 11:40 - 16:30 hod.,
- rôznorodosť krúžkovej činnosti podľa záujmu detí a rodičov,
- množstvo mimoškolských akcií a aktivít - nielen pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj pre ich rodičov a starých rodičov,
- individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami,
- predchádzanie výskytu sociálno-patologických javov,
- rozvoj a prácu s talentovanými a nadanými žiakmi,
- činnosť školského parlamentu,
- úspešné zapojenie sa do projektov Zelená
škola, Fyzika hrou, Digiškola, Profesionálna orientácia žiakov, Školské ovocie,
- rozvoj prírodovedných predmetov, čitateľskej a finančnej gramotnosti,
- podporu zdravého životného štýlu.

Starostlivosť
o zvieratá v zime

Zdá sa, že tento rok je pani Zima mimoriadne zdatná. Veď veľmi skoro k nám prišla a ešte stále má síl na rozdávanie. My deti
sa tešíme, ale čo zvieratá v lese. Im určite snehová perinka veľa tepla nedá. Na hodinách vlastivedy sme sa o nich rozprávali.
Vypracovali sme si projekty, podľa ktorých
sme prezentovali, ako sa treba o zvieratká
v zime starať. No lepšie nám o tom porozprával naozajstný poľovník, ktorý k nám na ZŠ
L. Novomeského zavítal, pán Zauška z Bušiniec. Okrem toho, ako sa starajú poľovníci
Zároveň Vás srdečne pozývame na DEŇ o zvieratá, sme sa dozvedeli ako sa stať poOTVORENÝCH DVERÍ dňa 23.marca 2018 ľovníkom a čo treba robiť s parôžkami nájod 8:00 hod. do 13:30 hod. V prípade záuj- denými v lese. Najviac sa nám páčili obrovmu Vás radi privítame aj v iný termín.
ské jelenie parohy a kalendáre s obrázkami
lesných zvierat.
Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme!
Ďakujeme pánovi Zauškovi, že si našiel čas
a prišiel sa so svojou záľubou s nami podeliť.
telefón: 047/43 33 787, 0915 804 553
web: www.czslc.sk
text: Žiaci 3. ročníka
e-mail: skola@czslc.sk
zo ZŠ L. Novomeského

SV.J.BOSCA, T.G. MASARYKA 9,
984 01 LUČENEC

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ.

CZŠ sv. J. Bosca je plnoorganizovaná škola,
ktorá môže prijať žiaka z ktoréhokoľvek obvodu.
Sme škola rodinného typu, ktorá žiakom ponúka:
- kvalitné vzdelávanie porovnateľné so štátnymi školami rovnakého typu,
- zodpovednú výchovu v duchu kresťanskej
viery a morálnych hodnôt,
- možnosť navštevovať v popoludňajších hodinách Cirkevnú základnú umeleckú školu
pod jednou strechou (platenie polovičného
školného pre žiakov našej školy),
- výhodnú lokalitu priamo v centre mesta,
- výučbu anglického jazyka od 1. ročníka,

ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE S DSA

•
•
•
•
•

Termín: 14. 03. 2018 streda
Čas: 15.00 – 16.30
Miesto: Kino Apollo, Lučenec
Program:
Premietanie rozprávky
Jožo Pročko deťom - súťaže pre deti
Krátky program žiakov DSA – 2 tanečné vystúpenia,
premietanie videa o škole
Príhovor zástupcov DSA
Poďakovanie a záverečné slovo riaditeľky školy

Organizačné zabezpečenie: 				
• Zabezpečenie účasti predškolákov MŠ Dr. Herza, MŠ Partizánska,
MŠ Štvrť M. R. Štefánika, MŠ Opatová, MŠ Rúbanisko I., MŠ Rúbanisko II.,
MŠ Kármána na pripravovanej akcii /rodičia si vyzdvihnú svoje dieťa z akcie osobne/
• Predškoláci prídu do kina Apollo za doprovodu svojich pedagógov
• Pre vzdialenejšie MŠ zabezpečíme dopravu – Opatová, Rúbanisko I, II.
• Odchody autobusov: MŠ Rúbanisko I. , II. – 14:40
		
MŠ Opatová – 14:55
• V prípade, že dieťa rodič v kine Apollo nevyzdvihne, je zabezpečený odvoz detí späť do škôlky
Tešíme sa na Vás.
Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec

