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Na Sneme
diskutovali
aj o sociálnych
podnikoch

Jednou z tém na Sneme Združenia miest a obcí Novohradu, ktorý sa konal 16. marca v lučeneckej radnici, boli akčné plány, ktoré by mali riešiť nezamestnanosť v Novohradskom regióne. Tieto
plány najmenej rozvinutých okresov sú z hľadiska zákona pripravené. V rámci vzniku piatich sociálnych podnikov nájde zamestnanie okolo 1400 ľudí, ktorí majú problém uplatniť sa na trhu práce.
Mnohé projekty už boli rozbehnuté, na ďalších sa stále pracuje.

V LUČENCI PLÁNUJÚ

MALO BY SA VYTVORIŤ OKOLO

VYTVORIŤ SOCIÁLNY

1400 PRACOVNÝCH MIEST

PODNIK

V Tomášovciach vznikne dielňa,
ktorá
bude slúžiť pre potreby obce.
Jeden zo sociálnych podnikov
V
Holiši
sa zamerajú na pestovamá vzniknúť aj v meste Lučenec.
nie kvetov. Prví zamestnanci by
„Čím sa bude podnik zaoberať, to sa mohli v sociálnych podnikoch
SPOLUFINANCOVANIE
ešte máme rozpracované. Musí- zamestnať už tento rok. Malo by
projekty v Tomášovciach, Holiši.
me brať do úvahy nielen to, akých sa vytvoriť okolo 1400 pracovKRYTEJ PLAVÁRNE
Dôležitou súčasťou plnenia akčnéľudí potrebujeme zamestnať, ale ných miest.
Medzi schválené projekty patrí ho plánu je vytváranie sociálnych
aj to, aby o služby či produkty
text a foto: Ján Šnúrik
spolufinancovanie krytej plavár- podnikov miest a obcí, v ktorých
bol na trhu záujem. Podnik musí
ne v Lučenci, pripravuje sa trž- by malo v blízkom období nájsť
vytvárať zisk, aby sme ho mohli
nica vo Fiľakove, ale aj menšie prácu viac ako tisíc ľudí.
udržať,“ vysvetlila predsedníčka
Združenia miest a obcí Novohradu Alexandra Pivková. Pre lepšie
fungovanie projektu oslovili na
spoluprácu aj Banskobystrický
samosprávny kraj.
„Chceli by sme vytvoriť komplexnejší projekt, ktorý by zmysluplne
riešil potreby našich obyvateľov,“
dodala Alexandra Pivková.

ZMENA ZIMNÉHO ČASU
NA LETNÝ ČAS
NEDEĽA, 25. MARCA 2018
ČAS MENÍME Z 2:00 NA 3:00
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Narodila sa ako prvá
Šťastní rodičia, starí rodičia,
zápisné mamy a ďalší hostia prijali pozvanie mesta do obradnej
siene v piatok popoludní 9. marca 2018. Primátorka mesta Alexandra Pivková uvítala do života prvú občianku mesta narodenú
v roku 2018. Prvenstvo má Hana

Kiapešová (na snímke Hanka v náručí primátorky mesta), ktorej želáme šťastný a dlhý život vo veľkej
rodine Lučenčanov.   
text: Renáta Libiaková Peržeľová
foto: Robert Kozlok - Fotocolor

STRETNUTIE

VÝSTAVA

S MARTINOM KLUSOM

VICTORA VASARELYHO

Miestny odbor Živeny v Lučenci vás pozýva na prednášku
s politológom, vysokoškolským
pedagógom, poslancom NR SR
Martinom Klusom na tému: Ako
Istanbulský dohovor a zahraničná politika ovplyvňujú Slovensko.
Prednáška sa uskutoční dňa 11.
apríla o 16:00 v malej sále Radnice Lučenec (Ul. Dr. Herza č. 1).

Klub priateľov Júliusa Szabóa
si vás dovoľuje pozvať na výstavu svetoznámeho umelca, zakladateľa OP-ARTu VICTORA VASARELYHO. Výstavu si môžete
pozrieť každý piatok od 14:00 do
17:00 v Pamätnom dome Júliusa Szabóa (Ulica Júliusa Szabóa
č. 1, Lučenec). Výstava potrvá do
konca apríla 2018.

text: Monika Albertiová

text: Kinga Szabó

VÁ S
P O Z Ý VA

• Bohatý kultúrny program od 13:00
• remeselné a predajné stánky
Miesto konania:
Námestie republiky Lučenec

23.3.2018

Veľkonočný
jarmok

9:OO

Mestský

23. marca 2018
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Fotoobjektívom Divadielko pre
z mesta Lučenec

Oprava kritických výtlkov v meste Lučenec
(Ul. J. Husa).

Výsadba stromov v meste (mestský park).

Zabezpečovanie veľkoobjemových kontajnerov
k jarnému upratovaniu v meste Lučenec
(Ul. L. N. Tolstého).

celú rodinu

Do Novohradskej knižnice v Lučenci dňa
5. marca v rámci Týždňa slovenských knižníc
zavítala jar. Tentoraz v podobe Tanečného divadla VSG z Budapešti, ktoré ponúklo najmenším detičkám od 0 do 5 rokov divadelné predstavenie, tanec a klasickú hudbu na tému známych
rozprávok. Divadielko bolo určené nielen tým
najmenším, ale aj ich mamičkám, oteckom a ich
starším súrodencom, ponúkajúc im skutočne
program pre celú rodinu.
Téma predstavenia: Objavte, čo sa skrýva
v čarovnej skrini. Môžete sa stretnúť s jedným
Od soboty 10. marca 2018 sa Lučenec stal
čulým mačiatkom, milým a hravým psíkom, bo- dvadsiatym prvým mestom na Slovensku,
jazlivou myškou a výnimočne zábavnou a ohyb- v ktorom obchodno - predajná firma Merkury
nou žabkou. Zaujímavosťou predstavenia je, že Market Slovakia s. r. o. ponúka svoj sortiment
sa na scéne objaví aj prekrásna baletka v tylovej
individuálnym klientom, malým a stredným
sukničke a mladý princ, takže už ani nie je tajomstavebným firmám a aj veľkoobchodným odstvom, že každá postavička ožije vďaka skutočným
berateľom. Okrem predaja výrobkov vie spotanečným umelcom. Na podfarbenie atmosféry
ločnosť zabezpečiť aj odbornú montáž dverí,
jednotlivých scén slúži klasická hudba, úryvky
okien a plávajúcich podláh.
z diel Mozarta, Čajkovského, Bacha a Dvořáka.
Podľa slov konateľa spoločnosti Merkury
Súčasťou predstavenia je interaktívne stretnuMarket Slovakia s. r. o. Jana Papierza, prátie s účinkujúcimi, čo znamená „pohladkanie“
cu v novom lučeneckom obchodnom cenpostavy, kostýmu, rekvizít. Program sa uskutre našlo 70 ľudí (väčšina nezamestnaných)
točnil v rámci programu Cseperedő.     
z Lučenca a jeho okolia. Spoločnosť plánuje
text: Daša Filčíková
neskôr tento počet zvýšiť na 80. V tento deň
o 8:00 hodine predajný komplex slávnostne
otvoril konateľ spoločnosti Jan Papierz, spoVážení návštevníci,
výstava SALVADORA DALÍHO - Božská
ločne s primátorkou mesta Lučenec Alexankomédia je predĺžená do 1. apríla 2018. Po- drou Pivkovou.
čas Veľkonočnej nedele je Múzeum a galéria
text a foto: Ján Šnúrik
v Lučenci otvorené!  Info: www.nmg.sk

V Lučenci otvorili
21. predajňu na
Slovensku

Prechádzka jarnou
prírodou na hrad
Modrý Kameň
Mesto Lučenec spoločne s OZ Novohrad,
v spolupráci s DSA organizujú dňa 7. apríla
tradičnú akciu Prechádzka jarnou prírodou
- hrad Modrý Kameň.

Úprava a orezávanie vzrastlej zelene v meste
(Ul. D. Matejovie).

Úprava zábradlí v mestskom parku.

Doprava je pre všetkých záujemcov zadarmo, pre deti do 6 rokov je pripravené prekvapenie od DSA. Akcia sa uskutoční za každého počasia.
Cena vstupu: pri hromadnom vstupe je 15%
zľava (dospelí 4,60 €, deti a dôchodcovia 2,30 €,
deti do 3 rokov + ZŤP zdarma).

