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Jarné upratovanie
v plnom prúde

Rozšírenie a skvalitnenie systému
zberu biologicky rozložiteľného odpadu
Mesto Lučenec bolo úspešné pri
čerpaní európskych fondov z operačného programu kvalita životného prostredia pod názvom projektu „Zavedenie systému zberu
BRO z rodinných domov v meste Lučenec“, preto bude v meste
rozmiestnených 2300 kusov 240
l hnedých zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad.
Od 1. mája mesto Lučenec zavádza rozšírený a kvalitnejší systém
zberu biologicky rozložiteľného
odpadu z rodinných domov, ktorého jednou z podmienok je rozmiestnenie 240 l hnedých zberných nádob do rodinných domov.
Mesto Lučenec plánuje uvedené
hnedé zberné nádoby umiestniť
aj do už vybudovaných, resp. budovaných uzamykateľných kontajnerových stanovíšť na sídliskách.
Pokračovanie na str.6

Občania si už preberajú
od mesta nádoby.
text: Jarmila Fekiačová
foto: Monika Nagyová

Pri príležitosti Dňa Zeme a vody
sa tento týždeň (16.-21. apríla) konajú jarné upratovania v rôznych
častiach nášho mesta. Počas týždňa prebehli aktivity, do ktorých
sa zapojili aj deti z materských,
základných, stredných škôl, zamestnanci MsÚ, zamestnanci
Správy povodia horného Ipľa, seniori a dobrovoľníci, ktorí prispeli svojou prácou k tomu, aby bolo
naše mesto pekné a čisté. Cieľom
je ochrana a zlepšenie životného

prostredia. Vyvrcholením týždňa aktivít je podujatie, venované
všetkým obyvateľom mesta Lučenec, ktorí to so skrášľovaním
životného prostredia myslia vážne - v piatok 20. apríla v čase od
9.00 do 12.00 v areáli mestského parku s bohatým kultúrnym
programom.
text: Monika Nagyová
foto: Monika Nagyová
a MŠ Ul. Dr. Herza
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Krst knihy 30 rokov
plynárenského závodu Lučenec
FAKTY A SPOMIENKY VOJTECHA NOVODOMSKÉHO

DRUHÝ ROČNÍK FESTIVALU

Lučenecká jarná pieseň
V nedeľu 8. apríla sa otvorili brá- Každý zo zborov predviedol niekoľny Divadla B. S. Timravy, aby pri- ko skladieb zo svojho repertoáru.
vítali účastníkov 2. ročníka festiva- Zazneli skladby renesancie, barolu speváckych zborov Lučenecká ka, staré sakrálne skladby, úprajarná pieseň. Organizátorom toh- vy slovenských a maďarských ľuto podujatia bolo mesto Lučenec, dových piesní, piesne z muzikálov,
miešaný SZ Ozvena a Dom Matice spirituály a afro-songy.
slovenskej. Tento rok sa festivalu
Keďže tento rok bol festival vezúčastnilo sedem zborov:
novaný 110. výročiu narodenia Eu• vokálne zoskupenie ECHO
gena Suchoňa, nemohla v závere
- Lučenec
chýbať jeho najznámejšia skladba
• komorný ženský SZ SERLY
„Aká si mi krásna“ v podaní všet- Lučenec
kých účinkujúcich.
• ženský SZ JÁZMIN - Radzovce
Ďakovné listy, kyticu a drobné
• ženský SZ LETOKRUHY - Poltár
darčeky si potom prevzali všetci di• mužský SZ PRO KULTÚRA
rigenti z rúk riaditeľky Domu MS.
- Fiľakovo
Na účinkujúcich potom už čakalo
• ženský SZ MELÓDIA - Fiľakovo
občerstvenie, ktoré pripravili čle• miešaný SZ OZVENA - Lučenec
novia SZ Ozvena. Tretí ročník by
sa mal konať o dva roky a už teraz
Festival sa koná hlavne pre šíresa naň tešíme.
nie a propagáciu zborového spevu, ako aj pre vzájomné stretávatext a foto: Dagmar Jantošová
nie sa a vymieňanie si skúseností.