PL2018/13

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 9. a 10. apríla 2018 (pondelok, utorok)
v priestoroch školy v čase od 13:00 - 16:30.
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Po domácej prehre koniec v play-off

LÍDER CHLAPČENSKO-DIEVČENSKEJ LIGY 2017/2018

STAV SÉRIE 0:3, 24.2.2018,
play-off K-Classic I. liga dorast,
postupuje Dubnica

hre. V 34. minúte však konečne
prekonali Rybárom súperovho
brankára a znížili stav na 1:4. Do
konca druhej tretiny sa stav ešte
HC Lučenec - MHK Dubni- upravil po Galdíkovom góle na
ca nad Váhom 2:7 (0:2, 2:3, 0:2) 2:5. Od začiatku tretej tretiny sa
HC LC: Vrábeľ, Jekkel - Galdík, hral znova pekný hokej, ale smola
Nemec, Sivok, Burdilák, Jonáš, na hokejkách domácich ich držaUkrop, Švagerko, Matúch, Mi- la „zubami nechtami“, a tak v 49.
halčák, Adamove, Spišiak, Hav- minúte nás súper potrestal gólom
ran, Dóša, Rybár, Dudek. Tré- v našom oslabení, 2:6. Do konca
ner: Vladimír Lipiansky. Góly za tretej tretiny ešte súper upravil
LC: 1:4 Rybár (Havran, Mihalčák), skóre po premenenom samostat2:5 Galdík (Havran, Rybár). Roz- nom nájazde na konečných 2:7.
Doterajších 13 zápasov dopadhodovali: Martin Kurčík, Martin
lo pre PaSA nasledovne. V jedeVladimír Lipiansky (tréner,
Staššák. Divákov: 42.
nástich dokázala zvíťaziť, raz reHC Lučenec): „Chcel by som sa
Chlapci vstupovali do zápasu
mizovať a zažili aj pocit prehry.
poďakovať všetkým hráčom, ktorí
s vedomím, že ide o všetko (stav
Dievčatá sa z jednej prehry však
si vybojovali historický postup do
série 0:2), a tak hrať pod týmto
rýchlo spamätali a pokračovaplay-off, za mimoriadny úspech,
tlakom nebolo ľahké, čo sa prejali valcovaním súperov i naďalej.
za ich vynikajúcu tímovú prácu povilo aj na ich výkone. Od úvodu sa
Prekážkou a dôkazom ich zdolačas celej sezóny a gradovanie výhral pekný hokej, ale neistota na
teľnosti sa stali chlapci z tímu FK
konnosti. Ďalej chcem poďakovať
hokejkách stála domácich v prvej
Tigers Lučenec. Remíza? Tá sa
vedúcemu družstva Jozefovi Vrábtretine dva góly, 0:2. V druhej trezrodila v zápase proti CVČ Magľovi, rodičom a ostatným fanúšitine zvýšili svoju aktivitu, no súnet. V tomto zápase ľudská vôľa
kom, ktorí počas celej sezóny podper už bol na koni, a tak sa neisna palubovke dokázala takmer
porovali našich chlapcov a boli im
tota len zvyšovala, čo sa prejavilo
nemožné. Zápas nikdy nekončí
nesmiernou oporou. Pevne verím,
v koncovkách a nepremenených
pokiaľ nepočuť pišťavý hlas siréže takýto ročník bude veľkou výšanciach streliť gól, čo by Lučenny, zatiaľ je zápas stále otvorený
zvou do budúcnosti aj pre ostatčanov nakoplo. Ako to už býva,
a skóre v posledných sekundách
ných hráčov HC Lučenec.“
pravidlo nedáš - dostaneš platimeniteľné. Dievčatá z PaSA sú
lo aj tentokrát. HC inkasoval dva
šelmy,
ktoré so svojou bojovnostext: Stanislav Vojtek, Ján Šnúrik
góly, z toho štvrtý gól v presilovej
ťou a vzornou dochádzkou na zápasy sú i naďalej na čele tabuľky
5 družstiev, s náskokom až 6 bodov. Polročná drina nám bude veľkou odmenou a 19. marec už len
florbalovou ozvenou.
Chlapčensko-dievčenská liga
PaSA - FK Tigers 3:8, góly:
Udvardyová 2, Vaslíkova - Zöld
2, Ridzoň 5, Sirotka. Štatistika
brankárov: Schvarcova (PaSA)
72,41% - Mihálik (Tigers) 72,72%.
FLK Bulls - SZŠ 0:5
(kontumačne)
POZVÁNKA NA
MLÁDEŽNÍCKY FLORBAL
Florbalová mládež v Malohontsko-Novohradsko-Gemerskom
regióne vás pozýva na florbalový turnaj žiakov druhého stupňa
základných škôl a dievčat stredných škôl.
Turnaj sa uskutoční dňa 15. apríla 2018 od 9:00 do 14:00 v telocvični Strednej priemyselnej školy stavebnej v Lučenci.