PROGRAM:
8:00 - odchod do Modrého Kameňa (Mestský úrad v Lučenci)
9:00 - 10:00 - výstup náučným chodníkom
na hrad Modrý Kameň
10:00 - 12:30 - obhliadka hradu s odborným
výkladom
Prihlásiť sa môžete do 4. apríla v Mestskom
- hlavná expozícia Múzeum bábkarských kulinformačnom
centre v Lučenci (Ul. Dr. Herza 1,
túr a hračiek
Radnica
Lučenec)
alebo na tel. čísle 047/43
- historická expozícia hradu (3 výstavy: Kapln315
13.
Kapacita
je
neobmedzená.
ka, Historická sála, Archeologická výstava)
- podzemné chodby, vyhliadka z hradnej bašty
text: Monika Nagyová
13:00 - 14:00 - cesta naspäť, príchod do Lufoto: www.culturalheritage.sk
čenca je naplánovaný cca o 15:00
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Skrášlime si prostredie

Jarné upratovanie v meste Lučenec
- zber odpadov

Ak potrebujete z rodinných
domov vyviezť rastlinný odpad
ODPADOV
v iných termínoch, môžete ho
odviezť do kompostárne v lokaSPRIEVODNÉ AKTIVITY SÚVISIACE SO SVETOVÝM DŇOM VODY
lite Čurgov v pracovné dni pondelok až piatok, v čase od 7:30
druhotných surovín (CVČ Magnet)
Mesto Lučenec oznamuje všet- do 15:30. Tu od vás rastlinný od- filmy s eko tematikou, náučné kým občanom mesta, že ešte do
pad bezplatne odoberú. Do komprezentácie (Správa Chránenej 26. marca 2018 bude prebiehať
ČISTENIE
postárne môže byť privezený len
oblasti Cerová vrchovina)
v meste Lučenec jarné upratova- čistý rastlinný odpad bez prímeV 16. týždni 2018 podľa pove- prezentácia lesov na Slovensku nie. V rámci jarného upratovania
ternostných podmienok (nízky
sí iných odpadov (napr. kamene,
v stánku (Lesy SR š.p.)
je realizovaný zber objemných plasty, sklo, pletivo...).
prietok vody v koryte Tuhárske- čítanie a kreslenie detí (Novo- odpadov a drobných stavebných
ho potoka, počasie bez zrážok)
hradská knižnica)
odpadov. Dňa 7. apríla bude revyzbierajú zamestnanci SlovenZBER OBJEMNÉHO
- ukážky techniky - kráčajúci bager alizovaný mobilný zber nebezského vodohospodárskeho podMENZI MUCK na svahu a v ko- pečných odpadov.
ODPADU
niku š.p. Správa povodia horného
ryte Tuhárskeho potoka vedľa
Ipľa v Lučenci komunálny odpad
amfiteátra v blízkosti premosZáujemcovia o veľkoobjemové
v úseku od zimného štadióna po
tenia pre peších (Správa povo- kontajnery, telefonujte - píšte
premostenie Tuhárskeho potodia horného Ipľa)
Na zber a prepravu objemnéZber objemného odpadu od
ka na Ul. J. A. Komenského. Tak- ukážky techniky na parkovisku ho odpadu a drobného stavebné- bytových domov je realizovaný
tiež zamestnanci vyzbierajú úsek
pred mestským parkom a pred ho odpadu budú rozmiestňované každý párny týždeň v pondelok.
potoka od križovatky Fiľakovská
SPŠ stavebnou (Mepos, s.r.o.)
veľkoobjemové kontajnery podľa Najbližší termín vývozu je dňa
- Vajanského po Billu. K zamestpožiadaviek občanov. Požiadav- 29. marca. Objemný odpad môže
nancom sa pri čistení brehov poPRILOŽ RUKU
ky na umiestnenie veľkoobjemo- byť vyložený pri zberných nádotoka pripoja študenti stredných
vých
kontajnerov je možné podať bách na komunálny odpad len deň
KU
SKRÁŠLENIU
MESTA
škôl v Lučenci.
Mesto Lučenec v spolupráci osobne v kancelárii č. 320, na č. t. pred zberom!
s OZ Novohrad opätovne vyhlasuje 4307211 alebo emailom na adreUPRATOVANIE...
....v meste Lučenec počas týž- súťaž pod názvom Prilož ruku ku se jarmila.fekiacova@lucenec.sk
dňa aktivít prebehne v areáloch skrášleniu mesta, ktorá prebehne do 23. marca.
V prípade, že z rodinných do(okolí) materských, základných, v sobotu 21. apríla 2018. Všetci,
stredných škôl, denných centier ktorí prejavia záujem a zapoja sa mov potrebujete odovzdať elekseniorov, DSS Libertas. Aj v tomto do skrášlenia životného prostre- troodpad alebo použité jedlé oleje,
roku odstránia zamestnanci mest- dia a okolia svojho bydliska, môžu môžete ich odviezť do zberného
ského úradu a ďalších organizácií, do 10. apríla nahlásiť svoje požia- dvora f. MEPOS, s r.o. na Fiľaktoré prejavia záujem o zlepšenie davky na napr. kompost, kvety, kovskej ceste v Lučenci v pracovživotného prostredia, vytipované kríky, sadenice, vrecká, rukavi- né dni: pondelok, utorok, štvrtok,
ce u J. Simanovej na Mestskom piatok v čase od 7:30 do 15.30,
čierne skládky.
úrade v Lučenci, č. tel.: 43 07 214 v stredu v čase od 7:30 do 17:30 a
ZAPOJTE SA DO
VYVRCHOLENÍM TÝŽDŇA
alebo e-mailom: jarmila.sima- v nepárny týždeň v sobotu v čase
SKRÁŠLENIA SVOJHO OKOLIA
nova@lucenec.sk. Organizáto- od 8:00 -13:00. Tu od vás odpad
AKTIVÍT BUDE...
JARNÉ UPRATOVANIE
...podujatie, venované všetkým ri budú vyhodnocovať najväčší bezplatne odoberú.
Upozorňujeme
všetkých
občapočet
účastníkov
súťaže
(najlepší
obyvateľom mesta Lučenec, ktoZároveň vyzývame občanov
rí to so skrášľovaním životného budú ocenení) a najkrajšiu zmenu nov, aby do rozmiestňovaných mesta, majiteľov a užívateľov neprostredia myslia vážne. Ten- pred/ po upratovaní. O víťazoch veľkoobjemových kontajnerov hnuteľností v meste, aby ste aj vy
tokrát sa organizátori podujatia budú informovať Mestské noviny neumiestňovali rastlinný odpad. svojou zvýšenou aktivitou prisperozhodli pre krásny areál mest- a www.lucenec.sk
li k jarnému upratovaniu, a tým
ZBER NEBEZPEČNÝCH

7. apríla

16. - 21. apríl 2018

29. marca

ského parku dňa 20. apríla 2018
(v piatok) v čase od 9:00 do 12:00.
Centrom diania väčšiny aktivít
bude okolie altánku.
PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI
SVETOVÉHO DŇA VODY
A DŇA ZEME

- súťaže pre deti materských škôl
(žiaci Pedagogickej a sociálnej
akadémie)
- súťaže s tematikou využitia

Partneri: Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej oblasti Cerová vrchovina, Domov
sociálnych služieb Libertas, MEPOS, s.r.o. Lučenec, VEOLIA,
ENVI-PAK a.s., SVP, š.p., Správa
povodia Ipľa, Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec, Centrum
voľného času Magnet Lučenec,
Mestské lesy, s.r.o., Lesy SR š.p.
text: Ján Šnúrik

skrášleniu nášho mesta. V rámci
čistenia mesta okrem svojich obODPADU
jektov, domov, dvorov a záhrad si
vyčistili aj okolie týchto nehnuteľností v zmysle platných zásad
všeobecne záväzných nariadení
Rastlinný odpad bude v mea zapojili sa do akcií prebiehasiaci marec zbieraný 23. marca
júcich v jarnom období a počas
v zmysle harmonogramu, ktorý
roka 2018.
je zverejnený na stránke mesta.
Rastlinný odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo
text:Jarmila Fekiačová
najskôr deň pred zberom!
ZBER RASTLINNÉHO