Spolu to zvládneme – knihy nám
pomôžu - Novohradská knižnica
BBSK - Novohradská knižnica
vás pozýva na cyklus tvorivých
dielní a workshopov pod názvom
Spolu to zvládneme - knihy nám
pomôžu.
Máj 2018 - Dúhovou krajinou
- práca s odpadovým materiálom,
jarné spracovanie koláží ako dúha,
kvety a rozprávkové postavičky.
Tvorivé dielne v troch cykloch na
oddelení pre deti. Ako si krtko ušil
nohavičky - workshop pod vedením umeleckej tkáčky a spracovateľky ľanu Ľubomíry Žilkovej
dňa 11.5.2018. Jún 2018 - Po rozprávkových stopách P. Dobšinského - práca s hlinou a modelovanie
z hliny na motívy rozprávok P. Dobšinského v troch cykloch. Výroba
šperkov - workshop pod vedením

Vo štvrtok 5. apríla 2018 privítal
Dom Matice slovenskej vo svojich
priestoroch vzácneho hosťa Vojtecha Novodomského, jubilanta
a autora zaujímavej knihy o histórii
plynárenského závodu v Lučenci.
Krst tejto knihy, ktorá bola vydaná Maticou slovenskou s pomocou
oboch detí pána Novodomského,
prebiehal v príjemnej atmosfére
za účasti rodiny, známych a hlavne bývalých zamestnancov plynární. Na úvod všetkých privítala riaditeľka Domu MS Simona Šimová
a potom už odovzdala slovo bývalej riaditeľke DMS Alene Rezkovej
a autorovi knihy, ktorý veľmi pútavo porozprával históriu vybudovania závodu, ako aj celé jeho fungovanie za jeho éry riaditeľovania.
Po jeho zaujímavom rozprávaní už
nasledoval samotný krst, kde sa
krstnými rodičmi stali jeho deti.
Keďže 31. marca dovŕšil Vojtech
Novodomský krásnych 85 rokov,
prišla ho pri tejto príležitosti ako
jubilanta pozdraviť aj primátorka
mesta Alexandra Pivková. Spolu
s členkou ZPOZ mu zagratulovala, odovzdala malý darček a kyticu
kvetov. Celým krstom zneli piesne

miešaného SZ Ozvena, ktorý tiež
prišiel jubilanta pozdraviť.
Akcia sa potom už ďalej niesla
v príjemnej uvoľnenej atmosfére,
kde si všetci prítomní mali čo povedať. Toto prekvapenie, ktoré
svojmu otcovi pripravili deti, dopadlo nad očakávanie a prinieslo
mnoho pekných momentov.

OBÁLKA
predná
UVEDENIE
KNIHY
Čas dal,
strana

text a foto: Dagmar Jantošová

fantázie, kúziel a strašidiel - práca
s keramickými črepníkmi, dekorovanie s použitím textilu, machovej
čas vzal
gumy a servítok. Tvorivé dielničky
šperkárky Janky Slávikovej, kde si prebehnú v troch cykloch. Decemdeti vyrobia svoj vlastný šperk dňa ber 2018 - darčeky z „Rozprávko13.6.2018. September 2018 - Roz- vej izbičky“- v cykle troch tvorivých
právková krajina - jesenné tvore- dielničiek sa zameriame na vianočnú
Mesto Lučenec a Lukus vás
nie z odpadového materiálu, listov, tematiku a s deťmi budeme vyrábať
pozývajú
na uvedenie knihy Pavla
halúzok a rôznych plodov v troch drobné darčekové predmety a deFilčíka
ČAS
DAL - ČAS VZAL, ktocykloch. Dnes budem drotárom JA korácie. Všetky aktivity a podujaré
sa
uskutoční
v piatok 20. apríla
- pod vedením umeleckého drotá- tia sa budú konať na oddelení detí
2018
o
17:00
v
priestoroch Radra Júliusa Bútoru sa deti prenesú Novohradskej knižnice.
nice
Lučenec
(Ul.
Dr. Herza 1).
o niekoľko desaťročí späť a samy
BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
Uvedenie
knihy
(príbehy
zo živosi vyskúšajú prácu s drôtom. Okpredeti@nklc.sk
ta
autora)
je
zároveň
spomienkou
tóber 2018 - Namaľujem si svoju
sluzby@nklc.sk
na výnimočného človeka, nášho
rozprávku - v troch cykloch tvoritel.
číslo:
43
244
77,
45
119
32
spolupracovníka,
pre mnohých
vých dielní sa s deťmi zameriame na
pána
učiteľa
Paľka
Filčíka.
Hlavný
partner
podujatia
kresbu suchým pastelom, maľovaV
programe
vystúpi
kvinteto
nie temperovými farbami na témy
zo
Základnej
umeleckej
školy
n.o.
rozprávkových príbehov. VystrúLučenec
(Novohradská
2)
a
speham si husličky - umelecký rezbár
Podujatie z verejných zdrojov vácky zbor Ozvena.
Ladislav Koblíček deťom priblíži
podporil
Fond na podporu umenia
spracovanie dreva na hudobný nátext: Renáta Libiaková Peržeľová
PO 33-34-35
stroj husle. November 2018 - Svet
Pavel Filčík
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Mesto Lučenec a Región Neogradiensis organizovali
informačný seminár: Ako získať regionálnu značku