Na fotke sú zľava: Vanessa
Schvarcová, Dominika Vaslíková
(kapitánka), Kristína Stančíková,
Sabina Udvardyová (brankárka),
Andrea Václavíková, Adriana
Cseriová
Tabuľka po 17. kole:
1. PaSA

14 11 2 1

127:59 34

2. CVČ Magnet 13 9 3 1

129:85 28

3. FK Tigers LC 14 8 6 0

127:68 24

4. FLK Bulls

13 3 10 0 64:80

5. SZŠ

14 2 12 0 25:164 6

9

Najlepší strelci
chlapčensko-dievčenskej ligy:
96 gólov Ďurik (CVČ Magnet),
50 Vaslíková (PaSA), 41 Zöld (FK
Tigers Lučenec), 35 Cseriová 35
(PaSA), 30 Pauk (FLK Bulls).
Fanúšikov chlapčensko-dievčenskej ligy 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: Ján Benčo, Mário Olšiak
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POZVÁNKA

BKM Lučenec - KB TU Košice
10.3.2018 - 18:00 - ŠH Arena

Slovenský titul
zaslúžene pre
juniorov MIMEL
LUČENEC

Napriek tomu, že o titule Majstra Slovenska v Extralige juniorov U20 bolo už rozhodnuté, lučeneckí mladíci ešte absolvovali
záverečné kolo-turnaj v Leviciach.
V prvom zápase síce nečakane
prehrali s MŠK Žilina futsal 1:4,
no neskôr v druhom stretnutí nenechali nič na náhodu, keď presvedčivo vyhrali nad ŠK Makroteam Žilina 5:2. Chlapci tak pod
vedením Mariána Berkyho, Milana Kamenského, Richarda Obermana a Karola Petrusa dosiahli
pri svojej premiére hneď najväčší
úspech. So 43 bodmi sa ako nováčik stali majstrami juniorskej
Extraligy 2017/18. Blahoželáme!

28. min. Badinka 4:1, 34. Klimák
5:1 - 28. min. Zatúra 3:1, 38. min.
Gacho 5:2. Badinka 2, Klimák 2,
Kulich. Rozhodovali: Ján Szkokan, Peter Molnár. Divákov: 30.
KONEČNÁ TABUĽKA
1. Mimel LC 18 14 1 3 83:48
2. Košice
14 9 1 4 64:35
3. MŠK ZA 16 9 1 6 49:41
4. FK Prešov 15 9 0 6 65:46
5. Makro. ZA 16 7 1 8 51:58
6. B. Bystrica 17 4 2 11 48:66
7. FT Levice 18 1 2 15 34:100

43
28
28
27
22
14
5

Lučeneckí

basketbalisti
„zbroja“
1. BASKETBALOVÁ LIGA
SKUPINA O 1. - 6. MIESTO
24.2.2018

Krunoslav Krajnovič (odborný konzultant BKM Lučenec):
„S priebehom prvého polčasu by
sme mohli byť spokojní. Po vysokom vedení sme sa po prestávke
uspokojili s výsledkom, trochu sme
poľavili. Na môj vkus sme dostali príliš veľa bodov! V zápase sme
neskôr častejšie striedali. Na palubovku sa dostalo 12 hráčov a možno aj to prispelo k tomu, že niektorí
hráči stratili rytmus. Keď som videl,
že nie sú maximálne aktívni, tak
som ich poslal na lavičku."