23. marca

23. marca 2018
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Zimná údržba
a oprava ciest v meste

rekonštrukcia komunikácie Ulice továrenskej, chodníkov a parkovísk v úseku cesty I/75
OKIENKO EÚ
Gemerská cesta po križovatku s Ulicou Mikovíniho vrátane, ako aj rekonštrukcia Železničnej
Facebook, Twitter a Google+ - budú rešulice v úseku od križovatky s Ulicou Jókaiho po
Mesto Lučenec spravuje takmer 69 kilopektovať práva spotrebiteľov
križovatku s Ulicou M. Rázusa. Stavba bude
metrov miestnych komunikácií a 89 kilopokračovať až po Ul. kpt. Nálepku.
metrov chodníkov. V rámci zimnej údržby
Okrem uvedených investičných stavieb sú
a správy komunikácií zabezpečuje v rámci
v príprave aj ďalšie stavby, o ktorých budeme
intravilánu mesta zjazdnosť ciest I. triedy
následne informovať občanov.
Slovenská správa ciest, čo sa týka ciest II.,
Záverom žiadame obyvateľov mesta o strpea III. triedy, túto činnosť zabezpečuje Bannie a zhovievavosť pri realizácii stavieb a takSpoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá
skobystrická Regionálna správa ciest, Lutiež o rešpektovanie prenosného dopravné- zverejnili zmeny v podmienkach poskytovania
čenec. Za zjazdnosť miestnych komunikácií
ho značenia.
služieb, aby dosiahli súlad s pravidlami EÚ v oba schodnosť chodníkov počas zimnej údržby
lasti
ochrany spotrebiteľa. Tieto zmeny budú
zodpovedá mesto Lučenec a obyvatelia mestext: Róbert Ladoš
prínosné
pre viac ako štvrť miliardy spotrebita v zmysle príslušného Všeobecne záväznéteľov
v
EÚ,
ktorí používajú sociálne médiá. Reaho nariadenia.
gujú
tak
na
požiadavky, ktoré v tejto oblasti miNa stav ciest negatívne vplýva aj počasie ponulý
rok
v
marci
predložila Európska komisia
čas zimného obdobia. Nakoľko počas tohtoa
orgány
členských
štátov. Pre kompletné splročnej zimy sa striedalo množstvo chladivých,
nenie
požiadaviek
je
však potrebné urobiť ešte
mrazivých dní a taktiež dní so zrážkami, tieto
Viceprimátor Pavol Baculík a Marian Duzbaviac,
pre
firmy
tak
ostáva
priestor na zlepšenie.
mali za následok ešte vo väčšej miere poško- ba pozývajú všetkých športovcov a nadšencov
Od
15.
februára
2018
napríklad
nebudú spotdzovanie krytov ciest.
športu na veľkonočné stretnutie športovcov,
rebitelia
nútení
vzdávať
sa
práv
spotrebiteľa
Keďže výrobne teplých asfaltových zmesí kde budú informovaní o športových podujazaručených
legislatívou
EÚ,
medzi
ktoré patrí
v zimných mesiacoch nefungujú, mesto Lu- tiach v meste Lučenec. Spoločne si môžu otesnapríklad
právo
odstúpiť
od
nákupu
uskutoččenec pristúpilo v mesiacoch december 2017, tovať svoju kondíciu na 5km okruhu po asfalte
neného
v
elektronickom
obchode.
Budú
môcť
január, februára a marec 2018 k opravám kri- behom, bicyklom alebo nordic walking (počet
tiež
podávať
svoje
sťažnosti
priamo
v
Európe,
tických výtlkov za použitia studenej asfaltovej kôl je už len na účastníkovi/športovcovi/ avšak
zmesi „Canadermix“, a to na uliciach ako napr. max.1,5 hodinu od spoločného štartu). Stretnu- a nie v Kalifornii. Platformy ponesú podobne
B. Němcovej, J. Husa, Garbiarskej, M. Rázu- tie sa uskutoční dňa 30. marca za každého po- ako offline poskytovatelia služieb svoj sprasa, Jókaiho, Novohradská, Námestie republi- časia. Štart je naplánovaný pred mestským vodlivý diel zodpovednosti voči spotrebiteľom
v EÚ. Spoločnosti sa zaviazali uskutočniť zmeky, L. Novomeského a pod.
kúpaliskom o 10:00 (možnosť využiť šatne).
Okrem vyššie uvedených opráv kritických Toto stretnutie športovcov na Veľkú noc je ny vo všetkých jazykových zneniach v prvom
výtlkov mesto Lučenec pristúpi po spustení vý- naplánované aj z dôvodu zistenia záujmu pre štvrťroku 2018.
Kontakt : Europe Direct Lučenec, Radnica,
robní teplých asfaltových zmesí aj k opravám organizovanie pretekov v týchto disciplínach
Ulica
Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec, tel./fax:
ciest za použitia teplej asfaltovej zmesi. Tak- do budúcnosti.
047/43
31 513, e-mail: europedirect@lucenec.sk,
tiež mesto Lučenec v súčasnosti realizuje intext: Marian Duzbaba
web:
www.lucenec.sk.
vestičné stavby, v rámci ktorých sa zabezpečuje

Pozvánka na
stretnutie športovcov

Zber nebezpečných
odpadov z domácností
7. apríla 2018
Mesto Lučenec v spolupráci s firmou DETOX s.r.o. aj tento rok organizuje mobilný
zber nebezpečných odpadov vyseparovaných
z odpadu z domácností, ktorý bude realizovaný v sobotu 7. apríla 2018.

Zber bude uskutočnený v zmysle harmonogramu nasledovne:
ZBERNÉ MIESTA, UMIESTNENIE ZASTÁVKY
ČAS
Štvrť M. R. Štefánika, pri predajni nábytku		
8.30-8.50 hod.
ODPADY
Ulica mieru 38, vnútroblok pri garážach		
9.00-9.20 hod.
ODOVZDÁVAJTE
Ulica kvetná 12, pri garážach			
9.30-9.50 hod.
OSOBNE
Rúbanisko I, pri poliklinike				
10.00-10.20 hod.
Rúbanisko III, pri tržnici				
11.00-11.20 hod.
Rúbanisko II, pri kotolni				
11.30-11.50 hod.
križovatka Ul. P. Dobšinského a M. Nešpora 		
12.00-12.20 hod.
Ulica Vajanského, CBA				12.30-12.50 hod.
ĎAKUJEME
križovatka Ulica A. Wágnera a Ulica poľná		
13.30-13.50 hod.
ZA VÁŠ
Ulica L. Mocsáryho 6, domov dôchodcov		
14.00-14.20 hod.
AKTÍVNY
Ulica osloboditeľov, parkovisko za Kalinovčanom		
14.30-14.50 hod.
PRÍSTUP
Ulica zámocká 2, Malá Ves,autobusová zastávka		
15.00-15.20 hod.
K ŽIVOTNÉMU
Ulica továrenská, pri kotolni				15.30-15.50 hod.
PROSTREDIU
Ulica kpt. Nálepku, parkovisko pod nadjazdom		
8.30-16.00 hod.

Na zberné miesta môžete priniesť: autobatérie, batérie, farby po záručnej dobe,
fotografický papier, lieky po záručnej dobe,
motorový olej, olejové filtre, odpadové chemikálie, olejové látky, obaly a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery,
plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá,
rozpúšťadlá, textílie znečistené olejom alebo
chemikáliami, televízory, ustaľovač, vývojky,
výbojky, zvyšky pesticídov a látok určených Otázky a pripomienky je možné podať na č. t. 4307211
na boj proti škodcom, žiarivky, elektroodpad. alebo emailom na adrese: jarmila.fekiacova@lucenec.sk
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„Chceme objektívne
medzinárodné vyšetrovanie...“
Na Námestí republiky v Lučenci bolo v piatok večer 16. marca síce menej ľudí ako dňa 9.
marca, ale tento stav bol podľa organizátorov
zhromaždenia Za slušné Slovensko zapríčinený daždivým počasím. Práve v piatok sa po
prvýkrát v centre Novohradu zišlo najmenej
800 demonštrantov. V tento deň sa aj Lučenec pridal k 48 slovenským a 17 zahraničným
mestám, v ktorých sa konali protestné akcie.
Obyvatelia si uctili pamiatku investigatívneho žurnalistu Jána Kuciaka a jeho priateľky
Martiny Kušnírovej, obetí úkladnej vraždy.

tom medzinárodní vyšetrovatelia ako garancia,
že vyšetrovanie bude objektívne. Druhou našou požiadavkou je vytvorenie novej vlády, bez
ľudí, ktorí majú korupčné vzťahy a korupčné
konexie na kohokoľvek, kto je schopný zaplatiť
za to, aby profitoval z našich daní a daní občanov Európskej únie. Chceme vládu, ktorá bude
vládnuť spravodlivo,“ vyjadril sa po protestnej akcii jej organizátor Krasimír Damjanov.
Na pódiu počas zhromaždení vystúpili aj
spoluorganizátori protestov v novembri 1989.
Zdôraznili, že súčasné vedenie krajiny klamstvo povýšilo nad múdrosť a peniaze na jedinú hodnotu v krajine. Spomenuli aj možnosť
generálneho štrajku ako prostriedku, ktorý
prispel k pádu komunistickej vlády v roku 1989.
text: Ján Šnúrik
foto: Peter Kollár

