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Deň učiteľov

Kto iný by mal byť poslom a vzorom
múdrosti, ak nie dobrý učiteľ
Dvadsiaty ôsmy marec je deň spätý s narodením Jana Amosa
Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí
človeka lepším a tento deň je poctou jednému z najušľachtilejších
povolaní - povolaniu učiteľa. Kto iný by mal byť poslom a vzorom
múdrosti, ak nie dobrý učiteľ. A práve učiteľom bola venovaná
slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov. Trinásť pedagógov z oblasti školstva si z rúk primátorky mesta Alexandry Pivkovej prevzalo
Pamätné listy za mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo 28. marca 2018 v priestoroch lučeneckej radnice.

O

cenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na úrovniach vzdelávacieho systému od
materských škôl po základné školy. Primátorka Alexandra Pivková
vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi
najvýznamnejší kapitál Slovenska, a preto je práca pedagógov
nezastupiteľná:
„Práca pedagóga si zaslúži to
najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu,
ktoré Vám a ostatným pedagógom patria. Učiteľov, pedagógov,
vidíme nielen my, ale aj ich žiaci

ako najlepších. Očakávame od Vás,
aby ste boli spravodliví, aby ste
rozdávali lásku, aby ste boli mamou, otcom, aby ste boli kolegami.
Kladieme na Vás množstvo požiadaviek, no možno, že máte menej
spoločenského uznania. Keďže sme
v našom meste zriaďovateľom množstva materských a základných škôl,
dnes vzdávame hold a úctu, ale aj
poďakovanie nielen Vám, ktorí ste
prišli na ocenenie, ale všetkým našim učiteľom. Dnes, kedy je výročie
narodenia Jana Amosa Komenského, všetkým ďakujem.“
Ocenení pedagogickí pracovníci z materských a základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec:

JANA BARTOŠOVÁ
MŠ, Ul. Dr. Herza 5
JANA ČÍČELOVÁ
MŠ, M. R. Štefánika 12
KATARÍNA HRICOVÁ
MŠ, M. R. Štefánika 12
EVA PÓCSAOVÁ
MŠ, Rúbanisko I/16
ERIKA BOZÓOVÁ
MŠ, Rúbanisko II/39
JUDITA GYETVAI
ZŠ s MŠ, J. Kármána 5
BRONISLAVA GULÁNOVÁ
ZŠ, Vajanského 47
RENATA VRBINIAKOVÁ
ZŠ, Vajanského 47
EVA STIERANKOVÁ
ZŠ, M. R. Štefánika, Haličská c. 8
LENKA RUSNÁKOVÁ
ZŠ, M. R. Štefánika, Haličská c. 8
PETRA MÓZEROVÁ
ZŠ, Haličská cesta 7
KRISTÍNA ORAVCOVÁ
ZŠ, Haličská cesta 7
INGRID MUŽÍKOVÁ
ZŠ L. Novomeského,
Rúbanisko II/3079

text a foto: Ján Šnúrik

Medzi ocenenými pedagógmi je
Bronislava Gulánová zo Základnej školy, Ulica Vajanského:
„Je to pre mňa také zadosťučinenie za moju doterajšiu prácu. Pozvánka na ocenenie ma potešila. Až
vtedy som si uvedomila, že vedenie
školy si moju práci váži. Som milo
prekvapená, že nám prišiel zablahoželať Peťo Cmorík. Mám ho veľmi
rada, poznám jeho pesničky, jeho
vystúpenie bolo fantastické.“
Pamätný list si v tento deň prevzala aj učiteľka Ingrid Mužíková zo Základnej školy Ladislava
Novomeského:
„Toto ocenenie je pre mňa do ďalšej mojej práce veľmi povzbudivé. Aj
touto cestou by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke školy Janke Dudášovej a celému vedeniu základnej školy, pretože podporujú
naše novátorské kúsky, ktoré skúšame. Pre mňa je to pozitívne vtedy,
kedy moju prácu vidieť na výsledkoch, ktoré deti dosahujú. Tento deň
patrí všetkým učiteľkám a učiteľom.
Ja by som im všetkým chcela zagratulovať a popriať veľa zdravia, veľa
lásky, ktoré môžu rozdať detičkám.“
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Ich práca nekončí zvonením

Príhovor Alexandry Pivkovej pri príležitosti
Dňa učiteľov nebol adresovaný len oceneným,
ale poďakovanie za prácu a želanie ďalších
úspechov patrilo všetkým dobrým učiteľom,
preto ho uvádzame v plnom rozsahu.
Významný deň, keď si pripomíname výročie
narodenia Jana Amosa Komenského, je 28. marec a tento deň sa zároveň u nás stal spoločným
sviatkom všetkých učiteľov. Práve tých, ktorí
obetavo vzdelávajú a vychovávajú, pomáhajú

rozširovať vedomosti, cibria talent, zveľaďujú
zručnosti, podávajú pomocnú ruku hendikepovaným a dávajú šancu všetkým vstupovať cez
školské zariadenia do života. Vy tvárnite ducha
i múdrosť národa, lebo ľudia sú dušou našej
doby. Poslanie dobrého učiteľa či učiteľky skvele vystihuje práve Komenského odkaz: Jediným
učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja
cit osobnej zodpovednosti. Dovolím si konštatovať, že väčšina našich pedagógov v dnešnej
náročnej dobe nielen takto zmýšľa, ale aj koná.
Nielen po tieto dni, kedy si pripomíname váš
sviatok, ale každoročne po celý rok si treba vážiť vašu múdrosť a lásku k profesii, deťom, žiakom a študentom, ktorým sa venujete. Poznám
mnohých z vás, ktorí to vnímajú cez úžasné puto,
akoby to boli vaše vlastné deti. Záleží vám, aby
ste pripravili do života vzdelaných schopných
mladých ľudí. Prácu učiteľa si mladí vedia oceniť, až keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia
vzťah, ktorý k nim učitelia mali. Spomenú si
na pani učiteľku, ktorá ich trpezlivo učila čítať
a písať. Otvorila im tým cestu k ďalšiemu poznávaniu. Spomenú si na pani učiteľky a pánov
učiteľov, ktorí na nich boli prísni a pomohli im
vniknúť do tajov matematiky, poznania prírodných zákonov, nádhery literatúry a naučili ich aj

„Pani učiteľky boli veľmi milé
a inteligentné publikum,“ povedal Peter Cmorík
Bonbónikom na slávnosti venovanej pedagógom mesta Lučenec bol víťaz slovenskej SuperStar, všestranný hudobník a muzikálový
herec, spevák Peter Cmorík (vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Mateja Bella v Banskej
Bystrici, šesť rokov vyučoval na umeleckej
škole vo Veľkom Krtíši hru na klavír, keyboard a gitaru...).

spievať či športovať. Uznávajú, že pripravili svojim učiteľom nielen radostné, ale aj ťažké chvíle.
Že ich práca nekončí zvonením a že aj ich učitelia majú nárok na výchovu svojich vlastných
detí. Majú vlastné rodiny, o ktoré sa tiež treba
starať. Pre vás, pani učiteľky a páni učitelia, sú
oslavy Dňa učiteľov vzácnou chvíľou, kedy si
najčastejšie premietate vašu cestu, ktorá vás
priviedla k tomuto krásnemu povolaniu. Zároveň
si pripomínate všetky okamihy strávené za
katedrou. Pre celú spoločnosť sa tento deň spája
s príležitosťou poďakovať sa vám. Poďakovať
sa vám za nasadenie, každodenné úsilia, ktoré
vynakladáte pri výchove našich detí. Poďakovať
sa vám za lásku, ktorú im neustále dávate.
Dovoľte mi preto popriať vám, aby sa vám vo
vašej práci darilo, aby ste mali pochopenie
u vašich nadriadených, ústretovosť u vašich
zriaďovateľov, úctu a vďaku od vašich žiakov,
ale aj rodičov. Mnohí si to uvedomia až neskôr,
keď odídu zo školských lavíc. Vy však viete,
že vaša ušľachtilá a nenahraditeľná práca má
vždy zmysel a veľkú cenu. Ak sa má stať človek
človekom, musí sa vzdelávať, a tak navždy zostane nepremožiteľná sila pravdy a je vyzbrojená svetlom poznania. A o toto nám všetkým
ide. Aj ja osobne vám ďakujem. Želám vám veľa
životnej energie, mnoho úspechov, viac radostí ako starostí a to každodenné pochopenie od
všetkých, medzi ktorými pôsobíte, ktorých
vychovávate.

POZVÁNKA NA UVEDENIE KNIHY

OBÁLKA
predná
Čas
dal,
strana

A ako si spomínate na časy, keď ste drali
nohavice na stoličkách základnej, strednej
a vysokej školy?
„Na základnej škole som bol podľa mňa dobrým žiakom, tam to celé fungovalo. Bol som jednotkár, aj sa mi celkom ľahko učilo. Na strednej
škole som sa začal viac venovať hudbe, času na
učenie bolo pomenej. A vysoká škola sa mi asi
páčila najviac. Robil som tam to, čo som chcel
a ako som chcel. Vyberal som si také veci, ktoré som chcel a čo som potreboval. Môj triedny
učiteľ Karol Vereš bol ten, ktorý na mňa zapôsobil tým, aký bol človek a aký bol učiteľ. Naozaj bol zdatný vo všetkom. A rád si spomínam
Mesto Lučenec a Lukus vás pozývajú na
na moju bývalú učiteľku, ktorá mi prezradila,
uvedenie knihy Pavla Filčíka ČAS DAL - ČAS
že som na jej hodinách pospevoval, keď som sa
VZAL, ktoré sa uskutoční v piatok 20. apríla
pozeral von oknom.“
2018 o 17:00 v priestoroch Radnice Lučenec
V novozrekonštruovanej radnici ste vystu(Ul. Dr. Herza 1). Uvedenie knihy (príbehy zo
povali po prvýkrát. Ako sa vám tu spievalo
života autora) je zároveň spomienkou na výa čo poviete na vzácne publikum?
nimočného človeka, nášho spolupracovní„Máte tu v Lučenci krásne reprezentačné
ka, pre mnohých pána učiteľa Paľka Filčíka.
priestory. Mám v radnici dobrý pocit. Som nadV programe vystúpi kvinteto zo Základnej
šený. Pani učiteľky boli veľmi milé a inteligentné
umeleckej školy n.o. Lučenec (Novohradská
publikum, takže všetko išlo ako po masle, spie2) a spevácky zbor Ozvena.
vali spolu s nami.“
Pavel Filčík

čas vzal

1

text a foto: Ján Šnúrik

text: Renáta Libiaková Peržeľová
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Udeľovanie ocenení mestom Lučenec
za rok 2017
Poznáte vo svojom okolí výnimočných ľudí, ktorí si zaslúžia
ocenenie mesta Lučenec? Nominujte ich!
V zmysle VZN č. 10/2009 o udeľovaní ocenení mestom Lučenec
a Štatútu mesta môže mesto udeliť tieto vyznamenania:
• Čestné občianstvo mesta
• Cenu mesta
• Cenu primátorky
• Uznania mesta Lučenec:
a) Čestné uznanie mesta Lučenec
b) Ďakovný list mesta Lučenec
c) Športovec roka. Športový
kolektív roka. Tréner roka.
• Odmeny
Ak sa vo vašom okolí nachádza
osoba, kolektív, inštitúcia, ktorá
si podľa vášho názoru zaslúži ocenenie mesta Lučenec, zašlite svoje
návrhy na adresu: Mestský úrad
v Lučenci, Ulica novohradská 1,
984 01 Lučenec alebo e-mailom:
sekretariat@lucenec.sk v termíne do 15. 5. 2018.