Po tom, čo sa len nedávno podarilo vedeniu BKM Lučenec zísMarián Berky (tréner Mimel kať do mladého tímu skúseného
TABUĽKA SKUPINY
Lučenec U20): „Pri nábore chlap- Američana Griffina, funkcionári
O 1. - 6. MIESTO
cov do tejto vekovej kategórie bolo klubu sa môžu pochváliť ďalšími
1. Lučenec 5 5 0 496:346 10
pre mňa milým prekvapením, že ich posilami. V sobotu 24. februára
prišlo okolo dvadsať. Neskôr sa to vybehli na palubovku športovej
2. Štart BA 6 3 3 510:451
9
zredukovalo na štrnásť hráčov. Mali haly Arena exLučenčania Braňo
3. Petržalka 6 2 4 469:494 8
svoje aktivity na stredných školách, Pipíška s Jánom Zorvanom.
4. P. Bystrica 4 3 1 312:313
7
Lučenčania privítali súpera
ako aj vo futbale. Postupne však po5. B. Bystrica 4 2 2 280:322 6
chopili, čo je to futsal. V tejto veko- z Banskej Bystrice, s ktorým navej kategórii máme nádeje nielen posledy na jeho palubovke pre- 6. TU Košice 5 0 5 384:527 5
do budúcej sezóny, ale tí najlepší sa hrali a mali tak dôvod oplatiť im
FUTSALOVÁ EXTRALIGA
BKM Lučenec podporujú:
dostanú aj do najvyššej futsalovej túto prehru. Celý zápas sa napoMESTO
Lučenec, Miroslav
JUNIOROV U20, 17. KOLO,
súťaže dospelých. Vlastne s týmto kon niesol na víťaznej vlne. DiTóth-ELEKTRO
M.T. Lučenec, KAM
cieľom sme vstupovali do sezóny. vákmi očakávanú stovku ako prvý
28.2.2018, LEVICE
RENT s.r.o. Lučenec, ERNSTPROFIL
V jej priebehu sme prišli na to, že sa pokoril vydareným smečom Smik.
s.r.o. Lučenec, TRANSSILV s.r.o. LuMIMEL LC - MŠK ŽILINA
chlapcom darí, a tak sme sa neskôr Darilo sa trojkárom. Tí sa zaskve- čenec, Stavebné Stroje Slovakia s.r.o.
1:4 (0:0)
zamerali na dosiahnutie titulu, čo sa li dvanástimi nádhernými košmi. Bratislava, JAKOMAT s.r.o. Lučenec,
MIMEL: Šága (Sedláček) - Ba- nám aj podarilo. Náš titul je podľa V závere zápasu ešte predviedol Hotel Clavis Lučenec, Reštaurácia
dinka, Keszi, Berky, Kulich, Mé- mňa zrkadlom toho, že s chlapcami svoje umenie mladý Mederi, kto- Monikin Dvor Lučenec, CBS-Bos
száros, Klimák, Dobiáš, Dudáš. pracujeme, aj keď im pomohli naši rý pri prvom dotyku s loptou skó- s.r.o. Hradište, Slovexpres - autoslužby-Peter Kucej Lučenec, EX
Góly: 26. min. Mészáros 1:0 - 34. Brazílčania, ktorí odohrali cca šesť, roval za tri body!
PRINT-František Šándori Lučenec,
min. Chládecký 1:1, 37. min. Chlá- sedem zápasov. Dve tretiny vlastne
23 FOOD COMPANY s.r.o. Lučedecký 1:2, 38. min. Moravec, 38. odohrali domáci hráči, a preto im
BKM LUČENEC - ŠKP BBC
nec, Milan Brada-Bagetka Puccimin. Ševčík. Rozhodovali: Ján Sz- právom titul patrí. Ich výkony si
BANSKÁ BYSTRICA 104:64
no Lučenec, Gabriel Molnár - Crekokan, Peter Molnár. Divákov: 20. rýchlo všimli aj v realizačných tíative Lučenec, ARKON a.s. Zvolen,
(25:15,
36:14,
24:16,
18:19)
moch mládežníckych reprezentácií.
MIMEL LC - MAKRO. ŽILINA
M-MARKET Reality, s.r.o. Lučenec,
Ponuku obliecť si slovenský dres tak
IKE,
spol. s r.o. Pôtor, Piváreň Kro5:2 (3:0)
BKM: Vranješ 22(5), Griffin 16,
dostali Adam Keszi (U-17), Patrik Kukodíl Lučenec, RETRO LC s.r.o. LuMIMEL: Šága (Sedláček) - Ba- lich a Dominik Dobiaš (obaja U-19).“ Smik 8, Radenkovič 8, Jackuliak
čenec, 4 Vitaldrink s.r.o. Lučenec.
dinka, Keszi, Berky, Kulich, Mé3(1), Zorvan 12, Sarna 9(1), B. Piszáros (C), Klimák, Dobiáš, Dudáš.
píška 7(2), Bendík 7(1), Pánis 6, P.
text: Ján Šnúrik
Góly: 5. min. Klimák 1:0, 16. min.
Pipíška
3(1), Mederi 3(1). Tréner:
text a foto: Ján Šnúrik
foto: FB Mimel Lučenec
Kulich 2:0, 20. min. Badinka 3:0,
Roman Grenda.
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1. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ LIGA, 18. KOLO, 2.3.2018
TABUĽKA PO ZÁKL. ČASTI
1. Slovan BA 18 15 2 1 159:30 
2. Mimel LC 18 13 2 3 103:63 
3. W. Boys BA 18 11 3 4 78:55 
4. Pinerola BA 18 11 1 6 94:67 
5. ŠK Žilina 18 10 2 6 75:71 
6. N. Zámky 18 6 2 10 81:90 
7. B. Andeli TT 18 6 0 12 61:92 
8. MIBA BB 18 4 3 11 66:110 
9. FT Levice 18 4 0 14 59:101 
10. Podolie
18 2 1 5
36:133 

1. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ LIGA, 17. KOLO, 23.2.2018
LEVICE - MIMEL LUČENEC
47
41
36
34
32
20
18
15
12
7

Po skvelom víťazstve Lučenčanov nad Slovanom Bratislava
4:2 pokračovala séria víťazstiev aj
po zápase v Leviciach 3:0. V poslednom zápase základnej časti
nenechali chlapci nič na náhodu
a po povinnej výhre odprevadili svojho súpera z Nových Zámkov s nádielkou 9:3! Na palubovPORADIE NAJ. STRELCOV
ku športovej haly v tomto zápase
nastúpil po prvýkrát v drese MiPO ZÁKLADNEJ ČASTI
mel Lučenec ďalší Brazílčan, pi27 gólov Alex Viana Da Silveira
vot Johne Melo De Sousa. Luče- Junior (Mimel Lučenec), 26 Maneckí hráči tak po víťazstve nad túš Kyjovský, Peter Haľko (obaNovými Zámkami obsadili v zák- ja Slovan Bratislava-futsal), 24
ladnej časti krásne druhé miesto, Radim Záruba (Slovan Bratislakeď ako jediní dokázali poraziť va-futsal), 23 Martin Dudáš, 21
niekoľkonásobného majstra Slo- Attila Fehérvári (Mimel Lučenec).
venska Slovan Bratislava-futsal,
ktorý suverénne vyhral túto časť
BUDÚCI PROGRAM
futsalovej ligy!
Štvrťfinálový zápas Mimel Lučenec - FC Bíli Andeli Trnava
MIMEL LUČENEC - MFK
sa uskutoční v piatok 9. marca
NOVÉ ZÁMKY 9:3 (6:1)
o 19:00 v športovej hale Arena.
MIMEL: Oberman, Klema Csaba, Hricov, Kočiš, Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík, Petík, Na slovíčko
Steinwandter, Sobral, Viana, Rut- s Mariánom Berkym
kaj, Melo.
V poslednom ligovom zápaIVEKOL: Gašparovič, Sládeček
se
futsalistov Lučenca s Novými
- Dudáš, Gál, Kosztolányi, Máté,
Zámkami
hral súper po inkasoOršolík, Vašek.
vaní
gólu
takmer
celý prvý polGóly: 3. min. Kočiš 1:0, 5. min.
čas
power
play
(presilovka,
hra
Oberman 2:0, 8. min. Brunovský
bez
brankára).
Napriek
tomu,
že
3:0, 11. min. Steinwandter 4:0, 11.
Nové
Zámky
inkasovali
šesť
gólov,
min. Viana 5:0, 20. min. Brunovský 6:1, 26. Viana 7:1, 28. min. A. v hre bez brankára pokračovali aj
Hricov 8:1, 37. min. Sobral 9:2 - naďalej! Viac nám o tejto taktike,
18. min. Máté 5:1, 34. min. Du- ale aj zápase povedal tréner Midáš 8:2, 37. min. Sobral 9:2, 40. mel Lučenec Marián Berky.
„Oni sú známi tým, že majú
min. Dudáš.
brankára,
ktorý vie hrať aj v poli.
ŽK: Csaba, Sobral - Gál. RozAkonáhle
počas
súťaže chytal tento
hodovali: Bohun, Peško. Divábrankár
a
hralo
sa power play, tak
kov: 700.