„Žiadame, aby vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nezostala zakopaná niekde
pod kobercom a chceme, aby bola vyšetrená. Aby boli nájdení zločinci a objednávatelia tohto ohavného činu. Chceme, aby boli pri

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Priestor na Vašu príležitosť
Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)
Výberové konanie sa uskutoční
dňa 6. 4. 2018 o 9:00 v priestoroch zasadačky č. 321, II. poschodie na Mestskom úrade v Lučenci,
Ulica novohradská č. 1.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť do kancelárie prvého kontaktu
(prízemie) alebo poštou zaslať na
adresu Mestského úradu, Ulica
novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia pozíciu (TP).
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je

Implementačná agentúra Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podporuje výkon

KC: Komunitné centrum Lučenec

v rámci Národného projektu Podpora vybraných
sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
(ITMS 2014+: 312041A136)
Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC

29. 3. 2018 do 12:00. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po terVýberové konanie sa uskutočmíne uzávierky, nebudú zaradení ní dňa 6. 4. 2018 o 13:00 hod
do výberového konania.
v priestoroch zasadačky II. poschodie č. d. 321 na Mestskom úrade
Kvalifikačné predpoklady na v Lučenci, Ulica novohradská č. 1.
pozíciu TP sú:
- ukončené neúplné stredoškolZáujemcovia o uvedenú praské vzdelanie, resp. nižšie stred- covnú pozíciu môžu písomnú
né odborné vzdelanie.
žiadosť o prijatie do zamestnaDátum predpokladaného nástu- nia doručiť osobne do kancelápu do zamestnania je 1. 5. 2018.
rie prvého kontaktu MsÚ v Lučenci (prízemie budovy) alebo
POZNÁMKA
zaslať poštou na adresu MestskéVýberové konanie v plnom zne- ho úradu, Ulica novohradská č. 1,
ní nájdete na www.lucenec.sk
984 01 Lučenec, Odbor školstva,

sociálnych vecí, kultúry a športu.
Obálku je potrebné označiť heslom
„NEOTVÁRAŤ“
„Výberové konanie - KC “.
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je
3. 4. 2018 do 12:00. Záujemcovia,
ktorých písomné žiadosti do
výberového konania boli doručené
po termíne uzávierky, nebudú
zaradení do výberového konania.
POZNÁMKA
Výberové konanie v plnom znení nájdete na www.lucenec.sk
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23. marca 2018
www.lucenec.sk

www.kinoapollo.sk

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

28. - 29. 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.
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28. 3. - 29. 3. 2018 
4. 4. - 5. 4. 2018 

5€
17:00
17:00

KRÁLIK PETER (Peter Rabbit)
USA – 2018 – 90 min. – 2D – dobrodružný – SLOVENSKÝ DABING
– uvádza ITA FILM
Rozprávková komédia podľa svetoznámych príbehov Beatrix Potterovej prichádza na veľké plátno! Rebelský králik Peter
žije svoj veselý bezstarostný život spolu s
ostatnými zvieratami na farme. Nový majiteľ statku sa však o svoj životný priestor
deliť nemieni a už vôbec nie so zvieratami. Začína sa tak bizarná vojna o teritórium medzi ním a obyvateľmi záhrady.

5€

4. 4. - 5. 4. 2018 19:00

RIADKOVÁ INZERCIA

READY PLAYER ONE: HRA
SA ZAČÍNA (Ready Player One)
USA – 2018 – 140 min. – 2D – sci-fi/
akčný/thriller – slovenské titulky – uvádza CONTINENTAL FILM
V roku 2045 je svet veľmi nehostinné
miesto. Stredoškolák Wade Watts, tak ako
väčšina ľudstva, uniká pred bezútešnou realitou do virtuálnej utópie zvanej OASIS, kde
môže byť každý, kým len chce. Existujú tu
tisíce planét, na ktorých sa dá žiť, hrať, ale
aj zamilovať. Tvorca OASIS-u James Halliday totiž zomrel bez potomkov a svoje rozprávkové bohatstvo spolu s OASIS-om sa
rozhodol darovať človeku, ktorý rozlúšti hádanky a splní úlohy roztrúsené v jeho výtvore. Milióny ľudí sa celé roky márne pokúšajú
rozpliesť hustú sieť odkazov na popkultúru
z konca dvadsiateho storočia. Až kým Wade
jedného dňa nenatrafí na kľúč k rozlúšteniu
prvej hádanky a odrazu stojí proti tisíckam
súperov v zúfalých pretekoch o uchmatnutie hlavnej ceny. Nejde tu však len o lákavú
výhru, ale najmä o desivý dosah pretekov na
skutočný svet, ktorý sa od základov zmení.

- Predám prerobený 2-izbový byt v OV pri
synagóge. Cena dohodou. 0907 274 123

PO/20
- Predám dom v Dolnej Strehovej.
0915 809 222
 PO/10
- Predám garáž na Rúbanisku I, nutná oprava. 0944 140 466

PO/19b
- Predám byt v Lučenci. 0915 809 222  PO/11
- Predám bicykel, dvere, nábytok, lustre, televízor, plynový sporák, Škoda Octavia.
0907 615 064 
PO/21
- Predám 2-izbový byt v Lučenci.
0915 809 222

PO/16
- Hotel Pelikán prijme do zamestnania vyučeného kuchára/ku a recepčného/ú. 0902 966 724
PO/22

ČIERNOHRONSKÚ LESNÚ ŽELEZNICU
Liga proti reumatizmu SR - miestna pobočka
Lučenec organizuje vo štvrtok 19. apríla jednodňový autobusový výlet na Čiernohronskú
lesnú železnicu.
Odchod z Lučenca je o 7:00 zo zastávky
MHD, pred mestským úradom (Ulica novohradská). Cena dopravy: členovia LPRe-MP
Lučenec - 4 €, nečlenovia 5 €. Vlak lesnej železnice odchádza z Čierneho Balogu – Vydrova cez lesnícky skanzen - Korytárske a späť
do Vydrova konečná. Cena vlakového lístka:
4 € (účastník si hradí sám).
Záujemcovia sa musia záväzne nahlásiť na
mobilnom telefónnom čísle: 0907 878 518.
Klub priateľov Júliusa Szabóa si vás dovoľuje
Poplatok za dopravu je potrebné uhradiť do
pozvať na výstavu svetoznámeho umelca, zaPO/23
kladateľa OP-ARTu VICTORA VASARELY- 29. marca 2018.
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
HO. Vernisáž sa uskutočnila 22. marca 2018
Na základe plánu práce Zväzu postihnutých
v Pamätnom dome Júliusa Szabóa (Ulica Júliusa Szabóa č. 1). Výstavu si môžete pozrieť civilizačnými chorobami ZO VP-16 Lučenec vás
každý piatok od 14:00 do 17:00 alebo po iné pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá
dni po dohovore s kurátorkou výstavy Kin- sa uskutoční dňa 5. apríla o 15:30 v reštaurácii Prameň. Na schôdzu si prineste členské
gou Szabó. Výstava potrvá do konca apríla.
preukazy. Prezentácia a vyberanie členských
príspevkov je od 14:00. Po schôdzi sa uskutoční
spoločenské posedenie s tombolou, na
TIRÁŽ
ktoré vás pozývame.
MESTSKÉ NOVINY
Informácie vám podá Mária Kuttnerová, tel.
dvojtýždenník mesta Lučenec
číslo: 0908 918 624 a Július Varga, tel. číslo:
Vydáva mesto Lučenec
0948 009 654.
Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO:
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5€

Pozvánka na výstavu

00316181. EV 3986/10. ISSN 1338-9564
Sídlo redakcie a inzercia:
Mestský úrad, Lučenec, č. dverí 144
Telefón: 047/430 72 34
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Redaktor: Ján Šnúrik, jan.snurik@lucenec.sk
Sadzba: Peter Kollár, grafik@lucenec.sk
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Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie
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a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov do čísla v utorok do 12.00 hodiny. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť
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POĎAKOVANIE
„Navždy ostaneš v našich
srdciach. Pokojne spi svoj
večný sen.“
Ján Manica nás opustil
dňa 11. marca 2018 vo veku
69 rokov svojho života.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na
rozlúčke s ním. Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Ďakujú sestry s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
PO/24
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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.
povinnej školskej dochádzky podľa § 20 ods.
V takomto prípade radíme rodičom podať
2) citovaného zákona.
žiadosť písomnou formou.
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
pobyt zostáva na území SR, je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole („kmeňová škola“) na území
SR, kde mu bude následne udelené povolenie 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,