NÁVRH MUSÍ OBSAHOVAŤ:
a) osobné údaje navrhovaného
(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť,
u právnických osôb presné meno
a sídlo, identifikáciu štatutárneho zástupcu)
b) životopis
c) zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za
ktorú je navrhované ocenenie,
popis dosiahnutých úspechov,
rozpis doteraz udelených ocenení a vyznamenaní)
d) autorizácia návrhu (meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá návrh podáva, dátum podania
návrhu, prípadne označenie
orgánu, ktorý návrh podáva).
Bližšie informácie o druhoch
vyznamenaní a spôsobe predkladania návrhov nájdete na www.lucenec.sk, VZN č. 10/2009.

Chcel niekto zvieratá otráviť?

Veľkonočná nedeľa bola pre väčšinu z nás oddychová, no nemôže tak povedať veterinárny doktor Jaroslav Čermák (foto), ktorý
od skorého prvoaprílového rána
podával zvieratám v lučeneckom
mestskom parku infúziami antidota (protilátky s opačným účinkom k inej látke, ktoré sa najčastejšie používajú pri otrave). „Keďže
chodím zvieratá pravidelne kŕmiť,
hneď mi bolo v ranných hodinách
podozrivé, že kozička nebola na
svojom mieste a neprijímala žiadnu stravu. Spala vonku v blate, vyzeralo to s ňou zle. Ani lamy neboli
na tom najlepšie. Tiež sa správali neprirodzene. Museli mať kŕče,

ZÓNA FÁNDLYHO

ARCHITEKTI V MESTE II
Spolupráca mesta Lučenec s Fakultou architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave (FA STU) prebieha v meste už
tretí rok. Študenti navštívili Lučenec ešte vlani, aby sa opäť pozreli na problémové časti mesta (predtým Opatová, Tuhárske
námestie, Husova) a priniesli
svoje návrhy, riešenia.
Vo štvrtok 22. marca boli prezentované obyvateľom návrhy
mladých architektov na ďalšiu oblasť s pracovným názvom ZÓNA
FÁNDLYHO.
„Ide o naše prvé plánované stretnutie s verejnosťou v tejto lokalite. Aby
sme my, ako fakulta architektúry,
prezentovali všetky výstupy, ktoré
boli. Aby sme zároveň čerpali z návrhov a predstáv občanov bývajúcich v tejto lokalite. Jedná sa o vymedzenie ulíc: Haličská, Dukelských
hrdinov, Jánošíkova a J. Fándlyho.
Ide o územie, ktoré v minulosti slúžilo ako areál kasární, ktoré sa po
druhej svetovej vojne transformovalo na rôzne funkcie. Sú do istej
miery fungujúce a do istej miery
nefungujúce. Práve toto je hlavnou
výzvou projektu,“ povedal Ivan Siláči z FA STU Bratislava.

aj pokutovaný sumou 500 eur, ktorú zaplatil. Rovnako tak bol vyzývaný k udržiavaniu poriadku a čistoty
na svojich nehnuteľnostiach. Je aj v
záujme mesta nájsť s majiteľom také
riešenie, ktoré by problém s týmto „strašiakom“ vyriešilo,“ uviedla
Mária Bérešová, vedúca kancelárie primátorky.
NÁVRHY A PRIANIA OBČANOV

Je tu množstvo zanedbanej neudržiavanej zelene, chodníkov, príjazdových ciest i športovísk (18%
zastavaného územia). Na stretnutí v areáli strednej odbornej školy
padli aj konkrétne návrhy a priania občanov žijúcich v danej lokalite. Podľa názorov prítomných
obyvateľov by mala bývalá budova
internátu (najbližšie ku Kauflandu) zmiznúť, podobne by mala byť
odstránená opustená zdevastovaná budova bývalého súkromného
gymnázia, a taktiež rozpadávajúca
sa uhoľňa. Tým by sa areál vyčistil od odstrašujúcich budov, vznikol by otvorený priestor, ktorý by
mohol slúžiť na vybudovanie napríklad nových športovísk.

keďže boli celé špinavé. Slabá bola
aj jediná ovca. Uvidíme, ako liečba zaberie.“
Podľa jeho ďalších slov v tých
chvíľach nebolo možné otravu vylúčiť ani potvrdiť. Zvieratá v minizoo budú v sledovaní aspoň týždeň.
ODDYCHOVÉ A OBYTNÉ
Záhadu so zlým zdravotným staVYUŽITIE PRIESTORU
vom si nevie tento odborník vy„Chceli sme vedieť, ako sa pozerasvetliť. „Ja len verím, že to niekto
OBMEDZENÝ DOSAH
jú obyvatelia na urbanistické riešenespravil úmyselne,“ pokračoval
NA ČISTOTU OKOLIA
nie tohto celého územia. Som veľmi
Jaroslav Čermák. Po piatich dňoch,
Okolie Fándlyho ulice je dlhé roky rada a pozitívne naladená na to, že
v čase uzávierky Mestských novín,
zanedbávané. Jeden z bývalých in- prišli a veľmi aktívne sa zapojili do
už kozičky prijímali stravu samoternátov rekonštruuje spoločnosť diskusie. Vyjadrili sa o tom, čo vlastne
statne, lamy krotké boli čulé, len
SimKor s.r.o., druhý internát vo chcú, ako si predstavujú kvalitnejší
ovca skrutkorohá bola ešte slabá.
vlastníctve BBSK sa aj naďalej vyu- život v danej lokalite. Na stretnutí
„Zvieratá v minizoo sú z najhoržíva. S tretím internátom, budovou sme im predstavili naše plány, ktoré
šieho vonku. V budúcnosti by som
bývalého súkromného gymnázia i buď odobrili alebo sa k nim kriticky
na ich ochranu pred vandalmi nauhoľňou, je nekonečný problém. vyjadrovali, čo je úplne prirodzené.
vrhol zaviesť v tomto areáli kamePredmetné nehnuteľnosti má od Dohodli sme sa na spoločných iderový systém a fotopasce. Zároveň
januára 2012 aktuálny súkromný ách, zámeroch a ako pristúpime ku
by som aj prostredníctvom Mestvlastník, mesto má teda obmedzený konkrétnym dohodnutým krokom
ských novín požiadal návštevníkov
dosah na poriadok a čistotu okolia. riešenia tejto zóny,“ prezradila primestského parku, aby nám zvie„Vlastník bol opakovane zo strany mátorka Alexandra Pivková.
ratá neprikrmovali. Majú všetko,“
mesta Lučenec vyzývaný k tomu, aby
Študentské riešenia sú možným
dodal veterinár Čermák.
si tento priestor oplotil, aby sa za- východiskom pre budúcu podobu
medzilo nežiaducemu prístupu ve- lokality a sú nezáväzné.
rejnosti na tento pozemok, do tohto
text a foto: Ján Šnúrik
text a foto: Ján Šnúrik
objektu, ktorý ohrozuje okolie a bol
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Ďalšie bezpečné ihriská
pre naše deti

Jednou z priorít mesta Lučenec je aj koncepčné riešenie problematiky detských ihrísk. Prioritne v rokoch 2014 - 2016 dalo mesto
obnoviť detské ihriská (DI) v materských školách. Po inventarizácii všetkých detských ihrísk v meste bola v roku 2016 následne vyhotovená Architektonická štúdia relaxačno - oddychovej zóny pre
umiestnenie detských ihrísk na území mesta Lučenec. Nakoľko sa
nejedná o bežné opravy detských ihrísk (mnohé po odbornom zmonitorovaní nevyhovujú príslušným normám), ale o obnovu a komplexnú výmenu, ich realizácia do uvedeného stavu v súlade so štúdiou je finančne náročná.

V súlade s uvedenou štúdiou
sa začala obnova, resp. výmena
DI v meste. V rokoch 2016 - 2017
boli v súlade s uvedenou štúdiou
a návrhmi obyvateľov revitalizované detské ihriská v lokalitách
- Námestie republiky, Mestský
park, Ulica osloboditeľov, Vajanského, Cintorínska ulica, Rúbanisko II, a taktiež sa v roku 2016
vybudovala fit cesta v Mestskom
parku a v roku 2017 sa dopĺňala
o nové prvky.

Aktuálna fotka vnútrobloku
Vajanského č. 25.

V tomto období zabezpečujeme
ďalšie dokončenie DI v lokalitách:
• Rúbanisko II pri bytovom dome
č. 59
• Vnútroblok Vajanského pod cintorínom a pod ZŠ Vajanského
• Cintorínska ulica
• Ulica J. A. Komenského
(vnútroblok)
• Ľadovo (športovo-oddychová zóna)

Súčasný stav vnútrobloku
Cintorínska ulica a Pivničný rad.

Rúbanisko II - pred bytovým
domom č. 59.

Vnútroblok Ulica osloboditeľov.

Mesto Lučenec má v roku 2018 aj pre oddych občanov. V súlade
záujem revitalizovať ďalšie detské s vyššie uvedenými rokmi budú
ihriská, a to:
zabezpečené ďalšie revitalizácie
• Zábavný park v Mestskom v lokalitách:
• Rúbanisko I, Rúbanisko II, Toparku
• DI Štvrť M. R. Štefánika (pri
várenská ulica a podobne.
Divadle B. S. Timravy)
Detské ihriská sú doplňované
• DI vnútroblok Arm. gen. L. Svo- podľa potreby o nové prvky ako:
bodu (za Tuhárskym potokom) malé kolotoče, pieskoviská, váhad• DI Novohradská ulica, vnút- lovky, lavičky, smetné koše, doroblok za „čínskym múrom“
padové podlahové gumy, pružin• Vnútroblok Rúbanisko III (nová ky pre malé deti, edukačné tabule,
časť)
šmýkačky, prevažovačky, šplha• Rúbanisko III (pri bytovom cie prvky, hojdačky, steny na ledome č. 5)
zenie, šplhacie zostavy...
Koordinátorka za mesto Lučenec:
Jozefa Šnúriková,
tel.: 047/43 072 32, 0917 392 087
e-mail: jozefa.snurikova@lucenec.sk

V rámci programového obdoPOZNÁMKA:
bia rokov 2019 až 2021 plánuje
Všetky ihriská sa zhotovujú v súmesto Lučenec v prípade schválade s projektovou dokumentálenia rozpočtu aj naďalej v súlade
ciou a s príslušnými STN.
so štúdiou a podnetmi občanov na
verejných priestranstvách zabeztext: Róbert Ladoš
pečovať revitalizáciu DI s osadefoto: Ján Šnúrik
ním prvkov nielen pre hry detí, ale
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Predškoláci v základnej škole

Mesiac marec bol pre predškolákov z nášho mesta výnimočný. Po prvýkrát išli na
návštevu do „veľkej“ školy. Ich kroky viedli
do našej Základnej školy Milana Rastislava
Štefánika na Haličskej ceste 8 v Lučenci.
Plní odhodlania, niektorí aj s obavami vstúpili do areálu školy, kde ich privítala usmiata
pani učiteľka a zaviedla ich do prváckych či
druháckych tried. Po milom uvítaní naši žiaci
usadili predškolákov do školských lavíc. Spoznávali písmenká, počítali, kreslili, spievali,
cvičili, písali na tabuľu. Proste školáci ukázali, čo všetko sa naučili a predškoláci si to

NAŠA ŠKÔLKA V PROJEKTE

Škola otvorená všetkým

Materská škola Rúbanisko II sa zapojila
pod vedením Jany Koštálovej od 13. marca
2017 do projektu Škola otvorená všetkým.
Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného rozvoja programu ľudské zdroje.
Cieľom projektu je zvýšiť zaškolenosť detí
z marginalizovanej rómskej komunity (MRK),
taktiež mohli vyskúšať. A to, že sa im v škole ktorá sa nachádza mimo školského systému.
páčilo, preukázali bezprostredným úsmevom Cieľovou skupinou sú deti z MRK, ktoré nena tvári. Odmenili sme ich malým darčekom navštevujú materskú školu, spravidla rok
s pozvaním na zápis do škôl v dňoch 9. a 10. pred nástupom na plnenie povinnej školskej
apríla 2018. Tešíme sa na nich. Našu školu dochádzky. A preto stimulačný program pre
navštívili budúci školáci z: Materskej ško- neformálne vzdelávanie sa orientuje na stily Partizánskej zo Sovičkovej a Mravčekovej muláciu a rozvoj jednotlivých stránok pripratriedy (13. 3.), Materskej školy M. R. Štefánika venosti dieťaťa na vstup do základnej školy:
(20. 3.), Materskej školy Rúbanisko II (22. 3.), jazykovú, matematickú, kognitívnu, vizuMaterskej školy Rúbanisko I (26. 3.), Mater- omotorickú a grafomotorickú stránku rozskej školy Dr. Herza (27.3.). Boli sme pocte- voja dieťaťa.
ní ich návštevou.
Za pomoci mesta Lučenec nám bol poĎakujem vedeniu školy, kolektívu prvého
stupňa ZŠ a Anetke Matuškovej za realizáciu skytnutý priestor v jednom z bytov Ubytovne SPOOL na Rúbanisku II. O vzdelávaciu
týchto otvorených hodín pre predškolákov.
činnosť sa starajú učiteľky z MŠ Rúbanisko
text a foto: Zuzana Fungáčová
II: Katarína Kucejová, Miroslava Vikorová
a asistentky Gabriela Spišáková Bukovská,
Csilla Bolyosová.