“Regionálny produkt NOVOHRAD“
OZNAM O DLHODOBO
UVOĽNENEJ PRACOVNEJ
POZÍCII
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).
Poskytovateľ KC Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1,
984 01 Lučenec vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť
o prijatie do zamestnania doručiť osobne do kancelárie prvého
kontaktu MsÚ v Lučenci (prízemie budovy) alebo zaslať poštou
na adresu : Mesto Lučenec, Ulica
novohradská č. 1, 984 01 Lučenec.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do
zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza):
• štruktúrovaný životopis
uchádzača (CV) vo formáte
Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• doklady potvrdzujúce odbornú
spôsobilosť, resp. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho
zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti
spolupracoval,
• súhlas so spracovaním osobných
údajov na osobitnom formulári
(príloha Príručky č. 4a).
Miestom výkonu práce je: Komunitné centrum Lučenec, Rapovská križovatka.
Ďalšie informácie o výberovom
konaní nájdete na stránke www.
lucenec.sk.

V pondelok 9. apríla sa v salóne
Wágner na Radnici v Lučenci zišli
remeselníci a výrobcovia, ktorí
sa chceli dozvedieť viac o systéme regionálneho značenia v Novohrade a o možnosti získania
certifikátu „Regionálny produkt
NOVOHRAD“. Prednášky k téme
tradičnej výroby, tradičných remesiel, ručnej práce a tradičných
surovín si vypočuli šikovní včelári,
vinári, keramikári, čipkárky, pestovatelia zeleniny, spracovatelia
textilu, pernikári a ostatní, ktorí sa informačného semináru zúčastnili. Získali vedomosti o celom systéme certifikácie svojich
produktov a o možnosti a podmienkach zapojenia sa do 1. Výzvy
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky, ktorá bude vyhlásená
v máji. Zverejnená bude na webovej
stránke www.produktnovohrad.sk,
v regionálnej tlači a regionálnych
médiách. Alexandra Pivková, predsedníčka združenia Región Neogradiensis (ktoré je zároveň koordinátorom regionálneho značenia
v Novohrade) hovorila o finančnej

podpore projektu regionálneho
značenia zo strany BBSK v roku
2017 a v roku 2018. „Celý marketing produktov značky bude reaPočas prednášok účastníci aktívne
lizovať združenie zo získanej dodiskutovali o téme a odznelo
tácie,“ uviedla.
množstvo zaujímavých otázok
O praktických skúsenostiach
i odpovedí. Hlavným cieľom ceso značkou „Regionálny produkt
lého procesu značenia je, aby cerHONT“ prednášala Janka Bačíkotifikované produkty v Novohrade
vá, koordinátorka regionálneho
vychádzali z tradícií, zo zdrojov
značenia v Honte. Systém regiv našom regióne, z podielu ručonálneho značenia majú zavenej práce výrobcov a hlavne repredený od roku 2011. V súčasnoszentovali náš región. Začiatkom
ti majú certifikovaných vyše 40
júla sa úspešní držitelia certifiproduktov. Úspešne svojich výkátu „Regionálny produkt NOrobcoch prezentujú už aj na trVOHRAD“ stanú „prvými lastohoch a výstavách a v tomto roku
vičkami“ projektu.
ich plánujú propagovať na novom e-shope. Na odborné otázky
text: Henrieta Čemanová
ohľadom živnostenského zákona
odpovedala Elena Uličná, vedúca odboru živnostenského podPOZVÁNKY
nikania Okresného úradu LučeMESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
nec. O zavádzaní regionálneho
26. zasadnutie Mestského zastuznačenia v Novohrade a o ďalších
piteľstva v Lučenci sa uskutoční
aktivitách v roku 2018 hovorila
24.04.2018 (utorok) o 15.00 hod.
Henrieta Čemanová: „Pre Novov zasadacej miestnosti v priestohrad preberáme už úspešne zaroch Radnice.
vedený model značenia v Honte“.
Body programu sú zverejnené na webovej stránke www.lucenec.sk.