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:

V prípade nejasností kontaktujte riadite- ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HALIČSKÁ
ľov príslušných škôl alebo Školský úrad, NoCESTA 1493/7, 984 03 LUČENEC
vohradská č. 1, Lučenec telefonicky na čísle
VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ
047/430 72 25 alebo e-mailom na adresu: inRiaditeľstvo Základnej školy Haličská cesgrid.kudlakova@lucenec.sk
ta 1493/7 Lučenec oznamuje, že zápis žiakov
do 1. ročníka na školský rok 2018/19 sa usku- anglicky hovoriaceho lektora počas celého toční v dňoch 9. a 10. apríla v čase od 13.00
hod. do 17.00 hod. v hlavnej budove školy.
školského roka,
Vízia našej školy:
- projektové vyučovanie a ročníkové prezen"Dobrá škola je tá, do ktorej deti chodia rady."
tácie žiakov aj v cudzích jazykoch,
- popredné umiestnenia našich žiakov v lite- Poloha školy: V centre mesta, v blízkosti mestrárnych, jazykových, vedomostných a špor- ského parku. Škola má dve budovy prepojené
tových súťažiach, nielen na úrovni okresnej, strešnou prístavbou v rozsiahlom areáli s trávnatými plochami, enviro altánok a jazierko.
ale aj celoslovenskej,
- výuku prírodovedných predmetov s využí- Budúcim prvákom ponúkame:
vaním vybudovaného náučného chodníka, - športové vyžitie: multifunkčné ihrisko, veľké športové ihrisko, bežecká dráha, detské
ekotried, jazierok, zelenej strechy,
dopravné ihrisko,
- upevňovanie ľudových tradícií a zvyklostí
- učebne s interaktívnymi tabuľami, datapronášho regiónu,
- plavecký výcvik, školu v prírode pre žiakov 1. jektormi, notebookmi, využívanie tabletov
stupňa a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa, - špecializovanú učebňu na vyučovanie cu- školského psychológa a školského špeciál- dzích jazykov,
- možnosť komunikácie s učiteľom prostredneho pedagóga,
- kvalitné, zdravé stravovanie vo vlastnej škol- níctvom portálu Komenský,
skej jedálni s ponukou desiaty a obeda vý- - internetovú žiacku knižku,
berom z dvoch hlavných jedál so zelenino- - automat na mlieko, školský bufet,
- DOD pre budúcich prvákov - bližšie info provými šalátmi,
stredníctvom materských škôl
- školský klub detí v prevádzke od 6:00 do
17:00 so všestrannou výchovnou činnosťou - organizovanie škôl v prírode, výletov, lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií
v siedmich oddeleniach,
- viac ako 50 záujmových krúžkov podľa záujmu Zameranie školy:
dieťaťa - napr. jazykový, šachový, spevácky, - zaručujeme odbornosť a kvalifikovanosť
pedagógov,
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- 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/.

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 práŠkolský klub detí
ŠKD pracuje pod názvom Slniečko v šiestich ce našich pedagógov sa odrážajú aj vo výboroddeleniach. V prevádzke je od 6:30 hod. do ných výsledkoch žiakov vo všetkých typoch
17:00 hod. Stravovanie je denne zabezpeče- olympiád a súťaží a v uplatnení absolventov.
né v zrekonštruovanej ŠJ. V popoludňajších Ďakujeme za prejavenú dôveru!
hodinách prebiehajú záujmové krúžky pod
vedením ped. pracovníkov podľa záujmu detí.
telefón: 047/4333648
e-mail: zsstefanikalc@gmail.com
Do výchovného programu je zakomponovaná
web: www.zsstefanikalc.edupage.org
relaxačná činnosť i príprava na vyučovanie.
kontaktná osoba: Gabriela Aláčová
(riaditeľka ZŠ), 0911650189
telefón: 047 4333791
e-mail: alacova@zsstefanikalc.sk)
e-mail: skola@zshal7lc.edu.sk
web: www.zshal7lc.edu.sk
zástupkyňa školy, poverená
ŠKOLSKÝ OBVOD Č. 4:
vedením školy: Klučiarovská Katarína
ZÁKLADNÁ ŠKOLA LADISLAVA
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

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
„A két legfontosabb, amit gyermekeinknek
adhatunk: gyökerek és szárnyak”.

- 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 výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, lyžiarskeho 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
dverí dňa 21. marca 2018 od 8:00 do 15:00
legjobb magyar tannyelvű iskolájában,
- külön figyelmet garantáltan kis létszámú v budove školy.
osztályban,
Mária Pálešová
- megtanulni három nyelven folyékonyan
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

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ.

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.

Naša základná škola má bohatú históriu
v rámci vzdelávania a výchovy žiakov. Prešla rozsiahlou rekonštrukciou. V interiéri budovy sa okrem vynovených tried nachádzajú
moderné odborné učebne vybavené počítačovou technikou a interaktívnymi tabuľami.
Od 1.09.2017 sa zmenil zriaďovateľ, ktorým
je Spoločnosť Deutsch - Slowakische Akademien, a.s. Zmena zriaďovateľa predstavuje výrazný
zásah do fungovania školy.
ŠKOLSKÝ OBVOD Č. 6:
Najväčšie zmeny očakávame v oblasti vyZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM
učovania cudzích jazykov – anglický jazyk
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),
Sme Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským sídliaca v mestskej
časti Opatová na Gemerskej ceste č. 1. Opakovane dosahujeme výborné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka.
V školskom roku 2018/2019 otvárame
v 1. ročníku dve triedy. Srdečne pozývame
rodičov a ich školopovinné detičky na zápis
do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch
8. apríla 2018 (v nedeľu) od 14:00 do 17:00,
a 9. apríla 2018 (v pondelok) od 14:00 do
18:00 na prízemí v budove školy.

23. marca 2018
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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.

- 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.
Zároveň Vás srdečne pozývame na DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ dňa 23.marca 2018
od 8:00 hod. do 13:30 hod. V prípade záujmu
Vás radi privítame aj v iný termín.
Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme!
telefón: 047/43 33 787, 0915 804 553
web: www.czslc.sk
e-mail: skola@czslc.sk

Angličtina trochu inak

Zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré budú
Noah Johnson, pôvodom americký misiopovinnú školskú dochádzku absolvovať v zanár,
sa narodil v arizonskom meste Scottsdale.
hraničí, ale chcú sa stať kmeňovými žiakmi
Pochádza
z veľkej rodiny, má až piatich súronašej školy. V prípade záujmu poskytneme
dencov.
Nitky
jeho vzťahov k Slovensku siakonzultácie a preskúšanie z povinného učiva.
hajú do obdobia spred dvadsiatich rokov, keď
Zbor bratskej jednoty baptistov v spolupráci
osobne v škole u riaditeľky školy:
s rovnomennou organizáciou v Amerike zaLenky Dymovej
čal
u nás organizovať anglické tábory. Noah si
zástupkyne riaditeľa školy:
veľmi
rýchlo zamiloval Slovensko, našiel si tu
Janky Brodnianskej
životnú
lásku a rozhodol sa tu zostať navždy.
telefón: 047/4512034
Žije
tu
už
štrnásť rokov a spoločne s manželwebová stránka:
kou
Luciou
vychovávajú syna Matúša. O sebe
www.zskubinyiho.edupage.org
prezradil, že sa mu veľmi páči náš jazyk, príroda, zvyky a tradície. Z posledných menovaCIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ných najmä dedinské zabíjačky. Nie je však jeSV.J.BOSCA, T.G. MASARYKA 9,
diný zo svojej rodiny, ktorý si zamiloval našu
krajinu.
Nielenže spoločne s mamou Peggy
984 01 LUČENEC
pomáha
každoročne pri organizácii anglicVYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ.
kých
táborov
v Lučenci, Veľkom Krtíši a RačRiaditeľstvo školy oznamuje rodičom bukovej
doline
–
jeho najmladšia sestra Meghan
dúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročsa
tiež
rozhodla
zostať na Slovensku.
níka na školský rok 2018/2019 sa uskutočKeďže
lučenské
„English campy“ sa každoní 9. a 10. apríla 2018 (pondelok, utorok)
ročne
uskutočňujú
na pôde Základnej školy
v priestoroch školy v čase od 13:00 - 16:30.
na Vajanského ulici v Lučenci, slovo dalo sloCZŠ sv. J. Bosca je plnoorganizovaná škola, vo a vznikla dohoda medzi školou a týmto zaktorá môže prijať žiaka z ktoréhokoľvek obvodu. ujímavým mužom. V ôsmom a deviatom ročníku sa rozšírili hodiny angličtiny o konverzácie.
Lektorom
sa stal Noah Johnson, ktorý si rýchlo
Sme škola rodinného typu, ktorá žiakom
získal
obľubu
detí, o čom svedčia aj slová saponúka:
motných
žiakov:
- kvalitné vzdelávanie porovnateľné so štátJ. Židuliak: „Mať hodiny so zahraničným leknymi školami rovnakého typu,
torom
je ten najlepší spôsob ako sa zdokonaliť
- zodpovednú výchovu v duchu kresťanskej
v
cudzom
jazyku. Dozvedáme sa viac o živote
viery a morálnych hodnôt,
v
Amerike,
o ich sviatkoch a tradíciách a tak si
- možnosť navštevovať v popoludňajších hoobohacujeme
slovnú zásobu.“
dinách Cirkevnú základnú umeleckú školu
A.
Csöbönyei:
„Hodiny s lektorom sú celkom
pod jednou strechou (platenie polovičného
iné
ako
klasické
a
to sa mi páči. Klasické hodiny
školného pre žiakov našej školy),
sú
viac
o
teórii
a
tu
sme donútení viac komuni- výhodnú lokalitu priamo v centre mesta,
kovať.
Pristihol
som
sa, že na hodine s lektorom
- výučbu anglického jazyka od 1. ročníka,