Hľadáme bystré hlavičky

procese modifikujeme prístupy vzhľadom na
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby intelektovo nadaného dieťaťa. Momentálne individuálne integrujeme a vzdelávame 27 intelektovo nadaných žiakov v ročníkoch 1.- 9.
Máme vyškolených pedagógov pre prácu s týmito žiakmi. Pri intelektovo nadaných žiakov
zohľadňujem ich špecifické prejavy.

Máte doma zvedavého predškoláka? Zasypáva vás vaše dieťa originálnymi otázkami, zaujíma sa o písmenká, počítanie a možno už teraz samé skladá písmenká do slov,
slová do viet a samé si číta? Zaoberáte sa
ako rodič otázkou, či sa náhodou nebude
v prvej triede aj trochu nudiť? S prichádzajúcou jarou sa všetci rodičia predškolákov
v dnešných dňoch rozhodujú ako správne
vybrať vhodnú školu pre svoje dieťa.
Na našej škole ZŠ Haličská cesta 7 sa v posledných rokoch zameriavame okrem iného
aj na vzdelávanie žiakov, ktorým psychológ
diagnostikoval všeobecné intelektové nadanie. Možno sa vám zdá vaše dieťa v porovnaní s rovesníkmi odlišné a rozumovo sa
vyvíja rýchlejšie. Vo výchovno-vzdelávacom

Ak máte doma bystré dieťa, budeme radi,
keď si vyberiete práve našu školu. Budeme
naďalej rozvíjať jeho špecifické schopnosti a
stimulovať ho k výkonom na základe jeho výnimočného nadania podľa osvedčených foriem
a metód práce. Pri výbere žiakov úzko spolupracujeme s CPPPaP v Lučenci. Ak aj vaše
dieťa má niektoré z týchto opísaných prejavov (nemusí ich mať všetky), môžete navštíviť
CPPPaP v našom meste na Ulici M. Rázusa
25 a dohodnúť si stretnutie s psychologičkou
Juditou Ágostonovou, poradňa: 433 23 00.

text: Gabriela Šagátová, špecializovaný
pedagóg - koordinátor výchovy a vzdelávania
pre žiakov s intelektovým nadaním

Vďaka ich obetavosti a empatii môže tento
projekt prebiehať. Ich úsilím došlo k zariadeniu daných priestorov a vytvoreniu pozitívnej atmosféry. Tu sa s deťmi a ich rodičmi
realizuje vzdelanie dvakrát do týždňa (pondelok a utorok) s časovou dotáciou 2hodiny/1
stretnutie. Ich úlohou je: Vytvárať u detí spolu
s rodičmi- tútormi hygienické a sebaobslužné návyky, podporovať u detí a rodín zdravý životný štýl. Podporovať a rozvíjať u detí
komunikačné a sociálne zručnosti. Rozvíjať u detí hrubú motoriku a precvičovať ju
v hrách a činnostiach. Stimulovať a podporovať u detí predpisateľskú a predčitateľskú
gramotnosť. Rozvíjať u detí jemnú motoriku,
vizuomotoriku a grafomotoriku. Podporovať
u detí rozvoj matematickej gramotnosti. Využiť detskú zvedavosť pri rozvíjaní umelecko-expresívnej činnosti.
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Skrášlime si prostredie

AKTIVITY SÚVISIACE SO SVETOVÝM DŇOM VODY A ZEME

16. - 21. apríl 2018
ČISTENIE
V 16. týždni 2018 podľa poveternostných podmienok (nízky prietok
vody v koryte Tuhárskeho potoka,
počasie bez zrážok) vyzbierajú zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Správa
povodia horného Ipľa v Lučenci komunálny odpad v úseku od zimného
štadióna po premostenie Tuhárskeho potoka na Ul. J. A. Komenského. Taktiež zamestnanci vyzbierajú
úsek potoka od križovatky Fiľakovská - Vajanského po Billu. K zamestnancom sa pri čistení brehov
potoka pripoja študenti stredných
škôl v Lučenci.
UPRATOVANIE...
....v meste Lučenec počas týždňa aktivít prebehne v areáloch
(okolí) materských, základných,
stredných škôl, denných centier
seniorov, DSS Libertas. Aj v tomto
roku odstránia zamestnanci mestského úradu a ďalších organizácií,
ktoré prejavia záujem o zlepšenie
životného prostredia, vytipované
čierne skládky.

VYVRCHOLENÍM TÝŽDŇA
AKTIVÍT BUDE...
MENZI MUCK na svahu a v ko...podujatie, venované všetkým
ryte Tuhárskeho potoka vedľa
obyvateľom mesta Lučenec, kto- amfiteátra v blízkosti premosrí to so skrášľovaním životného
tenia pre peších (Správa povoprostredia myslia vážne. Ten- dia horného Ipľa)
tokrát sa organizátori podujatia - ukážky techniky na parkovisku
rozhodli pre krásny areál mest- pred mestským parkom a pred
ského parku dňa 20. apríla 2018
SPŠ stavebnou (Mepos, s.r.o.)
(v piatok) v čase od 9:00 do 12:00.
Centrom diania väčšiny aktivít
PRILOŽ RUKU
bude okolie altánku.
KU SKRÁŠLENIU MESTA
Mesto Lučenec v spolupráci s OZ
PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI
Novohrad opätovne vyhlasuje súťaž
SVETOVÉHO DŇA VODY
pod názvom Prilož ruku ku skrášA DŇA ZEME
leniu mesta, ktorá prebehne v so- súťaže pre deti materských škôl botu 21. apríla 2018. Všetci, kto(žiaci Pedagogickej a sociálnej rí prejavia záujem a zapoja sa do
skrášlenia životného prostredia
akadémie v Lučenci)
- súťaže s tematikou využitia dru- a okolia svojho bydliska, môžu
do 10. apríla nahlásiť svoje pohotných surovín (CVČ Magnet)
- filmy s eko tematikou, náučné žiadavky na napr. kompost, kveprezentácie (Správa Chránenej ty, kríky, sadenice, vrecká, rukavice u J. Simanovej na Mestskom
oblasti Cerová vrchovina)
- prezentácia lesov na Slovensku úrade v Lučenci, č. tel.: 43 07 214
alebo e-mailom: jarmila.simav stánku (Lesy SR š.p.)
- čítanie a kreslenie detí (Novo- nova@lucenec.sk. Organizátori
budú vyhodnocovať najväčší počet
hradská knižnica)
- ukážky techniky - kráčajúci bager účastníkov súťaže (najlepší budú

Zber nebezpečných
odpadov z domácností
7. apríla 2018

ocenení) a najkrajšiu zmenu pred/
po upratovaní. O víťazoch budú informovať Mestské noviny a www.
lucenec.sk
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.
AKTÍVNE SA ZÚČASTNIA:
• Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
• Organizačná súčasť Krajskej
hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
• Strom Života, OZ
• Okresný úrad Lučenec, odbor
starostlivosti o životné prostredie
• Novohrad-Nográd glob. geopark UNESCO
• Novohradská knižnica Lučenec
text: Ján Šnúrik

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.

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.
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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Trinásty apríl 2018 - Deň narcisov
Už 22 rokov je jeden deň v mesiaci apríl venovaný Dňu narcisov,
ktorý organizuje Liga proti rakovine SR. Deň narcisov je jediná
verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Ulice miest a obcí
v tento deň zažiaria žltými kvietkami narcisu. Každý, kto si ich pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť
s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Liga proti rakovine počas celého
roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom
s ich konkrétnymi problémami. Okrem toho sa stará o prevenciu
a informovanosť celej spoločnosti.

• Masarykova ulica oproti vchoCieľom Dňa narcisov je vniesť
du do Zlatej uličky
problematiku boja proti rakovine,
ako aj pravdu o súčasnom posta- • dve stanovištia vo Všeobecnej nemocnici Lučenec n.o.
vení chorých na Slovensku bližšie
• TESCO
k ľuďom, aby z choroby nebol len
strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. • Kaufland
• LIDL
V tomto roku už po dvadsiaty
Na týchto stanovištiach vám žltý
druhýkrát tento malý žltý kvietok
zažiari v našich uliciach 13. apríla kvietok budú ponúkať onkologické
- piatok v Deň narcisov. Tento deň pacientky - členky klubu VENUsi viac ako inokedy pripomenieme ŠA, ktoré s týmto ochorením majú
našich blízkych a priateľov, nad vlastnú skúsenosť. Ďalej na pevktorými rakovina zvíťazila alebo ných stanovištiach budete mať
s ňou úspešne, či menej úspešne možnosť získať hodnotný zdrabojujú. Tento deň je príležitosťou, votno-výchovný materiál s onaby sme sa zamysleli nad závaž- kologickou problematikou.
V uliciach budete stretávať dvonosťou tohto ochorenia, aby sme
pocítili a prejavili zodpovednosť jice mladých dobrovoľníkov, štuvoči svojmu zdraviu a k zdraviu dentov Strednej zdravotníckej
školy a skautov, ktorí vás budú
svojich blízkych.
Deň narcisov je dňom, kedy dekorovať malým žltým narcislovenská verejnosť prejavuje som alebo živým kvietkom. Či už
spolupatričnosť s onkologickými na pevných stanovištiach alebo
pacientmi, podporuje svojimi prí- jednotlivým dvojiciam, ktoré budú
spevkami verejnoprospešné akti- označené identifikátorom a tričvity na boj proti rakovine a kedy kom, budete môcť venovať ľubosi najviac uvedomuje pôsobenia voľnú finančnú čiastku do symboLigy proti rakovine na Slovensku. lických označených pokladničiek.
Vyzbierané finančné prostriedPripnutím žltého kvietku v Deň
narcisov vyjadrujete onkologic- ky budú poukázané na konto Ligy
kým pacientom, že nie sú vo svo- proti rakovine SR, ktorá ich pojom ochorení sami, že ich boj sa užije na psychosociálnu pomoc
týka aj nás všetkých a majú našu onkologickým pacientom, zlepšenie zdravotného uvedomenia
podporu.
obyvateľstva, podporu klinických
Bližšie informácie o význame výskumných projektov a podporu
celoštátnej kampane Deň narci- nemocničných zariadení aj nášsov môžete, milí spoluobčania, ho regiónu.
získať na pevných stanovištiach:
• STOP - SHOP
text: Jaroslava Machanová,
• Rúbanisko III. CENT
predsedníčka LPR • Obchodný dom PRIOR
pobočka Lučenec
• Nákupné centrum Galéria

Región Neogradiensis a mesto Lučenec pozývajú remeselníkov,
ľudových umelcov, ľudových výrobcov, firmy, SHR, živnostníkov,
organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v Novohrade, ktorí využívajú k výrobe miestne zdroje a tradičné postupy s podielom ručnej práce, a výsledný produkt je jedinečný pre región Novohrad,
na informačný seminár
„Ako získať regionálnu značku?“
(systém certifikácie produktov a výhody regionálnej značky), ktorý sa uskutoční 9. apríla 2018 o 10:00 v priestoroch
Radnice Lučenec, Ulica Dr. Herza v Lučenci (vstup cez Mestské informačné centrum
z Ulice Vajanského).

POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI
celoštátna súťaž stredných zdravotníckych škôl - regionálne kolo - stred
súťažiace družstvá
SZŠ Rožňava
SZŠ Dolný Kubín
SZŠ Liptovský Mikuláš
SZŠ Žilina
SZŠ Čadca
SZŠ Ružomberok
SZŠ Banská Bystrica
SZŠ Zvolen
SZŠ Lučenec

Mesto
Lučenec

Lučenec 19.4.2018
8:00 – 14:00
areál SZŠ,
mestský park

RETROmáj
S PLATENÍM V ČESKOSLOVENSKEJ MENE
Mesto Lučenec pozýva obyvateľov nášho mesta na nezabudnuteľný
RETROmáj. Vo sviatočný deň 1. mája 2018 sa v čase od 9:00 do 15:00
v lučeneckom mestskom parku, areáli Bielej labute uskutoční toto
netradičné podujatie s možnosťou platiť československými mincami!
Program:
• premietanie archívnych záberov z osláv 1. mája v Lučenci
• možnosť platenia československými mincami (spred roka 1989
• v nominálnej hodnote 1 Kčs, 2 Kčs, 5 Kčs, 10 Kčs (papierové peniaze nebudú akceptované!) - bude sa dať za ne kúpiť pivo, párky,
guľáš (pivo 2 Kčs, párky 2 Kčs, guľáš 5 Kčs)
• hrať bude Traditional Dixie Stompers
• vystavené autá z čias socializmu
• aktivity pre deti (skákací hrad, trampolíny, šaška Baška,
maľovanie na tvár)
• výstavka uniforiem (policajné, pionierske, atď...)
• prísluchová hudba: najväčšie československé hity (60-te,
70-te, 80-te roky)
• retro zberateľská burza
Vstup bude voľný.
text: Stanislav Spišiak ml.
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Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2018/2019
Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok alebo priebežne, pokiaľ
je kapacita voľná. Miesto a termín podávania
žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní
riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a na inom verejne dostupnom mieste.
Vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec sa zápis detí
uskutoční v termíne: od 25.4.2018 do 26.4.2018.
V tomto termíne v čase od 8:30 - do 11:30 sa
konajú aj Dni otvorených dverí (dieťa v spoločnosti rodiča si môže prezrieť priestory, porozprávať sa s pani učiteľkami, kamarátmi...).
INFORMÁCIE PRE RODIČOV:
Žiadosť o prijatie do materskej školy na nasledujúci školský rok vyžiada zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, o ktorú má záujem. Tlačivo „Žiadosť o prijatie“ je k dispozícii
aj na internetovej stránke mesta Lučenec www.
lucenec.sk, v sekcii Školstvo. Tiež tu nájdete zoznam a opis všetkých materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec
s priloženou fotodokumentáciou. Povinnou
súčasťou tlačiva „Žiadosť o prijatie“ je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast
o zdravotnom stave a údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Do materskej školy sa spravidla
prijímajú deti od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj
Zoznam materských škôl so spoločným zriaďovateľom mesto Lučenec pôsobiacich v meste Lučenec s ich krátkou charakteristikou:
MATERSKÁ ŠKOLA,
ULICA PARTIZÁNSKA 273/19, LUČENEC
Riaditeľka: Iveta Lekeňová, tel. 43 337 80
Prevádzka: 6:30 - 16:30
E-mail: ms.partizanska@lucenec.sk

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ
Materská škola sa nachádza v strede mesta a je šesťtriedna, má samostatnú školskú jedáleň. Okolie tvorí veľký areál plný zelene, bylinkové záhony, skalka, záhradka s ovocným
krovím, náučný a pocitový chodník. Súčasťou
budovy je aj samostatná telocvičňa, terasa, kočikáreň. Dvor je využitý aj ako dopravné ihrisko, na betóne sú namaľované farebné skákalky.
Moderné bezpečné preliezačky a veľké detské
športové ihrisko obohacujú život detí pri pobyte vonku. Budova je zrekonštruovaná a interiér tried je vytvorený na báze bezprašnosti.
Prečo Školský vzdelávací program: „Šantivé
slniečka“. My deti v MŠ:
- sme veselé a máme rady zábavu, sme zvedavé,

pobyt detí v škole v prírode, kurz korčuľovania a plávania, lyžovanie, sánkovačka, tvorivé
dielne s rodičmi, zážitkové učenie, oberačka na
vidieku, na farme, turistika, výlety a exkurzie,
regionálne aktivity (turistika po okolí, hrady,
zámky...) a tradície (Lucia, páračky, pochovávanie basy, besedy...).
Poslaním školy je získavať poznatky, vedomosti a pripravovať deti na úspešný vstup do
základnej školy. Do života formovať intelektuálne schopnosti detí predškolského veku
vzhľadom na individuálnu osobitosť a vekovú
primeranosť. Viesť ich k dodržiavaniu etických,
humánnych princípov a základov zdravého životného štýlu prostredníctvom športového,
technického a environmentálneho zamerania.
Týmto je naša materská škola otvorenou inštitúciou pre deti, rodičov, sociálnych partnerov
a širokú verejnosť s pestrou ponukou výchovno-vzdelávacej činnosti.

dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené
vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné podmienky. Riaditeľ materskej školy však nesmie
pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri
roky pred prijatím starších detí. Zákonní zástupcovia detí mladších ako 3 roky (s podmienkou dovŕšenia dvoch rokov veku) si môžu podať žiadosť o prijatie do ZŠ s MŠ Ul. bratrícka,
Opatová, kde sú vytvorené podmienky - trieda pre dvojročné deti, prípadne do Detských
jaslí, Jókaiho 13 v Lučenci. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti,
ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinMATERSKÁ ŠKOLA, ŠTVRŤ M. R.
nej školskej dochádzky. Riaditeľka materskej
ŠTEFÁNIKA
407/12, LUČENEC
školy je povinná vydať rozhodnutie o prijatí/
neprijatí dieťaťa do materskej školy. Z dôvoRiaditeľka: Dagmar Horáčiková
du ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa
Tel. 43 337 79
na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonPrevádzka: 6:30 - 16:30
ný zástupca privádza dieťa do materskej školy
E-mail: ms.stefanika@lucenec.sk
postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri
VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ
hodiny. Podľa požiadaviek rodičov materská
Zameranie materskej školy - dopravná
škola zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí
a environmentálna výchova. Štvortriedna mapočas celého dňa. Výška príspevku za pobyt
terská škola pavilónového typu s kapacitou 95
dieťaťa v materskej škole a stravovanie je stadetí je umiestnená v strede mesta s možnosnovená v zmysle Všeobecne záväzného nariaťou parkovania v blízkosti MŠ v bezprašnom
denia mesta Lučenec č.3/2008 v znení noviel.
prostredí. Disponuje veľkým areálom s množstvom stromov, zelene, preliezkami, hojdačkatext: Gabriela Sarvašová, Školský úrad
mi a pieskoviskami. Na školskom dvore je vybudované dopravné ihrisko, kde sa deti učia
hravé, šikovné a zručné,
- sme kamaráti, športovci, maliari, speváci, ta- základom dopravnej výchovy, environmentálnečníci, ochranári, proste šantivé slniečka - čo ny a pocitový chodník. V školskom areáli sa nasa vo svete nestratia a stále sa tešia na nové chádzajú dva altánky, ktoré slúžia deťom na hry
poznatky, prekvapenia, objavovania o živote. a vzdelávacie aktivity.Všetky triedy sú vybaveNa základe analýzy MŠ sa do Školského vzde- né interaktívnymi tabuľami. Súčasťou materlávacieho programu materskej školy zapraco- skej školy je aj samostatná jedáleň a telocvičvalo športové, technické a environmentálne ňa. Výchova a vzdelávanie prebieha v súlade so
zameranie, nakoľko problematika zdravého ži- Štátnym vzdelávacím programom a Školským
votného štýlu, absencia športu a environmen- vzdelávacím programom • S Bezpečkom beztálnej výchovy, technických zručností naďalej pečne. V materskej škole realizujeme krúžok
pretrváva. Na našej materskej škole už nie- anglického jazyka. V zimnom období ponúkakoľko rokov prebieha projekt „Zelená škola“ me deťom školu v prírode. Počas roka realizu- za spolupráce s rodičmi si skrášľujeme oko- jeme rôzne aktivity, napríklad: prechádzku jelie MŠ, vysádzame zeleň. Od septembra 2016 sennou prírodou do zvieracej obory, výchovné
sa realizuje projekt „Technická škôlka“, otvo- koncerty, Mikulášsku noc, karneval, Deň marila sa technická trieda. Priebežne počas roka tiek, bábkové divadlá, vynášanie Moreny, výsa zapájame do iných projektov, napr. „Zdra- tvarnú súťaž, Vianočnú granulku, Vianočné
vé očká“, „Zdravé zúbky“, ČK, CPPPaP, „Eko - dielničky s rodičmi, Deň mlieka a zdravej výdni“(deň vody, zeme, mlieka, zdravej výživy...) živy, rozlúčku s predškolákmi atď. V rámci environmentálnej výchovy pracujeme s deťmi vo
a športové dni, turistika.
Okrem odbornej starostlivosti materská ško- vlastnej záhradke, kde pestujú kvety a bylinky.
la ponúka rôzne aktivity a činnosti v krúžkoch, V spolupráci s Centrom špeciálno- pedagogicnapr. Tanečná škola Štefan Chlebo, spevokol kého poradenstva ponúkame individuálne výLienky, mažoretky, práca s počítačom a inte- chovné poradenstvo a saunovanie detí. V materraktívnou tabuľou, angličtina hravou formou, skej škole sa poskytuje logopedická starostlivosť.