Brožúra Synagóga Lučenec
- Z ruiny klenot získala
krásne tretie miesto
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna
vedecká knižnica Banská Bystrica ocenili 10. apríla 2018 v Štátnej
vedeckej knižnici Banská Bystrica
v rámci vyhodnotenia súťaže 11. ročníka Najkrajšia kniha a propagačný
materiál o Slovensku za rok 2017
tých najlepších. Odborná porota
zložená z výtvarníkov, fotografov,
tlačiarov, grafikov a iných odborníkov rozhodla o tom, že brožúra,
ktorú vydalo mesto Lučenec SYNAGÓGA LUČENEC - Z RUINY
KLENOT získala v kategórii Propagačné materiály o mestách pre
mesto Lučenec krásne 3. miesto.
Ďalšie ocenenie a to Čestné uznanie naše mesto získalo za dielo RADNICA LUČENEC Z ÚRADNÉHO

SRDCE NA DLANI

Mesto Lučenec a Lukus vás
pozývajú dňa 13. mája o 15.00
hod. do priestorov synagógy na
slávnostný koncert ku Dňu maKULTÚRNE v kategórii Propagačné
tiek s názvom Srdce na dlani.
materiály o mestách (sprievodcovia).
Účinkuje spevácky zbor The ChamOcenené knihy a propagačné maber Choir z Bratislavy. Koncert
teriály budú prezentované aj v iných
bude predchádzať duchovné slomestách, medzi nimi aj v Lučenci,
vo v podaní predstaviteľov cirkví.
formou putovnej výstavy.
Vstup zdarma.
text: Michaela Hrnčiarová

text: redakcia
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OKIENKO EÚ

MOBILITA MLADÝCH

NEZAMESTNANÝCH V EÚ
Eurostat zverejnil aktuálne štatistiky, ktoré ukazujú, že až 50%
nezamestnaných mladých ľudí
KONIEC GEOBLOCKINGU
Od 22. marca 2018 vstupujú do v EÚ vo veku 20 - 34 rokov nie
platnosti pravidlá zabraňujúce ne- je ochotných zmeniť kvôli práodôvodnenému geografickému ci bydlisko. 21% je ochotných sa
blokovaniu pri online nákupoch. presťahovať v rámci vlastnej kraV praxi sa začnú uplatňovať od jiny, 12% by zvážilo sťahovanie
3. decembra 2018. Deväť mesia- v rámci EÚ a 17% by sa presťacov je čas, ktorý majú k dispozícii hovalo aj mimo EÚ.
Ukazuje sa, že pri ochote sťaobchodníci, aby sa včas dokázali prispôsobiť pravidlám a zaviesť hovať sa za prácou hrá rolu vzdepotrebné zmeny. Tieto pravidlá od- lanie, pričom vzdelanejšia mládež
stránia ďalšiu prekážku na digitál- je ochotnejšia pristúpiť k takejnom trhu a prinesú ľuďom väčšiu to zmene.
Najmenej ochotná sťahovať sa
voľnosť pri online nákupoch. Občania budú môcť nakupovať elek- za prácou je nezamestnaná mlátrospotrebiče, lístky na koncert dež na Malte (viac ako dve tretiny),
alebo si prenajať auto v zahrani- v Holandsku a na Cypre. V 17 kračí podobne ako doma. Zahranič- jinách EÚ nie je pripravená sťahoní obchodníci nebudú môcť žiadať vať sa za prácou viac ako poloviuhradenie platby debetnou alebo ca nezamestnaných mladých ľudí.
Na Slovensku je 14% nezamestkreditnou kartou vydanou v inej
krajine. Pre podniky sú nové pra- nanej mládeže ochotných presťavidlá zárukou väčšej právnej isto- hovať sa za prácou v rámci Slovenska a 23% v rámci EÚ.
ty pri cezhraničnom podnikaní.