aj rozmýšľam po anglicky. Páči sa mi aj pestrosť
hodín, lektor si pripraví vždy inú tému a všetky sú zaujímavé.“
M. Zdechovan: „Som rád, že máme hodiny
angličtiny so zahraničným lektorom. Jeho hodiny sú zábavné a ani nepostrehneme, ako sa
zdokonaľujeme v slovnej zásobe. Noah je veľmi
priateľský a mám rád hodiny, keď si privedie so
sebou aj niektorého člena rodiny.“
A. Széplakyová: „Milujem utorky s lektorom
- je milý, vtipný a pri jeho aktivitách nechýba
smiech. Za dobrú prácu nás aj odmení sladkosťami a spolu maškrtíme.“
M. Goljan: „Hodiny s lektorom nám veľmi
oživili vyučovanie cudzieho jazyka. Ja osobne
som si rozšíril slovnú zásobu tým, že som donútený komunikovať na hodine iba po anglicky.
Zároveň sa oboznamujem o kultúre a zvykoch
v Amerike a rodine nášho lektora.“
J. Chamula: „Som veľmi rád a ďakujem našej
škole, že nám umožnila pracovať na hodine cudzieho jazyka so zahraničným lektorom. Na hodiny chodí perfektne pripravený, využíva rôzne formy - skupinovú prácu strieda s aktivitami
v kruhu a hravou, súťaživou formou nasakujeme správnu výslovnosť, nové slovíčka, dozvedáme sa nové poznatky o jeho rodnej Arizone
i jeho živote na Slovensku.“
Po polroku skúseností sa ukazuje, že toto
je tá správna cesta, ktorou je potrebné sa v
modernom školstve uberať. Aj preto sa v ZŠ
na Vajanského ulici rozhodli v tomto trende naďalej pokračovať a zaradiť do vyučovania angličtiny hodiny s lektorom aj do nižších ročníkov.
text: S. Pinzíková,
ZŠ Ul. Vajanského Lučenec
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Majstrovstvá SR
v latinskoamerických tancoch

Budúci zimní
olympionici už
v materskej škole?
Športovanie a vštepovanie potreby zdravého pohybu od útleho detstva je jedným
zo štandardných poslaní našej materskej
školy. Prvotné návyky k športovej činnosti
pozitívne ovplyvňujú zdravý vývoj dieťaťa
a dávajú mu základy k zdravému, aktívnemu spôsobu života.

Dňa 3. marca sa v meste pod Tatrami,
POZVÁNKA NA DANCE ATTACK CUP
v Poprade, konali Majstrovstvá SR v laUž vopred chceme pozvať všetkých priaztinskoamerických tancoch vo všetkých ve- nivcov tanečného športu do športovej haly
kových kategóriách. Vyhlasovateľom sú- Arena, kde sa v dňoch 28. a 29. apríla uskuťaže bol Slovenský zväz tanečného športu toční medzinárodná tanečná súťaž Dance Ata organizátor Solus Dance Academy Po- tack Cup 2018 - 2. kolo Slovenského pohára
prad. Majstrovstvá boli zorganizované na a Novohrad Dance Open 2018.
vysoko profesionálnej úrovni. SamozrejPokračovanie v nasledujúcom vydaní
me aj tanečné páry z Dance Attack Luče- Mestských novín.
nec sa zúčastnili tejto významnej akcie.
V doobedňajšej časti sa konali súťaže v kategórii junior 1 a do 21 rokov. V juniorskej
kategórii sme nemali zastúpenie, ale v ktg.
do 21 rokov nás reprezentoval pár Roman
Berky - Nicole Farkašová. Po predvedenom výkone sa umiestnili na 15. mieste,
pár bodov im chýbalo na postup do semifinále. Treba podotknúť, že tento tanečný
pár tesne pred majstrovstvami prešiel vážnymi zraneniami (Nicole - zlomený prst na
nohe, Roman - narazená ruka) a chrípkovým ochorením, ktorým si prešli viaceré
páry z Dance Attack.
V ďalšej časti sa predviedli naši seniori.
Kategória Senior II + III, veková kategória od 45 rokov vyššie. Tu sa predviedli
dva tanečné páry z Dance Attack Lučenec:
Igor Frtús - Beáta Frtúsová a Ľubomír
Hochvart - Iveta Hochvartová (hosťujúci z TC Meteor Košice). Súťaže sa zúčastnil aj ďalší tanečný pár Ladislav Lukačko
- Danica Mašlonková, pár reprezentujúci
TK Impulz Rimavská Sobota, s ktorým tanečná škola Dance Attack úzko spolupracuje. Kým prvým dvom menovaným párom sa podarilo prebojovať do finále, pár
Lukačko - Mašlonková obsadili 7. miesto.
Po pekných a presvedčivých výkonoch sa
pár Frtús - Frtúsová tešili zo zisku bronzovej medaily. Pár Hochvart - Hochvartová skončili na skvelom 4. mieste.

text a foto: TEAM Dance Attack Lučenec

SZŠ MIERI NA MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKA V ŠÍPKACH
Kvalifikácia o postup na majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach pozostávajúca z troch kôl sa uzavrela v Brezne. V súťaži nás reprezentovali dva dievčenské tímy
a jeden chlapčenský. Najlepší výkon podali dievčatá B-tímu v zložení Michala Ľuptáková III. B, Janka Imreceová III. B, Nikoleta
Nagyová II. B, ktoré sa umiestnili na výbornom 2. mieste. Chlapci v zložení Ľudovít Bobek IV. A, Adam Matušov II. A, Adrian Segeč
I. A, Martin Gordoš I. A, Lukáš Šnúrik II. A
brali pohár za 3. miesto. Najmenej sa darilo
dievčatám A-tímu v zložení Barbora Périová
III. A, Lenka Plichtová III. A, Soňa Tomalová
III. A a Dominika Murinčeková III. B, ktoré sa
umiestnili na nepopulárnom 4. mieste. Podľa
počtu bodov z druhého miesta na majstrovstvá Slovenskej republiky postúpili dievčatá
B-tímu a keby pravidlá dovoľovali možnosť
účasti dvoch dievčenských tímov, tak by po
celkovom 4. mieste postúpili aj dievčatá z A-tímu. Chlapci tiež splnili prvotný cieľ, postúpiť. Už sa spolu s dievčatami tešia na spomínané majstrovstvá.
text: Helena Urbančoková

Preto naša Materská škola, Ulica partizánska 273/19, Lučenec za úzkej spolupráce s mestom Lučenec a iniciatívy viceprimátora Pavla Baculíka, spolu s učiteľkami
materskej školy zorganizovali päťdňový
lyžiarsky kurz pre deti spomenutej škôlky.
Cieľom tohto lyžiarskeho kurzu bolo, aby
si deti osvojili základy lyžovania a strávili
niekoľko krásnych športových dní na čerstvom vzduchu.
V dňoch od 7. do 13. februára sa každé
ráno vydal autobus s natešenými deťmi do
lyžiarskeho strediska Kokava-Línia. Na lyžiach malí športovci trávili každý deň štyri hodiny pod dohľadom skúsených a certifikovaných inštruktorov, zdravotníka
a učiteliek z MŠ Ul. Partizánska 273/19. Pri
pohľade na detičky zodpovedne plniace odborné rady inštruktorov iste mnohých napadlo, že možno tu sa kladú základy budúcej
Petry Vlhovej či bratov Žampovcov. Aktivity sa niesli v duchu hesla „škola hrou“ a deti
sa na bielej perine dosýta vyšantili. Odmenou im boli diplomy a medaily potvrdzujúce úspešné absolvovanie lyžiarskeho kurzu, sladké odmeny a v neposlednom rade
krásne, zdravým pohybom naplnené chvíle v snehom zasypanej prírode.

text a foto: Radka Nosáľová,
učiteľka materskej školy
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Derby LUČENEC - KALINOVO
je preložené!