6. apríla 2018
www.lucenec.sk
MATERSKÁ ŠKOLA,
UL. DR. HERZA 375/5, LUČENEC
Riaditeľka: Iveta Filčíková, tel. 43 337 71,
Prevádzka: 6:30 - 16:30
E-mail: ms.herza@lucenec.sk
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Sme štvortriedna materská škola so školskou kuchyňou, v strede mesta, rodinného
typu, ktorá sa hrdí historickou hodnotou v podobe 1. Detskej opatrovne založenej v roku
1844. Deťom a rodičom je k dispozícii bezbariérový vstup do MŠ, sú k dispozícii štyri samostatné dvory bezpečne oddelené od ruchu
mesta zeleňou, s príslušnou výbavou pre pohybový rozvoj detí.
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre
predprimárne vzdelávanie „ŠTVORLÍSTOK“
vychádza z cieľov stanovených v Štátnom
vzdelávacom programe pre cieľovú skupinu deti v MŠ - predprimárne vzdelávanie a cieľov
stanovených pedagogickým kolektívom. Ponúkame: tradičné krúžky, projekt Škola podporujúca zdravie, projekt regionálna výchova a podprojekt „Stará škola“, projekt Filipko
s uplatňovaním prvkov environmentálnej výchovy, oboznamovanie s anglickým jazykom.
Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky sú zaradené do projektového programu „Budem prváčik“, ktorý sa zameriava na rozvoj kultúrnej gramotnosti. Pri
rozvíjaní e-gramotnosti (oblasť informačných
technológií) pracujú s interaktívnou tabuľou
a využívajú edukačné softvéry “Hurá do školy,
Hravé slovíčka, Krok za krokom, Výlety šaša
Tomáša". Našou snahou je naše projekty neustále resp. každoročne obohacovať o nové prvky na základe vízie našej MŠ, ktorá je orientovaná na deti a na školu ako celok.
Pedagogický kolektív si vytýčil ako stratégiu
štyri základné piliere v školskom programe pod
názvom „Vzdelávací proces v MŠ ako výchova
pre úsmev, radosť, šťastie a zdravie našich detí“.
História našej materskej školy nás zaväzuje
pokračovať v poslaní starostlivosti o deti predškolského veku, starať sa o ich rozvoj ako po
stránke duševnej, tak aj telesnej, v súlade s požiadavkami dnešnej doby.
MATERSKÁ ŠKOLA, RÚBANISKO I
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Do popredia kladie dieťa, vývinový prístup k výchove a vzdelávaniu v súlade s individuálnymi
osobitosťami. Program je zameraný na rozvoj
pohybovej schopnosti a telesnej zdatnosti detí
- upevňovanie ľudových tradícií hudobno-tanečným súborom Lúčik
- základy počítačovej gramotnosti a prácu na
interaktívnych tabuliach (v štyroch triedach)
- oboznamovanie s anglickým jazykom - krúžkovou formou
- logopedickú starostlivosť
- realizujeme rozšírený pohybový program o prvky
Lali - jogy, projekt zdravé chrbátiky, kurz korčuľovania, v spolupráci so ZŠ L. Novomeského
a v jej priestoroch športovo-pohybový krúžok
- každodenne využívame vlastnú telocvičňu
- 2 triedy najmladších detí sú vybavené čističkami vzduchu
- materská škola disponuje vlastnou kuchyňou
a jedálňou
- krásny, zatrávnený a zalesnený školský dvor
poskytuje deťom možnosť športových aktivít
ako loptové hry, softenis, florbal, bicyklovanie, kolobežkovanie, vozenie sa na odrážadlách,
hry na preliezkach, hojdačkách, v zimných mesiacoch spúšťanie sa na klzákoch. Každá trieda má k dispozícii vlastné pieskovisko. V rámci spolupráce využívame športový areál ZŠ
L. Novomeského
- máme dobrú spoluprácu s rodičmi a Rodičovské združenie je občianskym združením, ktoré
ako príjemca 2% z daní používa finančné prostriedky aj na dovybavenie školského dvora
a na realizáciu športových podujatí
- organizujeme každoročne športové podujatia, hudobnú súťaž „Malý slávik“ v rámci MŠ
v meste, školu v prírode, korčuliarsky kurz,
triedne ekoprojekty a iné aktivity v rámci ročných období
- počas mesiaca jún ponúkame adaptáciu novoprijatých detí v spoločných hrách na školskom dvore
MATERSKÁ ŠKOLA,
RÚBANISKO II 2872/39, LUČENEC
Riaditeľka: Jana Košťálová, tel. 43 337 83,
Prevádzka: 6:00 - 16:30
E-mail: ms.rubanisko2@lucenec.sk
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Šesťtriedna materská škola je umiestnená
v príjemnom nehlučnom prostredí, so zameraním na environmentálnu výchovu.
Exteriér materskej školy je priestranný,
s množstvom zelene, vybavený novými detskými ihriskami, pieskoviskami a altánkom.Celý
areál je pokrytý trávnatou plochou, kde si deti
rozvíjajú a upevňujú motorické a kognitívne
VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ
kompetencie vedúce k zdravému životnému
štýlu. Náš školský vzdelávací program „HraPonúkame:
- školský vzdelávací program Školička plná po- vo-zdravo“ je zameraný na výchovu a vzdeláhybu a zábavy, ktorý využíva interaktívne zá- vanie zdravo sebavedomého dieťaťa, ktoré dožitkové učenie a učenie vlastnou skúsenosťou. káže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a tým sa
2870/16 LUČENEC
Riaditeľka: Eva Balážiková
Tel. 43 337 76, 0907 778 561
Prevádzka: 6:30 - 17:00
E - mail: ms.rubanisko1@lucenec.sk
Počet tried: 6

aktívne zapojiť do života v spoločnosti.
MŠ je zapojená do rôznych projektov. V popoludňajších hodinách deti navštevujú krúžky - hudobno-spevácky, pohybový, výtvarný a anglický.
V spolupráci s rodičmi, starými rodičmi sa
pravidelne stretávame na rôznych besiedkach,
kultúrnych vystúpeniach a pracovných aktivitách. V blízkosti MŠ deti navštevujú bývalý
školský majetok, kde sa oboznamujú so starostlivosťou o koníky a iné hospodárske zvieratá. Predškoláci si svoje teoretické poznatky
následne utvrdzujú v skutočnom prostredí
v škole v prírode alebo formou dennej exkurzie.
Počas školského roka absolvujeme množstvo rôznych akcií: bábkové divadlo, výchovné
koncerty, zimné radovánky, šarkaniáda, karneval, Deň matiek, deň otvorených dverí, rozlúčku s budúcimi prvákmi.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU,
ULICA BRATRÍCKA 355/19, LUČENEC
Riaditeľka: Andrea Novotná,
tel. č. 43 337 89, 0911 890 076,
Prevádzka: 6:30 - 16:30
Zást. riaditeľky pre MŠ: Adriana Kurišová
E-mail: mszsopatova@hotmail.com

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ
Sme MŠ rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom prostredí s priateľskou
a bezstresovou atmosférou. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie aj pre deti od 2 rokov veku,
s poldennou výchovou a vzdelávaním. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov
o celodennú výchovu a vzdelávanie pre 2-ročné deti, je predpoklad zriadenia aj takejto triedy. Disponujeme výbornými podmienkami pre
športové aktivity vo vlastnej telocvični i v areáli
školy (zrekonštruované basketbalové ihrisko,
nové detské ihrisko). Vo výchovno-vzdelávacích aktivitách využívame inovatívne metódy
s využitím IKT (všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, PC, internetom, wifi...).
MŠ je obklopená priestrannými trávnatými
plochami s modernými preliezkami, hojdačkami a veľkou trampolínou. ZŠ poskytuje MŠ
plne vybavenú telocvičňu a školskú knižnicu.
Prezentujeme sa vo výtvarných, hudobných,
športových podujatiach a rozvíjame výtvarné,
hudobné a športové talenty. Navštevujeme
mestský park a rôzne divadelné predstavenia,
organizujeme výlety po Slovensku. Navštevujeme školu v prírode, nakoľko naša MŠ má environmentálne zameranie. Upevňujeme u detí
ľudové tradície, zúčastňujeme sa a zároveň aj
usporiadame kultúrne podujatia, kde sa stretávajú celé rodiny. MŠ úzko spolupracuje s logopédom a pedagogicko-psychologickou poradňou. ZŠ s MŠ poskytuje priestory pre možnosť
výučby anglického jazyka (HOCUS-LOTUS)
aj pre deti MŠ. Každoročne sa zúčastňujeme
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zimných aktivít - kurzu korčuľovania. Úzko és az élményszintű tanulás módszereivel valóŠpeciálna materská škola v strede mesta,
spolupracujeme so ZŠ, máme veľa spoločných sítjuk meg, a gyermekeknek biztosítjuk a szlo- s celodennou a poldennou výchovou a vzdeaktivít, čím zabezpečujeme bezstresový pre- vák és angol nyelvű oktatását.
lávaním. Poskytuje predprimárne vzdelávanie
chod predškolákov do 1. ročníka.
v špeciálnych triedach pre deti so zdravotným
znevýhodnením.
ZŠ S MATERSKOU ŠKOLOU
ZŠ S MATERSKOU ŠKOLOU
JÓZSEFA KÁRMÁNA

SO SÚKROMNÝM ZRIAĎOVATEĽOM

KÁRMÁN JÓZSEF ALAPISKOLA

SÚKROMNÁ ZŠ

ÉS ÓVODA, UL. BEGOVA 26/13, LUČENEC
Riaditeľ: Péter Csúsz, tel. č. 43 337 88
Prevádzka: 6:30 - 16:30
E-mail: mskarmana@gmail.com
Zást. riaditeľa pre MŠ: Judita Gyetvai

S MATERSKOU ŠKOLOU DSA,

VYUČOVACÍ JAZYK - MAĎARSKÝ
Názov školského vzdelávacieho programu
materskej školy: „Detská záhrada“
Motto MŠ: „Každý, kto si myslí, že súčasne s jahodami dozrieva všetko ovocie, nevie nič
o hrozne.“ (Paracelsus)
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským už vo svojom názve zahŕňa rôznorodosť, odlišnosť. Vlastné zameranie ŠkVP
materskej školy obohacuje výchovu a vzdelávanie o multikultúrnu výchovu, slovenský jazyk a anglický jazyk.
Našou víziou je v deťoch vzbudiť záujem
o spoznávanie seba samého, vlastnej kultúry, spôsobu života, ako i kultúry iných národov. Chceme deti viesť k tolerancii, k poznaniu
a rešpektovaniu rozličných kultúr. K utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov
a bariér k ľuďom rôznych kultúr. K akceptovaniu odlišnosti v najširšom slova zmysle. Kladenie základov systematickej multikultúrnej
výchovy v predprimárnom vzdelávaní rešpektuje neopakovateľnú hodnotu každého dieťaťa,
neprehliadnuteľnú hodnotu skupiny detí, ako
prirodzeného prostredia pre dieťa. Základy
budúcej systematickej multikultúrnej výchovy realizujeme hlavne hrovými a zážitkovými
metódami práce s deťmi.
Az óvoda igazgatója: Csúsz Péter
Az óvodáért felelős helyettes: Gyetvai Judit
Az óvodai program címe: Gyermekkert
Mottó: „Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.” (Paracelsus)
A magyar tanítási nyelvű óvoda már nevében is hordozza a sokféleséget, s a különbözőséget. Az óvoda kulturális gazdagsága a sokszínűségében rejlik. Az óvodai programunk
célja, hogy a multikulturális nevelés alapelveit betartva, felkeltsük a gyermekekben az
érdeklődést önmaguk, saját kultúrájuk iránt,
akárcsak más nemzetek életmódjuk, kultúrájuk iránt. Szeretnénk gyermekeinknek megtanítani a tolerancia alapjait, megismertetni és
tisztelni a különböző hagyományokat, szokásokat. Az óvodai nevelést elsősorban a játék,

NÁMESTIE KUBÍNYIHO 42/6, LUČENEC
Riaditeľka: Lenka Dymová, tel. 43 289 19,
Prevádzka: 6:30 - 16:30
Zást. riaditeľa pre MŠ: Simona Krupová
E-mail: mskubiny.lc@gmail.com

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ
Materská škola sídli na Ul. osloboditeľov
v samostatnej budove s telocvičňou, jedálňou,
dvomi priestrannými dvormi, veľkými preliezkami a pieskoviskami. K základnej škole s
materskou školou patrí aj telovýchovný areál
s tartanovou dráhou a umelým trávnikom, ktorý využíva materská škola aj v zimnom období.
Filozofia výchovy detí je zahrnutá do školského vzdelávacieho programu „Čarovná škôlka“.
Deťom je poskytovaná odborná logopedická starostlivosť, športový krúžok - basketbal,
spevácky krúžok a krúžok anglického jazyka,
nemeckého jazyka. Deti sa venujú aj tanečným
vystúpeniam - mažoretky. Deti majú možnosť
rozvíjať si svoje zručnosti aj v oblasti informačných technológií pri práci s počítačom a interaktívnou tabuľou.
Výhodou materskej školy je, že je spojeným
právnym subjektom so základnou školou, vďaka čomu je pre deti prechod z materskej školy
do základnej školy plynulejší. Pedagógovia aj
prostredie školy je deťom známe zo spoločne
realizovaných aktivít a zábavných popoludní.
ŠPECIÁLNE MATERSKÉ ŠKOLY
Deťom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami je venovaná odborná starostlivosť v Špeciálnej materskej škole s organizačnou zložkou Centrom špeciálno-pedagogického
poradenstva Štvrť M. R. Štefánika 12 v Lučenci a v Špeciálnej materskej škole internátnej,
ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy
internátnej K. Supa 48 v Lučenci.
Ich zriaďovateľom je Okresný úrad Banská Bystrica:
ŠPECIÁLNA MŠ S ORGANIZAČNOU
SÚČASŤOU CENTROM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
ŠTVRŤ M. R. ŠTEFÁNIKA 12, LUČENEC
Riaditeľka: Elena Herédy
tel. 43 322 37, 0915 823 485
Prevádzka: 6:30 - 16:00
E-mail: dic-lc@mail.t-com.sk