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 termíInformačné centrum Europe Direct si vám dovoľuje predstaviť
ne do 15. 5. 2018.
svoju NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU – www.edlucenec.eu, kde môžete získať aktuálne informácie z EÚ a tiež informácie o našej činnosti.

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.

Kontakt: Europe Direct Lučenec, Radnica, Ulica Dr. Herza 140/1,
984 01 Lučenec, tel./fax: 047/43 31 513,
e-mail: europedirect@lucenec.sk, web: www.edlucenec.eu

Regionálne kolo súťaže
Mladý Európan 2018 v Banskej Bystrici

Postup do celoštátneho kola

Regionálne kolo vedomostnej sú- a Andrej Krchňavý zo Zastúpenia
ťaže Mladý Európan 2018 v Banskej EK na Slovensku. Súťaž prebiehala
Bystrici sa uskutočnilo 27. mar- v troch súťažných kolách, prvé kolo
Pokračujúc v dobrej tradícií, aj
ca za účasti 9 družstiev študentov - vedomostný test, druhé kolo - jazy- tento rok traja žiaci Obchodnej
druhých a tretích ročníkov gym- ková súťaž v správnom vyplnení ja- akadémie v Lučenci Vladimír Kičnázií a stredných odborných škôl zykovej krížovky a tretie kolo/finále ka, Patrik Vojtek a Tomáš Vojtek
z regiónu. Podujatie organizova- bolo zamerané na správne zodpo- reprezentovali našu školu ako
lo mesto Lučenec ako hostiteľská vedanie otázok doplnených obráz- trojčlenné družstvo riadnych
štruktúra Europe Direct Lučenec kami z nasledovných oblastí: kvíz účastníkov celoslovenskej vedov spolupráci so Zastúpením Európ- s kategóriami osobnosti, symboly mostnej súťaže „Mladý Európan
skej komisie na Slovensku a Uni- a dominanty EÚ. Po treťom kole 2018“, ktorú organizuje Zastúverzitnou knižnicou UMB v Ban- boli celkové výsledky nasledovné: penie Európskej komisie v Sloskej Bystrici. Záštitu nad súťažou
1. miesto Gymnázium A. Kmeťa venskej republike v spolupráci
v roku 2018 prevzal podpredseda Banská Štiavnica, 2. miesto Ka- s informačným centrom Europe
Európskej komisie pre energetic- tolícke gymnázium Š. Moyzesa Direct Lučenec a mestom Lučenec.
kú úniu Maroš Šefčovič. Partnerom Banská Bystrica, 3. miesto GymRegionálneho kola sa 5. apríla
súťaže je Úrad vlády SR.
názium J. Chalúpku Brezno. Víťazi v Radnici mesta Lučenec zúčastJednotlivé družstvá si zmerali uvedeného regionálneho kola po- nilo 8 trojčlenných družstiev žiasvoje sily vo vedomostiach a zna- stupujú do celoslovenského kola kov stredných škôl, ktorí museli
lostiach týkajúcich sa problemati- súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 14. najprv v písomnom vedomostky EÚ. Všetkých účastníkov privítal júna 2018 vo Vysokých Tatrách.
nom teste preukázať dobré porektor Univerzity Mateja Bela v Banznatky z histórie, geografie, politext: Michaela Hrnčiarová
skej Bystrici Vladimír Hiadlovský
tiky a ekonomiky Európskej únie.

Ďalšou úlohou bolo správne vyplnenie krížovky, ktorú tvorili výrazy alebo spojenia zostavené z 24
úradných jazykov EÚ, a určenie
jej tajničky v čo najkratšom čase.
Svoje bohaté vedomosti chlapci
preukázali aj v poslednom kole
zameranom na správne zodpovedanie otázok doplnených obrázkami, a tak s prehľadom zvíťazili
nad rovesníkmi z dvoch gymnázií.
14. júna 2018 nás budú „ naši
mladí Európania“ reprezentovať na
národnej úrovni súťaže, ktorá sa
bude konať vo Vysokých Tatrách.
Gratulujeme a držíme im palce
v ďalšom kole.