0:3 (0:0)
FT: Bielik - Švec, Gajdács, M.
Obický, Rakica, Misko, Suljič,
Tóth, Gabaš, Bačík, Budovec, Krivočenko, R. Obický.
MIMEL: Klema (Oberman) Csaba, Hricov, Ferreira, Kočiš,
Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík, Petík, Steinwandter, Sobral,
Viana, Rutkaj.
Góly: 33. min. Fehérvári 0:1
(pok. kop), 33. min. Ferreira 0:2,
34. min. Kuhajdík 0:3.
ŽK: Bačík, Bielik - Petík. ČK:
Krivočenko, Švec - Ferreira. Rozhodovali: Behančín, Šlapka. Divákov: 300.
Marián Berky
(tréner, Mimel Lučenec):
„V prvom polčase sme si vytvorili veľa príležitostí na to, aby sme
skórovali. Bohužiaľ, prístup v zakončení bol ležérny. V defenzíve
sme si zľahčovali úlohy a situácie
miestami až podceňovali, z čoho

pramenili aj šance súpera, ktorý ich, chvalabohu, nepremenil.
Preto stav 0:0 bol pre domácich
nádejou na záchranu v extralige. Prvých päť minút druhého
polčasu sme strácali jednoduché lopty. V tomto úseku hry bolo
veľa nepresností na oboch stranách. Rozuzlenie prišlo v 33. min.,
keď brankár Levíc fauloval Atillu
v bránkovisku. Faulovaný Fehérvári penaltu bezpečne premenil.
Následne sme pridali po peknej
akcii druhý gól. Šesť minút pred
koncom sme pridali aj tretí gól
v presilovke traja proti dvom, keď
boli vylúčení dvaja domáci hráči
a od nás Matheus Ferreira. Zápas
sa už potom iba dohrával. Bohužiaľ, jedno skratové konanie domácich znegovalo celý pozitívny
dojem zo zápasu. Súperovi držím
palce v baráži o záchranu. Teší
ma dobrý výkon nášho brankára Klemu, ktorý po dlhšom čase
nastúpil za Lučenec.“
stranu pripravil: Ján Šnúrik

na prekvapenie začali zápasy vy- pretlmočí do portugalského jazyka.
hrávať. Veď doposiaľ prehrali s Pi- Niektoré herné pokyny už vedia hráči
nerolou a dnes s nami. Proti slabšie- aj v slovenčine. Naopak, aj ja ovlámu súperovi to určite funguje, proti dam taktiku v číslach v portugalčine.“
silnejšiemu súperovi musia k tomu
Dnes sa na palubovke po prvýpoužiť ďalšiu taktiku, ktorá by mala krát objavil v drese Mimel Lučebyť natrénovaná.“
nec ďalší Brazílčan - Johne Melo
Kapitán Attila Fehérvári sa lu- De Sousa (28). Ako by ste zhodčeneckým divákom predstavil len notili jeho výkon?
v záverečných siedmich minútach.
„Myslím si, Johne je typ hráča, ktoBol váš taktický ťah?
rý nám chýbal. Hrá na pozícii pi„Attilu sme šetrili. Má malé zra- vota. Je to hráč, ktorý podrží loptu.
nenie. Práve preto hral až v závere, Veď v tomto zápase stratil loptu len
keď súpera opúšťali sily.“
raz. Hodnotím ho pozitívne, ale aj
V akom jazyku dáva tréner po- on ešte potrebuje čas, aby sa s nami
kyny brazílskym hráčom?
mohol zohrať. Veď na Slovensko pri„Keďže máme v kádri Ricarda, kto- letel len v pondelok (26.2. poz. red.)
rý vie po česky, tak ja mu dám po- a ja verím, že nám v zápasoch playkyn v slovenskom jazyku a on to off pomôže.“

9. marca 2018
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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

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

VSTUPNÉ A PREDPREDAJ:

12,- €

www.kultura.lucenec.sk
Kino APOLLO
MIC Lučenec

ADRESA:

Adyho 69/7
984 01 Lučenec

Predpredaj vstupeniek UŽ LEN NA STÁTIE v MIC Lučenec za 10,- eur.