Individuálny výchovno-vzdelávací program
sa orientuje na základné informácie o dieťati
a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, požiadavky pre úpravu prostredia triedy, modifikáciu obsahu vzdelávania,
aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, špecifikácie organizácie a foriem vzdelávania, požiadavky zabezpečujúce kompenzačné pomôcky a špeciálne učebné pomôcky,
zabezpečenie servisu rôznych odborníkov
pod jednou strechou. Materská škola tiež
poskytuje svojim klientom denne rehabilitačnú
starostlivosť, ktorú vykonáva fyzioterapeut.
ŠPECIÁLNA MŠ INTERNÁTNA,
KAROLA SUPA 48, LUČENEC
Riaditeľka: Lenka Hricová, tel. 43 314 59
Prevádzka: 7:30 - 16:00
E-mail: zsisplc@pobox.sk
Web: www.zsisplc.edupage.org
Materská škola je organizačnou zložkou
Spojenej školy internátnej. Poskytuje poldennú, celodennú aj týždennú výchovnú starostlivosť. Nachádza sa v príjemnom prostredí na
kraji mesta s novovybudovaným detským ihriskom a pieskoviskom. Triedy sú zariadené
novým funkčným nábytkom. Deti sa vzdelávajú podľa programu „Šikovné jazýčky“, ktorý je
zameraný na rozvoj komunikačnej schopnosti
stimulačnými rozvíjajúcimi programami (napr.
tréning fonematického uvedomovania podľa
Eľkonina) a na rozvoj predmatematickej gramotnosti (matematika podľa Hejného). Deti
majú k dispozícii logopedické učebne, učebňu rytmicko-pohybovej výchovy, počítačovú miestnosť, telocvičňu, psychomotorickú
miestnosť a miestnosť s interaktívnou tabuľou. Denne sa poskytuje individuálna logopedická intervencia kvalifikovanými logopédkami, je poskytovaná komplexná psychologická
diagnostika a terapia. V triedach je maximálny počet 10 detí. Prijímanie detí do špeciálnej
materskej školy internátnej je k 1. septembru
školského roka na základe predchádzajúceho
špeciálnopedagogického-logopedického vyšetrenia a psychologického vyšetrenia. Prijímame deti s chybami reči, deti nehovoriace,
deti sluchovo postihnuté, deti s kochleárnym
implantátom, deti s diagnózou autizmu, vrátane detí s odkladom školskej dochádzky. Prijatie počas školského roka je možné len v prípade voľnej kapacity.
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Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov predstavení !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená od štvrtka
do pondelka 15.30 do 19.15 hod.

11. 4. 2018 
18. 4. 2018 

19:00
19:00

BACKSTAGE
SR/ČR • 2018 • 90 min. • 2D • tanečný/hudobný/romantický • originál verzia • uvádza BONTON FILM

12

5€

12. 4. 2018 

17:00

KRÁLIK PETER (Peter Rabbit)
USA • 2018 • 90 min. • 2D • dobrodružný • SLOVENSKÝ DABING
• uvádza ITA FILM

5€

4. 4. - 5. 4. 2018 

19:00

READY PLAYER ONE:
HRA SA ZAČÍNA (Ready Player One)
USA • 2018 • 140 min. • 2D • sci-fi/
akčný/thriller • slovenské titulky • uvádza CONTINENTAL FILM

12
12. 4. - 13. 4. 2018 

5€

19:00

BESNENIE (Rampage)
USA • 2018 • 107 min. • 2D • akčný/
dobrodružný • slovenské titulky
• uvádza CONTINENTAL FILM

12

5€

13. 4. 2018 
18. 4. 2018 

17:00
19:00

APOŠTOL PAVOL
(Paul, Apostle of Christ)

17:00
17:00

DVE A POL KAČKY
(Duck Duck Goose)
USA/Čína • 2018 • 88 min. • 2D • animovaný/dobrodružný • SLOVENSKÝ
DABING • uvádza BONTON FILM

7

19. 4. - 20. 4. 2018 
25. 4. 2018 

5€
19:00
19:00

DUBČEK
SR • 2018 • 86 min. • 2D • historický/dráma • originál verzia • uvádza
FORUM FILM

5€

RIADKOVÁ INZERCIA
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
- Ponúkam podnájom, 1-izbový byt štvrť Malinovského. 0907 131 994
PO/27
- Predám byt v Lučenci. 0915 809 222  PO/11
- Hotel Pelikán prijme do zamestnania vyučeného kuchára/ku a recepčného/ú. 0902 966 724

PO/22
- Predám 2-izbový byt v Lučenci.
0915 809 222
PO/16
SPOMIENKA

So smútkom v srdci si
dňa 9. apríla 2018 pripomenieme 10. výročie,
čo nás navždy opustil
POZVÁNKA NA JARNÚ PIESEŇ
náš milovaný manžel,
Mesto Lučenec, Miešaný spevácky zbor otec, starý otec Mikuláš
Ozvena a Dom Matice slovenskej v Lučen- VRANEK.
ci vás pozývajú na 2. ročník festivalu zboKto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
rového spevu Jarná pieseň, ktorý sa koná 8. spomienku. Smútiaca rodina.
PO/25
apríla o 15:00 hod. v Divadle B.S. Timravy.
ZÁUJEMCOVIA DO MEZŐKÖVESDU,
Vstup je voľný. Predstavia sa spevácke zbory celého regiónu.
OZVITE SA!

12

5€

Dňa 21. apríla 2018 sa uskutoční zájazd do
MAJÁVES
MESTO LUČENEC a OZ NOVOHRAD vás Zsóry - Mezőkövesd (do liečebných kúpeľov).
pozývajú na MAJÁVES - 8. ročník májovej Odchod autobusu je o 6:00 spred Mestského
veselice v Malej Vsi, dňa 1. mája 2018 (uto- úradu v Lučenci.
Prihlásiť sa môžete na tel. číslach: Andrea
rok) v HORNÁ DOLNÁ (pohostinstvo v Malej Vsi). PROGRAM: Guľášová súťaž medzi Krivánsky 0908 525 840 alebo Brigita Milokalitami Novohradu 8:00 - 12:00, stavanie halčáková 43 258 89.
PO/26
mája pred Rúr Gasom s folk. súbormi 11:00
LES UKRYTÝ V KNIHE - 12:00, vyhodnotenie o najlepší guľáš 12:30
- 13:00, maloveská zábava od 13:00 - 15:00.
NOVOHRADSKÁ KNIŽNICA
Prihlášky do súťaže vo varení guľáša posieBBSK - Novohradská knižnica vás srdečlajte na a.urbančok@gmail.com alebo 0917 ne pozýva na cyklus podujatí pod názvom Les
436 027. Guľáš pre účastníkov zdarma.
ukrytý v knihe, ktorý bude prebiehať v termíne od 19. apríla do 31. mája 2018 v priestoroch Novohradskej knižnice a 10. mája 2018
TIRÁŽ
v mestskom parku - altánok. Podujatie je určené pre záujemcov všetkých vekových skupín,
MESTSKÉ NOVINY
dvojtýždenník mesta Lučenec
najmä však pre deti a žiakov, ktorých zaujíma
tematika lesa a lesníctva. Sprievodnými poduVydáva mesto Lučenec
Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO:
jatiami je čítanie kníh s lesnou tematikou, prá00316181. EV 3986/10. ISSN 1338-9564
ca s knihou, relaxačné cvičenia, dramatizácia
Sídlo redakcie a inzercia:
rozprávky, určovanie stôp zvierat, listov stroMestský úrad, Lučenec, č. dverí 144
mov, maľovanie, tvorivé hry, výstavy a veľa
Telefón: 047/430 72 34
iných zaujímavostí. Hlavný partner podujatia:
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk
Redaktor: Ján Šnúrik, jan.snurik@lucenec.sk
Sadzba: Peter Kollár, grafik@lucenec.sk
Tlač: mafraprint, Turyna Petr, +420 734 517 178

USA • 2018 • 107 min. • 2D • historický/dráma • slovenské titulky •
uvádza ITA FILM

12

19. 4. - 20. 4. 2018 
25. 4. 2018 

Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie
textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah
a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov do čísla v utorok do 12.00 hodiny. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť
alebo aj neuverejniť. Anonymné príspevky nezverejňujeme.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia. 

		
text: Daša Filčíková

PO/28

12 | šport
Majstrovstvá SR
v latinskoamerických tancoch
POKRAČOVANIE Z MN Č.6
Dňa 3. marca sa v meste pod
Tatrami, v Poprade, konali Majstrovstvá SR v latinskoamerických
tancoch vo všetkých vekových kategóriách. Vyhlasovateľom súťaže bol Slovenský zväz tanečného
športu a organizátor Solus Dance
Academy Poprad. Majstrovstvá
boli zorganizované na vysoko
profesionálnej úrovni. Samozrejme aj tanečné páry z Dance
Attack Lučenec sa zúčastnili tejto významnej akcie.
Po obedňajšej pauze sa pokračovalo v ďalších súťažiach, kde
sme mali opäť zastúpenie. A to
v podobe štyroch tanečných párov v kategórii mládež, ktorá bola
jednou z najsilnejšie a najviac obsadených kategórií. Tanečný pár
David Zajic - Tatiana Križová obsadil 31. miesto a Marian Detvan
- Kristína Hroncová 30. miesto.
Roman Berky - Nicole Farkašová sa zúčastnili aj tejto kategórie,
kde obsadili 21. miesto. Príjemným prekvapením v tejto súťaži
bolo umiestnenie ďalšieho nášho tanečného páru Adrián Belko - Leila Hossini Nasab (Leila
je na hosťovaní z TC Meteor Košice), ktorí sa po skvelom výkone
prebojovali až do večerného finále, kde pre Dance Attack Lučenec
vybojovali 4. miesto.
Kategória mládež sa zároveň
striedala s kategóriou Senior 1 kategória od 35 do 45 rokov, kde
sme pôvodne mali mať dvojnásobné zastúpenie, ale z dôvodu chrípky jeden pár odriekol svoju účasť.
Nakoniec sa teda jediný tanečný
pár z Dance Attack Lučenec Miroslav Nosáľ - Evka Nosáľová
umiestnil na 7. mieste.
Posledná súťaž, kde sme mali
zastúpenie, bola kategória dospelých. V tejto kategórii sme mali
dva tanečné páry. Csaba Ádám Nóra Ács (partnerka hosťujúca
z Budapešti, Studio 2000) sa po
predvedenom výkone umiestnili
na 15. mieste, pár bodov pred semifinále. O prekvapenie v podobe
semifinále na Majstrovstvách SR
sa postarali Lukáš Smolka - Lucia Dobócziová (partnerka hosťujúca z TC Meteor Košice), ktorí