BUDÚCI PROGRAM
24.3.2018

Považská Bystrica - BKM Lučenec
7.4.2018 o 18:00

BKM Lučenec - Štart Bratislava

Musia sa uspokojiť
„aspoň“ s víťazným
46 bodovým rozdielom
V sobotu 17. marca sa mali po zimnej prestávke opäť otvoriť brány futbalových štadiónov, no po zásahu Stredoslovenského futbalového zväzu sa brány otvorili len na niekoľkých
štadiónoch. Pre zlé terény napokon štyri zápasy presunuli na 1. mája 2018. Bolo to tak
aj v prípade Lučenca. Zápas MŠK Novohrad
Lučenec - Liptovská Štiavnica sa bude hrať
o 16.00 hod.
A najnovšie podľa dohody oboch klubov
z dôvodu nespôsobilého terénu ovplyvneného počasím sa zápas 16. kola MŠK Novohrad Lučenec - TJ Baník Kalinovo prekladá
z 24. marca na utorok 8. mája 2018 o 16:00
(mestský štadión Lučenec).

Horný rad, zľava: Ľubomír Andrášik, Andrej
Kamendy, Miroslav Gruličič, Aleksander Ilič,
Patrik Kulich, Aleksander Radičevič, Nenad
Pavlovič, Marek Schvantner, Milan Vilhan,
Andrej Pipíška, Tomáš Bajzík, Marek Antalík.
Dolný rad: Martin Tanhausser, Slobodan
Savič, Patrik Kováč, Stefan Višič, Dominik Iboš,
Ján Dedinský, Dominik Badinka. Chýba:
Michal Bíreš.

1. BASKETBALOVÁ LIGA, SKUPINA
O 1. - 6. MIESTO, 10.3.2018

Napriek tomu, že rezerva extraligového majstra KB Košice uzatvára tabuľku v skupine
o 1. až 6. miesto, domáci mladíci tohto súpera
nepodcenili a z palubovky odchádzali so zdvihnutou hlavou. Možno v tomto zápase chýbala
čerešnička na torte v podobe dosiahnutia stobodovej hranice, no tentokrát zastali pred cieľovou čiarou. Ani po viacerých streleckých povedúci: Marek Antalík. Bezpečnostný techkusoch sa im tesne pred klaksónom nepodarilo
nik: Róbert Imrovič. Lekár: Marián Mózer.
dopraviť do koša a tak sa musia uspokojiť „asMasérka: Iveta Balážová. Brankári: Tomáš
poň“ s víťazným 46 bodovým rozdielom.
Bajzík, Miroslav Grujičič.Obrancovia: Milan Vilhan, Dominik Badinka, Aleksander Ilič,
BKM LUČENEC - KB TU KOŠICE „B“ 98:52
Aleksandar Radičevič, Marek Schvantner,
(22:10, 30:13, 26:17, 20:12)
Slobodan Savič, Michal Bíreš. Stredopoliari:
BKM: Griffin 21, Vranješ 14(4), Sarna 12(1),
Patrik Kováč, Dominik Iboš, Andrej Pipíška,
Smik 6, Mederi 0 (Radenkovič 18, Jackuliak
PRIATEĽSKÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS
Stefan Višič, Martin Tannhauser, Ján Dedin17(2), Pánis 7, Pipíška 3(1), Bendík 0, Šturc 0).
ský. Útočníci: Patrik Kulich, Nenad Pavlovič.
SOBOTA, 17.3.2018
Tréner: Roman Grenda.
* dvaja hráči sú ešte v riešení
MŠK Novohrad Lučenec (III. liga)
Krunoslav Krajnovič (odborný konzultant,
- TJD Príbelce (V. liga) 2:3 (0:2)
BUDÚCI PROGRAM
BKM
Lučenec): „Keďže sme dosiahli šieste víGóly: Savič, Pavlovič - Kurák 3.
24. marca o 15:00: MŠK Novohrad Lučenec
ťazstvo
bez prehry za sebou, tak musíme byť
Realizačný tím MŠK Novohrad - jarná časť
- TJ Sklotatran Poltár (prípravný zápas)
s dnešným víťazstvom spokojní. Čo nás ale najsezóny 2017/18 (foto): Tréner: Andrej Katext a foto: Ján Šnúrik
viac mrzí, je zranenie Vrajneša (14(4) pozn. red.).
mendy. Vedúci: Ľubomír Andrášik. Technický
Verím tomu, že to nie je až také vážne, ako sa
zdalo. V tomto zápase mali chlapci za povinnosť inkasovať menej ako 60 bodov, čo aj splBKM LUČENEC PODPORUJÚ:
nili. Keďže súpera nechceme podceniť, aj naša
MESTO Lučenec, Miroslav Tóth-ELEK- príprava na najbližšie zápasy v Považskej BysNaše žiačky opäť bodovali a získali pekné TRO M.T. Lučenec, KAM RENT s.r.o. Luče- trici a doma so Štartom Bratislava bude taká,
umiestnenie v stolnom tenise. Dňa 6. februára nec, ERNSTPROFIL s.r.o. Lučenec, TRAN- aby sme v oboch prípadoch uspeli.“
sa uskutočnilo krajské kolo študentiek SŠ SSILV s.r.o. Lučenec, Stavebné Stroje
Poznámka: Krátko pred koncom zápasu sa
v stolnom tenise v telocvični na ZŠ VajanskéSlovakia s.r.o. Bratislava, JAKOMAT s.r.o. zranil chorvátsky krídelník Tihomir Vranješ
ho. Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev z ceLučenec, Hotel Clavis Lučenec, Reštaurá- (199 cm), ktorý má podľa posledných inforlého kraja a naše dievčatá si počínali dobre,
cia Monikin Dvor Lučenec, CBS-Bos s.r.o. mácií silno narazené predkolenie, ale mal by
keď v skupine porazili Banskú Štiavnicu 4:0
byť v poriadku.
a tesne prehrali so Športovým gymnáziom Hradište, Slovexpres - autoslužby-Pez Banskej Bystrice 4:3. Vo finálovej skupine ter Kucej Lučenec, EX PRINT-František
TABUĽKA SKUPINY O 1. - 6. MIESTO
prehrali len so Zvolenom a v boji o 3. miesto Šándori Lučenec, 23 FOOD COMPANY
1. BKM Lučenec 6 6 0
596:570 
12
s.r.o. Lučenec, Milan Brada-Bagetka Pucporazili dievčatá z Tisovca.
2. Štart Bratislava 7 4 3
498:346 
11
Dievčatám J. Mičodovej, V. Hrdličkovej, cino Lučenec, Gabriel Molnár - Creative
3. Iskra Petržalka 7 3 4
556:573 
10
M. Srholcovej gratulujeme a ďakujeme za Lučenec, ARKON a.s. Zvolen, M-MARKET
4. Pov. Bystrica
532
379:387 
8
reprezentáciu našej školy.
Reality, s.r.o. Lučenec, IKE, spol. s r.o. Pô5. ŠKP B. Bystrica 5 2 3
359:409 
7
tor, Piváreň Krokodíl Lučenec, RETRO LC
6. KB Košice „B“ 6 0 6
436:625 
5

Ďalší úspech študentiek
Obchodnej akadémie

text: Ivan Urbančok

s.r.o. Lučenec, 4 Vitaldrink s.r.o. Lučenec.

text: Ján Šnúrik
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Kanonáda brazílskych
chlapcov, ktorí rozhodli
o víťazstve 8 gólmi!
Lučenčania pricestovali do Trnavy s jasným cieľom - zvíťaziť, čo sa im aj po veľmi
dobrom výkone všetkých chlapcov podarilo.
Týmto cenným víťazstvom si tak pootvorili „dvierka“ do semifinálových zápasov, no
dôležitý krok k postupu musia ešte urobiť
v piatok 23. marca, kedy o 19:00 hodine
privítajú v športovej hale Arena Trnavčanov po druhýkrát.

ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF
Stav série: 2:0 (hrá sa na 3 víťazné zápasy)
BÍLI ANDELI - MIMEL LUČENEC 4:8 (2:4)
Bíli Andeli: Alchus, Putera - Brestovanský,
Cintula, Áč, Adámek, Ťažký, Németh, Gumbír, Holka, Mikulišin, Dzíbela, Babják, Humel.
MIMEL: Oberman, Klema - Viana, Brunovský, Kočiš, Hricov, Fehérvári, Kuhajdík,
Steinwandter, Sobral, Melo, Rutkaj, Ferreigól, no po viacerých „gólovkách“ sme odišli nara, Petík. Góly: 16. min. Dzíbela 1:4, 19. min.
prázdno. Chlapcom som v polčase zdôrazňoval,
Németh 2:4, 33. min. Mikulišin 3:7, 37. min.
aby nešli do rizikových prihrávok, aby vydržali,
Bajbák 4:8 - 4. min. Ferreira 0:1, 4. min. Melo
aby išli viac s loptou, aby zrýchľovali hru. Toto
0:2, 7. min. Melo 0:3, 10. min. Melo 0:4, 22.
sa nám aj pri druhom góle podarilo. Dovolím si
min. Viana 2:5, 25. min. Ferreira 2:6, 25. min.
potvrdiť, že Fehérváriho gól dostal súpera na
Viana 2:7, 36. Viana 2:8. ŽK: Dzíbela, Pute„kolená“. Súper hral power-play, no my sme
ra - Brunovský, Steinwandter. Rozhodovadobre bránili, čo z mojej strany hodnotím ako
li: Belavý, Budáč. Divákov: 400.
pozitívne. Ja to náš prvý krok. V Trnave chceme o týždeň spraviť druhý krok. Verím, že nám
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
aj v tomto zápase pomôžu naši skvelí fanúši- „Do Trnavy sme pricestovali s jediným cieľom,
kovia, za čo im vopred ďakujeme.“
a to pokúsiť sa vyhrať. Vedeli sme, že to bude
veľmi náročné. Majú veľkú podporu fanúšikov
a hlavne doma hrajú o 100% lepšie. Hráčom
som prízvukoval, aby boli celý zápas koncentrovaní a sústredili sa len na hru. To sa nám
darilo. V rýchlom slede sme strelili štyri krásVS
ne góly a to rozhodlo. Škoda, že sme poľavili.
Do konca prvého polčasu súper znížil na rozTretí zápas Play-off
diel dvoch, bol viac nebezpečný a dôraznejší
v súbojoch. V druhom polčase moji hráči opäť
plnili dohodnuté taktické pokyny a strelili tri
23. marca 2018 o 19:00
góly. Zápas rozhodli v náš prospech. Trnava
začala hrať desať minút power-play. My sme
ŠH Arena
dobre bránili, aj napriek tomu nám súper strelil jeden gól. Zápas sme už iba dohrávali. Ešte
18:55 Ocenenie majstrov SR
sme obaja pridali po jednom góle a celkový stav
Mimel Lučenec Juniori U20
tak upravili na konečných 4:8. Chcem sa poďakovať všetkým našim hráčom za predvedený výkon. Moje poďakovanie patrí našim fastranu pripravil: Ján Šnúrik
núšikom, ktorí nás prišli do Trnavy povzbudiť.“

Fehérváriho gól dostal
súpera na „kolená“
Mimel Lučenec vstúpil do play-off zápasov
najvyššej slovenskej futsalovej súťaže víťazne.
Vo štvrťfinále, ktoré sa hrá na tri víťazné zápasy, privítal trnavských Bílich Andelov. Po
zodpovednom výkone všetkých domácich
chlapcov na palubovke, vďaka krásnemu hetriku Brazílčana Mela vyprevadili svojho súpera do Trnavy s nádielkou siedmich gólov!
1. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ LIGA
ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF, 9.3.2018
Stav série: 1:0 (hrá sa na 3 víťazné zápasy)
MIMEL LUČENEC - BÍLI ANDELI 7:0 (1:0)
MIMEL: Oberman, Mikuš, Klema - Brunovský,
Kočiš, Hricov, Fehérvári, Kuhajdík, Steinwandter, Sobral, Melo, Rutkaj, Kulich, Viana.
Bíli Andeli: Alchus, Vahalík - Cintula, Áč,
Adámek, Ťažký, Németh, Gumbír, Holka, Mikulišin, Vahalík, Brestovanský. Góly: 11. min.
Fehervári 1:0, 30. min. Melo 2:0, 34. min.
Brunovský 3:0, 36. min. Viana 4:0, 36. min.
Melo 5:0, 37. min. Melo 6:0, 38. min. Kulich
7:0. ŽK: Steinwandter - Mikulišin. Rozhodovali: Havrila, Molnár. Divákov: 810.
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
„Zápasy play-off sa už nehrajú pre výsledok
a počet gólov, ale pre víťazstvo. Tento zápas
bol pre nás ťažký. V prvom polčase sme sa vôbec nevedeli strelecky presadiť. Dali sme síce

Mimel LC - Bíli Andeli TT
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pozvánky / inzercia | 15

www.lucenec.sk

Na prenájom: Kaviareň
v STOP SHOP Lučenec
Naštartujte svoju kariéru v gastronómii
• 42 m² priestor so záhradou
a s detským ihriskom
• plne vybavená kaviareň-kontajner
• atraktívni susedia: New Yorker,
Nay, Pepco, Gate, Deichmann, dm
a Jysk
• 184 parkovacích miest
• W-Lan

Prenájom
od 980 eur/mesiac
Ak máte záujem, kontaktujte:
Peter Ferčák
peter.fercak@immonanz.com
+421 2 4920 3944

stop-shop.com
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GYMNÁZIUM LUČENEC

Vás pozývajú

Banskobystrický kraj
PROGRAM
7:45 – 8:30
Prezencia členov odborných
hodnotiacich komisií
a súťažiacich

Podujatie podporili:

9:00 – 9:30
Slávnostné otvorenie súťaže
v priestoroch Synagógy
v Lučenci
10:00 – 15:00
Obhajoby súťažných prác,
vyhlásenie výsledkov
a odovzdanie cien

adresa:
Adyho 69/7, Lučenec

Okresný úrad BB
CVČ - JUNIOR
Krajská komisia SOČ
Banskobystrický kraj
Banskobystrický
samosprávny kraj
Okresný úrad BB
Mesto Lučenec
Prvá stavebná sporiteľňa a. s.
TSV PAPIER č.s. TSV GROUP

Dám do prenájmu obchodný priestor (bývalá HERŇA) na Železničnej ulici v Lučenci pri ART CAFE. Informácie: 0908 918 444.
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Krajská
prehliadka
stredoškolskej
odbornej činnosti

9:OO

na 40.ročník
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Miesto konania:

ravy
Divadlo B.S. Tim

Dňa: 17.5. 20
18
Vstupné: 8,

-€

o 17 : 0 0

13. apríl 2018
Župná sieň zámockého hotela **** Galicia Nueva
piatok o 18:00 hodine

Adventure Strings
Sláčikové kvarteto známe z televíznej show Česko - Slovensko má talent, Vás do tónov Mozartovej hudby vtiahne už 13. apríla 2018
v priestoroch impozantnej Župnej siene v zámockom hoteli **** Galicia Nueva v Haliči. Nepremeškajte jedinečné spojenie vážnej hudby
v lukratívnych priestoroch zámku, fantastického sladkého pokušenie a neopakovateľného zážitku.

Cena vstupenky: 38,- € pre 1 osobu (V cene vstupenky je zahrnuté: welcome drink, káva, minerálka a dezert)
Cena balíkov, zahŕňajúcich ubytovanie a vstupenky na koncert: od 187,- € pre 2 osoby
Vstupenky a ubytovanie si môžete zakúpiť a rezervovať:
na recepcii zámockého hotela **** Galicia Nueva
telefonicky na číslach +421 472 852 200 a +421 472 852 211
emailom na adrese recepcia@hotelgalicianueva.sk

PL 2018/14

SEDEM
BEZ
ZÁRUKY

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