3. ročník

Šachová
simultánka

VEĽKÝ
GOLEM

Lucie Kapičákovej
s osobnosťami regiónu

MICHAL HANKO

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

do 4.4.2018

(1954-2008)

Lucia Kapičáková (10 r.) je trojnásobná majsterka SR, dvojnásobná majsterka EÚ, účastníčka
Majstrovstiev sveta 2015 v Grécku a víťazka mnohých zahraničných turnajov v ČR, Maďarsku,
Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku.
Na podujatie srdečne pozývame
priaznivcov tejto kráľovskej hry,
kde Lucia odohrá šachovú simultánku na 10 šachovniciach proti
významným osobnostiam
mesta a regiónu Lučenec.

Účastníci simultánky:
1.

Alexandra Pivková
a Pavol Baculík
2. Július Höffer
3. Peter Csúsz
a Katarína Csúsz
4. Štefan Csák
5. Jozef Drenko
6. Pavol Balážik
7. Jozef Princz
8. Milan Kulich
9. Peter Danko a syn Samko
10. Juraj Ernst a syn Samuel

adresa:
Ulica Dr. Herza 1

www.lucenec.sk

15:00

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

9. 3.2018

LU C I A
K A P I ČÁ KOVÁ
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VÁ S
P O Z Ý VA

Štvrtok 15.3.2018
• 18:00 - 32 utajovaných strán správa z pekla / ČR, Slovensko /
2015 / 62 min.
• 19:15 - Atómový sused / Švédsko
/ 2016 / 79 min.
• 20:40 - Medzi nami / Slovensko,
Taliansko / 2016 / 67 min.
Piatok 16.3.2018
• 17:30 - Sedliacky rozum / Česká
republika / 2017 / 73 min.
• 18:45 - Diskusia na tému Andrej
Babiš a jeho vládnutie v ČR so
Zuzanou Vlasatou a Jakubom
Patočkom.
• 20:00 - Nesmrteľný les / Slovensko / 2017 / 52 min
• 21:00 - Diskusia na tému Odlesňovanie alebo zalesňovanie Slovenska? s Martinom Halušom,
Igorom Viszlaiom, Petrom Zimom a Karolom Kaliským. Moderuje Marta Jančkárová.
• 22:10 - To pravé miesto - 9 ostrovov / Slovensko / 2017 / 35 min.

Sobota 17.3.2018
• 14:00 - FC Roma / Česká republika / 2016 / 75 min.
• 15:30 - Korupčná výchova / Slovensko / 2017 / 52 min.
• 16:30 - Diskusia na tému Korupcia
na Slovensku so Zuzanou Wienk,
Jánom Kováčom a Zuzanou Vašičákovou - Očenášovou. Moderuje Martin Strižinec.
• 17:50 - Divadelné predstavenie
Jeden / Z knihy Asne Seierstad Jeden z nás: Príbeh
• 18:50 - Bod varu / Fínsko / 2017
/ 90 min.
• 20:20 - Diskusia na tému Rozmach
extrémizmu v Európe - prečo?
S Michalom Vaščekom a Vierou
Žúborovou. Moderuje Braňo Tichý.
• 21:30 - Koncert Modré Hory a
Saténové ruky v Tančiarni Franz
(vstupné 7 eur)
Nedeľa 18.3.2018
• 14:00 - Kvety pre Európu / Slovensko / 2017 / 52 min.
• 15:00 - Vyrob si svoj štát / Francúzsko, Veľká Británia / 2015 /
80 min.
• 16:30 - Je s ním koniec? / USA /
2017 / 93 min.

Mestský

Veľkonočný
jarmok
Bohatý kultúrny program,
remeselné a predajné stánky
Miesto konania:
Námestie republiky Lučenec

SEDEM
BEZ
ZÁRUKY

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

22.-23.3.2018

Divadlo B. S. Timravy

9:OO

15. - 18. 3. 2018

Skvelé vystúpenie
štyroch známych glosátorov. Elena Vacvalová, Oľga
Feldeková, Marián Leško
a Milan Lasica v populárnej talk show známej z obrazoviek TV JOJ.
Okrem humoru štvorice
protagonistov programu
čaká na divákov aj atraktívny hudobný hosť.