Trofej z GRAND PRIX Pezinok

V sobotu 24. marca sa judisti
Katsuda Lučenec zúčastnili prestížneho turnaja v Pezinku za neuveriteľnej účasti 680 judistov
rôznych krajín EU a 70 judo klubov. Z Judo klubu Katsudo bojovalo 22 športovcov, keď niektorí
mali len premiéru na takom obsadenom turnaji. Veľmi pekný pocit
prišiel po vyhlásení výsledkov jednotlivcov, po ktorých prebehlo vyhlásenie družstiev. Náš judo klub
Zľava Leila Hossini Nasab sa umiestnil na krásnom 4. mieste
Adrián Belko.
a pohár zaplnil našu klubovú vitobsadili konečné 12. miesto.
rínu. Od bronzu nás delil jeden
Majstrovstvá Slovenskej repubprehratý duel o bronz. Možno by
liky sú za nami. Pre niekoho úspešnám pomohlo, keby už skúsenejné, pre niekoho menej. Chcem pošiemu judistovi s vyšším stupňom
ďakovať všetkým tanečným párom
technickej vyspelosti, ktorý bojoza predvedené výkony a výsledky.
val o medailu hodením súpera na
Nová sezóna začala, tanečné páry
krásny iponn, nespadla gumičz Dance Attack Lučenec sú pripraka z vlasov, na ktorej mal kovový
vené reprezentovať seba, klub a aj
predmet. Žiaľ, tento predmet je zamesto Lučenec. Veríme, že nás čakázaný, za čo ho prísne potrestali
kajú mnohé víťazstvá.
diskvalifikáciou! Nebudeme rozUž vopred chceme pozvať všetpisovať jednotlivcov, lebo každý
kých priaznivcov tanečného šporjudista, ktorý bojoval za seba a za
tu do športovej haly Arena, kde sa
naše mesto, či Judo klub Katsuv dňoch 28. a 29. apríla uskutoční
do si zaslúži velikánsku pochvalu.
medzinárodná tanečná súťaž DanUMIESTNENIA JEDNOTLIVCOV:
ce Attack Dance Cup 2018 - 2. kolo
1. miesta obsadili: do 50kg
Slovenského pohára a Novohrad
Dalibor
Strmeň, do 56kg Diana
Dance Open 2018.
Fekiačová, do 46kg Andrej Meša.
text a foto: TEAM Dance
2. miesta obsadili: do 38kg Tomáš
Attack Lučenec
Dovičič, do 30 kg Simon Matuška,

do 28kg Lili Kristína Križová, do
55kg Michal Kilačko. 3. miesta obsadili: do 27kg Pavlína Ľuptáková,
do 32kg Dominika Chudá a najmenšia premiérová do 20 kg Silvia Kilačková. 5. miesto obsadili:
Miroslav Fekiač, Bruno Majoroš.
7. miesto obsadil: Kristian Bari.
PORADIE KLUBOV:

1. Judo klub Pezinok, 2. USK
Praha, 3. Rakúsko, 4. Judo klub
Katsudo Lučenec, 5. Judo klub
z Litvy.
Touto cestou by sme chceli
poďakovať našim sponzorom:
Milošovi Kelemenovi, Stanislavovi Pisárovi, Dušanovi Pisárovi, mestu Lučenec za finančnú
podporu judo klubu. Firmám:
Ivimed s.r.o., Endogyn s.r.o., ZŠ
L. Novomeského a vedeniu školy za výbornú spoluprácu s judo
klubom, firme B6 Slovakia. V neposlednom rade rodičom našich
športovcov: Františkovi Gaňovi,
Martinovi Ľuptákovi, Deziderovi
Barimu (gori). Poďakovanie patrí
aj trénerom judo klubu: Robertovi Rácovi, Petrovi Vargovi, Lucii
Balaškovej za obetu svojho času
pre športovcov. Ďakujeme.
text: Martin Ľupták

Hokejový turnaj malých
hokejistov v Brezne
V nedeľu 25. marca sa naši malí lučeneckí hokejisti
z HC Lučenec zúčastnili hokejového turnaja (ročníky 2010 a mladší) v Brezne. Športové boje medzi HC
Košice, HC Lučenec, HK Rimavská Sobota, HC Veľký
Krtíš, HC 05 Banská Bystrica, HKM Zvolen a dvomi
domácimi mužstvami z HK Brezno odštartovali už
v ranných hodinách. Naši si zmerali sily v skupine s HC
Košice, HK Rimavská Sobota a jedným mužstvom HK
Brezno. Nakoniec z tretej pozície v základnej skupine
bojovali o piate miesto, kde sa stretli s HC Veľký Krtíš.
Žiaľ, v dramatickom zápase Lučenčania podľahli Veľkému Krtíšu a obsadili konečné šieste miesto. Napriek
prehre si za svoju bojovnosť všetci naši ôsmi statoční
zaslúžia veľkú pochvalu.
Prvé tri miesta boli obsadené nasledovne:
1. HC Košice, 2. HKM Zvolen, 3. HC 05 Banská Bystrica, 6. HC Lučenec.
Po ukončení zápasov v základnej skupine a dobrom obede nasledovalo spestrenie turnaja v súťaži

zručnosti, kde boli zapojené celé tímy. Mužstvá sa
zabavili pri ukážkach zvládaní korčuľovania, či práce s hokejkou a pukom. Rýchlosť korčuľovania si vyskúšal každý tím pri dvoch spoločných kolách celého mužstva na čas. Po absolvovaní súťaže každého
čakala malá sladká odmena.
Za HC Lučenec nastúpili: Lukáš Juraštík, Majo
Vrábeľ, Tomáš Talán, Michal Vojtek, Sofia Vojteková, Sára Laššáková, Daniel Gurín, Lukáš Bizík.
Vďaka nepatrí len malým športovcom, ale aj rodičom, ktorí strávili nedeľu spolu s ratolesťami.
Umožnili im hrať hokej, tešili sa z ich športových
úspechov na ľade.
text a foto: Stanislav Vojtek
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Detská tour
Petra Sagana...

Koniec chlapčensko-dievčenskej ligy

...zavítala do Lučenca už tretíkrát. V nedeľu
25. marca si mladí cyklisti zasúťažili v areáli
mestského parku. Na akciu prišli deti nielen
zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov. Súťažilo sa v desiatich kategóriách podľa veku.
„Pred tromi rokmi sme prišli s malou dušičkou, pretože sme nevedeli, čo nás čaká. Členovia
NovoCK Trial nás však od prvého ročníka preSpoločné foto po slávnostnom vyhodnotení.
svedčili, že cyklistike rozumejú a predovšetkým
sú zanietení. Za Lučencom nám bude smutno,
Posledné florbalové chvíle pre sezónu
no to ale neznamená, že sem v budúcnosti ne2017/2018 ukončili odovzdávaním a samotzavítame,“ povedal riaditeľ Detskej tour Petným vyhodnotením polročného florbalového
ra Sagana Peter Zánický.
pondelkového zábavného života primátorka
mesta Lučenec Alexandra Pivková a riaditeľka CVČ Magnet Jana Murgašová. PaSA podľa
očakávaní zvíťazila a brala skoro všetky ocenenia. Zaknihovali si titul spred dvoch rokov
a dokázali, že stále sú v top forme a že florbal vedia hrať. Za najlepšiu hráčku ligy bola
vyhlásená Dominika Vaslíková (kapitánka
PaSA), ktorá je čerstvou maturantkou. Najlepšou brankárkou sa stala Sabína Udvardyová
(PaSA). Najlepším strelcom sa stal Ľubomír
Ďurik (CVČ Magnet), ktorý má na konte viac
než 100 gólov. Najlepším rozhodcom sa stal
Daniel Sabó, ktorý v duchu fair play prinášal
vždy najlepšie rozhodnutia, odzrkadľujúce sa
od daných situácií. Ďalšia sezóna chlapčensko-dievčenskej ligy skončila, ale my vieme,
že každý koniec je novým začiatkom. Ďakujeme za krásne chvíle, za hráčov a ich nesmierne veľké bojovné srdce a dušu. Slávnostné
Spoločné foto detí s organizátormi
ukončenie podporili: mesto Lučenec, CVČ
prvého kola Detskej tour Petra Sagana.
Magnet, Ondrej Trčan Sonne Crystal a HeiZastúpenie mali aj organizátori z NovoCK neken Slovensko.
Trial. V kategórii mili 9. miesto obsadila Emília
MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL MŠK NOVOHRAD LC
Schedlingová a na rovnakom mieste skončil
U19, II. LIGA, 24.3. A 1.4.2018
v kategórii mikro aj Jakub Pavko. V kategórii
mili na 3. mieste skončil Michal Nagy a na
ČADCA - LUČENEC 1:4 (1:0)
4. mieste Matej Pavko, v kategórii mladších
MŠK Novohrad: Šága - Klimák, Veselka,
žiakov 13. miesto obsadil Marek Nagy.
Melich (C), Badinka, Iboš, Keszi, Rác, Dobiáš, Mészáros, Kulich. Tréner: Róbert FíNapriek chladnému počasiu sa prvého kola
V. ročníka detskej cyklistickej súťaže zúčast- zeľ. Góly: Práznovský - Keszi 2, Kulich, Iboš.
nilo približne 300 detí. V rámci pretekov sa
LUČENEC - STAŠKOV 3:0 (2:0)
konali aj tradičné sprievodné akcie, napr. ma- Góly: Iboš, Mészáros, Telek. MŠK Novohrad:
ľovanie na tvár, rôzne súťaže a nemohol chý- Šága - Klimák, Veselka, Melich (C), Hronček,
bať ani maskot Sagana, či stánky s cyklistic- Badinka, Iboš, Keszi, Rác, Dobiáš, Mészáros.
Striedali: Babka, Ulický, Telek, Káka. Góly:
kou tematikou.
Organizátormi podujatia boli: Cyklistic- Iboš, Mészáros, Telek.
ká Detská tour, Občianske združenie NovoCK
U17, II. LIGA, 24.3. A 31.3.2018
Lučenec, mesto Lučenec, ZŠ M. R. ŠtefániFK ČADCA - MŠK NOVOHRAD LC 1:1 (0:0)
ka Lučenec.
Gól za LC: Oláh. Tréner: Michal Karásek.
Poznámka: Fotoobjektív s videom z cykLUČENEC - STAŠKOV 6:0 (2:0)
listického podujatia si môžete pozrieť na FB:
Góly
za LC: Oláh 4, Búlik 2.
NovoCK Trial.
U15, II. LIGA, 25.3.2018
text: Monika Nagyová
foto: NovoCK Trial

LUČENEC - POLTÁR 0:7 (0:4)

MŠK Novohrad: Vilhan - Gondek, Mochnacký,

SZŠ - CVČ MAGNET 8:6
Góly: Gazdíková 4, Oravcová 3, Šulajová Ďurik 4, Danyi 2. Štatistika brankárov: Olšiak
(SZŠ) 82,62% - Dzúr (CVČ) 60%.
PASA - FLK BULLS 5:0 (kontumačne)
FINÁLNA TABUĽKA
1. PaSA 		
16 13 2 1
2. CVČ Magnet
16 10 5 1
3. FK Tigers LC
16 10 6 0
4. FLK Bulls
16 3 13 0
5. SZŠ 		
16 3 13 0

140:61 
142:101 
156:78 
72:108 
35:181 

40
31
30
9
9

Najlepší strelci chlapčensko-dievčenskej
ligy: 101 gólov Ďurik (CVČ Magnet), 55 Vaslíková (PaSA), 54 Zöld (FK Tigers Lučenec).
Finálna celková štatistika brankárov: Udvardyová (PaSa) 82,17%, Schvarcová (PaSA)
74,47%, Mihálik (FK Tigers Lučenec) 73,25%.
Florbalovú ligu v Lučenci finančne podporujú: primátorka Alexandra Pivková, mesto
Lučenec, Superpek, Redox, Lustroj, Parapetrol, Poľovníctvo Hubert, Autokomplex a Autoškola Gonda.
text: Sabina Udvardyová, Lukáš Kardoš,
Mário Olšiak foto: Ján Šnúrik

Dováľ, Imre, Jashari, Borik, Paulovič, Berky,
Malček, Bartko. Striedali: Bojtoš, M. Balog.
Tréner: Peter Nociar.
Fiľakovo - Lučenec (preložené na 11.4.2018)
U13, II. LIGA, 24.3.2018
LUČENEC - POLTÁR 11:1 (5:0)

Góly za LC: Čičmanec 4, Lokša 3, Adamove,
Blahút, Matuška, Zachar. Tréner: Peter Nociar.
Fiľakovo - Lučenec (preložené na 11.4.2018)
U15, III. LIGA, 25.3. A 1.4.2018
DUDINCE - LUČENEC „B“ 0:0
LUČENEC „B“ - JESENSKÉ 10:0 (4:0)

Góly: Kajtor 4, Babiak 3, Kamenský 2, Paulovič.
U13, III. LIGA, 25.3. A 1.4.2018
DUDINCE - LUČENEC „B“ 3:2 (1:0)

Góly za LC: Fehérvári, Pocklan.
Tréner: Andrej Kamendy.

LUČENEC „B“ - JESENSKÉ 9:2 (3:1)

Góly za LC: Olšiak 3, Fehervári 2,
Činčura 2, Holas, Novenko.
text: Ján Šnúrik zdroj: futbalnet
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ZIMNÝ ŠTADIÓN OTVORENÝ
Zimný štadión bude otvorený pre verejnosť v soboty a nedele, a
to počas víkendov 14. - 15. a 21. - 22. apríla v čase od 14:00 - 18:00.
Od 9. apríla bude zimný štadión k dispozícii všetkým, ktorí budú mať
záujem, podľa objednávok v zmysle platného cenníka. Nahlásiť sa môžete u Tomáša Majoroša na tel. čísle 0908 962 589.
text: Monika Nagyová

Futsaloví juniori si prevzali
pohár a medaily za TITUL

Ešte predtým, ako sa v lučeneckej Arene začal tretí štvrťfinálový duel,
si juniori Mimel Lučenec U20 prevzali pohár a medaily pre víťazov
juniorskej extraligy ročníka 2017/18. Mladí futsalisti z Novohradu
dokázali v súťaži triumfovať aj napriek faktu, že to bol ich premiérový
extraligový ročník.
MIMEL POSTÚPIL
DO SEMIFINÁLE
1. Slovenská futsalová liga, štvrťfinále play-off, 23.3.2018
Stav série 3:0, do semifinále
postúpil Mimel Lučenec
MIMEL LUČENEC FC BÍLI ANDELI 11:1 (5:0)
Mimel: Oberman, Mikuš, Klema
Primátorka Alexandra Pivková
- Viana, Brunovský, Kočiš, Hricov,
odovzdáva
pohár kapitánovi
Kuhajdík, Steinwandter, Sobral,
Adamovi
Keszimu
Melo, Rutkaj, Ferreira, Petík.
Bíli Andeli: Vahalík, Miškovič je prejsť semifinále, aby sme riešili
- Brestovanský, Cintula, Adámek, cieľ - finále. Dúfam, že sa nám to
Ťažký, Németh, Gumbír, Hol- podarí. Myslím si, že chalani roka, Mikulišin, Babják, Humel, bia dobrú prácu. Musím pochváliť
Miškovič.Góly: Ferreira 3, Kočiš vlastne všetkých a taktiež skvelých
2, Melo 2, Sobral, Rutkaj (PK), Pe- fanúšikov. Boli úžasní počas celej
tík, Viana - Cintula. ŽK: Oberman play-off. Dúfam, že na semifinále
- Miškovič. Rozhodovali: Šlapka, prídu v ešte väčšom počte a budú
Matula. Divákov: 600.
nás povzbudzovať.“
Marián Berky (tréner, Mimel
Lučenec): „Zápas bol pre nás náročný. Pri pohľade na nízky počet
hosťujúcich hráčov bolo potrebné udržať u mojich chlapcov koncentráciu, čo sa nám aj podarilo.
V prvých minútach sme si urobili
náskok a zápas sa už len dohrával.
Náš cieľ bol dostať sa do play-off,
prejsť štvrťfinále a ďalším krokom

BUDÚCI PROGRAM
SEMIFINÁLE PLAY-OFF
20.4.2018 o 19:00
Mimel Lučenec - Wild Boys BA

text a foto: Ján Šnúrik

Štyri dni pred majstrákom
odvolali trénera Kamendyho
V stredu 4. apríla, štyri dni pred
prvým jarným hvizdom rozhodcu bol z funkcie odvolaný tréner
dospelých MŠK Novohrad Lučenec Andrej Kamendy. „Dôvody
rozhodnutia členskej rady klubu zatiaľ nechcem konkretizovať.
Mali sme viacero dôvodov, ale výsledky mužstva k nim nepatrili,“
povedal pre regionálny týždenník prezident MŠK Novohrad
Lučenec, Miroslav Beran.
„Určite som z tejto situácie ostal
prekvapený, aj keď nejaké reči sa
šírili mestom už asi týždeň. Na začiatku prípravy mi funkcionári tvrdili, že som pre nich priorita a po
dvoch mesiacoch už nič z toho neplatí. Dôvodom odvolania bolo, že
som prestúpil do Tornale, čo podľa
mňa nemá nič spoločné s prácou
trénera. Takže nerozumiem tomuto
rozhodnutiu, čo tým chceli funkcionári vyriešiť. Bol som odvolaný na
základe rozhodnutia jedného funkcionára, ktorý takto vyriešil osobný
konflikt medzi nami dvomi! Samozrejme budem držať chlapcom palce,
aby sa im darilo tak, ako v jeseni. Aj
keď odišla veľká kvalita, je na nich,
ako budú vyzerať na ihrisku. Pokiaľ
budú organizovaní a budú hrať ako
tím, majú šancu byť úspešní,“ prezradil tesne pred uzávierkou Mestských novín Andrej Kamendy.

Novým lodivodom treťoligistov
z Lučenca je Csaba Tóth (foto). Ten
do centra Novohradu prišiel z piatoligového Jesenského, keď práve
on „priviedol“ mužov FTC Fiľakovo do III. ligy. „Chceli sme trénera
z okolia. Csaba Tóth dosiahol výsledky vo Fiľakove i v Jesenskom
a taktiež má kontakty na hráčov.
Preto sme sa rozhodli angažovať
ho,“ dodal Miroslav Beran.
BUDÚCI PROGRAM
7. 4 . 2 0 1 8 o 1 5 : 3 0 : M Š K
Novohrad Lučenec - ŠKM
Liptovský Hrádok
14.4.2018 o 15:30: MŠK
Novohrad Lučenec - Fomat Martin
18.4.2018 o 17:30: MFK Dukla
Banská Bystrica - MŠK Novohrad
Lučenec
text: Ján Šnúrik
foto: FB Csaba Tóth

Rekreační športovci
v úspešnej jarnej akcii
Veľkonočné stretnutie športovcov, ktoré sa uskutočnilo 30.
marca pred mestským kúpaliskom, dopadlo podľa účastníkov
na výbornú. Mesto Lučenec spoločne s Marianom Duzbabom
v tento deň pozvalo nadšencov
športu aj z dôvodu zistenia záujmu
pre organizovanie pretekov
v disciplínach, ktoré si mohli
otestovať, napríklad 5km okruh
(bežci, cyklisti, nordic walking).
Príjemným prekvapením bola
účasť banskobystrických orientačných bežcov, ktorí navrhli Lučenčanom spoluprácu pri organizovaní medzinárodných pretekov
v orientačnom behu.

„Bolo to netradičné stretnutie
päťdesiatich rekreačných športovcov, s ktorými sa počas dňa stretávame v lesoparku. Zároveň boli
informovaní o športových podujatiach, ktoré budú počas roka,
aby si naplánovali účasť. Potom
o tratiach, kde sa dá športovať,
aj o úprave chodníkov v lesoparku. Prajem všetkým počas celého
roka zdraviu prospešné športovanie,“ povedal viceprimátor mesta
Pavol Baculík.

text: Monika Nagyová
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„Za víťazstvo sa treba poriadne
nadrieť,“ povedal Kruno Krajnovič
1. BASKETBALOVÁ LIGA
SKUPINA O 1. - 6. MIESTO
24.3.2018
Basketbalový tím Lučenca odohral siedme kolo nadstavby prvej
ligy mužov v Považskej Bystrici.
Zverenci Kruna Krajnoviča nastúpili v oklieštenej zostave. V kádri
kvôli zraneniam chýbali Sarna
a Vranješ. Naopak, premiérovo
si lučenecký dres obliekol rozohrávač zo Spišskej Novej Vsi Matej Majerčák.
MC SLOVAKIA P. BYSTRICA BKM LUČENEC 65:62 (33:40)
Body za BKM: Jackuliak 12,
Bendík 10, Griffin 10, Radenkovič 8, Smik 8 (Majerčák 10, Pánis
4, P. Pipíška 0).
Krunoslav Krunovič (MBK Lučenec): „Neodohrali sme zápas na
tej úrovni, na ktorej sme hrali doteraz. Chlapci hrali bez energie, bez
ktorej sa vyhrať nedá. Mali sme
problém s obranným doskokom
a hrou jeden na jedného. Ale táto
prehra prišla v správnom momente. Hráči si musia uvedomiť, že nič
nepríde samé od seba, ale že sa za
víťazstvo treba poriadne nadrieť.
Nemôžeme prijať výhovorku, že
nehrali Vranješ so Sarnom a že
Majerčák s nami odtrénoval len jeden tréning. A ešte nehrali Braňo
Pipíška s Janom Zorvanom. Práve preto museli potiahnuť iní. Je
to dobrá škola do ďalších stretnutí. Len tvrdou prácou sa vrátime
k víťazstvám.“

BUDÚCI PROGRAM
7.4.2018 o 18:00
BKM Lučenec - BK ŠKP Štart Bratislava

14.4.2018 o 18:00
BKM Lučenec - MŠK ISKRA Petržalka
TABUĽKA SKUPINY O 1. - 6. MIESTO
1. P. Bystrica
2. BKM Lučenec

8 6 2 624:567 14
7 6 1 658:463 13

3. Štart BA
4. Banská Bystrica

8 5 3 656:575 13
7 4 3 532:564  11

5. Petržalka
6. Košice „B“

PL2018/22

8 3 5 613:645 11
10 0 10 709:978 10

text: Ján Šnúrik

BKM LUČENEC PODPORUJÚ:
MESTO Lučenec, Miroslav
Tóth-ELEKTRO M.T. Lučenec, KAM
RENT s.r.o. Lučenec, ERNSTPROFIL s.r.o. Lučenec, TRANSSILV s.r.o.
Lučenec, Stavebné Stroje Slovakia s.r.o. Bratislava, JAKOMAT
s.r.o. Lučenec, Hotel Clavis Lučenec, Reštaurácia Monikin Dvor
Lučenec, CBS-Bos s.r.o. Hradište, Slovexpres - autoslužby-Peter
Kucej Lučenec, EX PRINT-František Šándori Lučenec, 23 FOOD
COMPANY s.r.o. Lučenec, Milan
Brada-Bagetka Puccino Lučenec,
Gabriel Molnár - Creative Lučenec,
ARKON a.s. Zvolen, M-MARKET
Reality, s.r.o. Lučenec, IKE, spol.
s r.o. Pôtor, Piváreň Krokodíl Lučenec, RETRO LC s.r.o. Lučenec,
4 Vitaldrink s.r.o. Lučenec.

„SME AJ TÝM, ČO JEME“
Novootvorená predajňa zdravých potravín, doplnkov
výživy, indických produktov; zdravotná diagnostika
a poradenstvo. Ste vítaní.
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o 9.00 hod.
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Dám do prenájmu obchodný priestor (bývalá HERŇA) na Železničnej ulici v Lučenci pri ART CAFE. Informácie: 0908 918 444. PL2018/19

 PL2018/18

PL 2018/20