text: Miroslava Ružinská
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Mestskí policajti oprašujú bicykle:

Chcú kontrolovať aj nedostupné miesta
Mestská polícia v Lučenci pôsobí pri za- polícii v Lučenci pracujú dve cyklohliadky, ktoré
bezpečovaní verejného poriadku, ochrany v druhej polovici mesiaca apríl 2018 vzhľadom
životného prostredia v meste a plnení úloh na priaznivú poveternostnú situáciu už začnú
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných naria- vykonávať svoju činnosť a túto budú vykonádení, z uznesení mestského zastupiteľstva a z vať až do mesiaca september, resp. október
rozhodnutí primátorky tak, ako jej to ukla- v závislosti od poveternostných podmienok,“
dá § 2 zák. č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii. povedal náčelník Mestskej polície v Lučenci
Mestská polícia hliadkovú službu v meste Ján Tuček. Mestskí policajti na bicykloch sú
Lučenec vykonáva motohliadkami. Sú to 12 v Lučenci už od roku 2001.
hodinové služby v nepretržitej 24 hodinovej
Lučenecká policajná cyklohliadka najazdí
prevádzke so zameraním na celkovú bezpečINTERNÁ SMERNICA PRE PREVIERKY
do dvadsať kilometrov denne, zľava Patrik
nostnú situáciu v meste, kde jednou z úloh je
TELESNEJ SPÔSOBILOSTI
Klochan a Štefan Belko (foto z roku 2014).
aj kontrola a ochrana objektov napojených
Zák. č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii a to
na PCO. Ďalej sú to aj pešie hliadky, ktoré sú § 5 ods. 2 určuje, kto môže byť príslušníkom
bola vypracovaná interná smernica - previervo väčšine prípadov 8 hodinové, a to v čase obecnej polície: Príslušníkom obecnej políky telesnej spôsobilosti pre výkon práce prísod 7:00 do 15.00 resp. od 6:00 do 14:00, od cie sa môže stať len bezúhonná osoba, starlušníkov MsP Lučenec. Táto interná smernica
14:00 do 22:00 alebo podľa toho, ako to vy- šia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne
ukladá každoročné vykonanie previerok telesžaduje bezpečnostná situácia v meste.
a odborne spôsobilá na plnenie úloh obec- nej spôsobilosti príslušníkmi MsP. Stanovuje
nej polície.
vykonanie previerok telesnej zdatnosti v prieOD POLOVICE APRÍLA V TERÉNE
Telesnú spôsobilosť príslušníka obecnej behu výberového konania kandidátov na popolície si príslušníci udržiavajú v posilňov- zíciu príslušník MsP. Sú určené disciplíny a liDVE CYKLOHLIADKY
Sú rýchlejší a pružnejší ako pešia hliadka ni zriadenej na tento účel, ktorá sa nachádza mity na jednotlivé disciplíny, ktoré je potrebné
a lacnejší ako motorizovaná hliadka. Cyk- v priestoroch mestskej polície. Zároveň niek- splniť. Vykonanie telesných previerok na záklopolicajti sú už niekoľko rokov súčasťou torí príslušníci ako členovia hokejového klubu lade dožiadania zabezpečuje inštruktor telesMestskej polície v Lučenci.
pravidelne 2krát do týždňa počas prevádzky nej prípravy Okresného riaditeľstva Policajné„Ak to poveternostná situácia dovoľuje, hliad- zimného štadióna hrajú hokej. Policajti majú ho zboru Lučenec,“ dodal Ján Tuček.
ková služba je vykonávaná cyklohliadkou, ktorá umožnené športovať a udržiavať sa v dobsa zameriava na okrajové časti mesta - mestský rej fyzickej kondícii na športoviskách v mestext a foto: Ján Šnúrik
park, záhradkárske oblasti, sídlisko Rúbanisko te. „Za účelom udržania a zvyšovania si konI, II, III a iné lokality. Momentálne na Mestskej dície - telesnej spôsobilosti príslušníkov MsP

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán
Jarné obdobie je v čase suchého neskorších predpisov. Za porua teplého počasia obdobím zvýše- šenie predmetných ustanovení
ného nebezpečenstva vzniku po- zákona o ochrane pred požiarmi
žiarov. V jarnom období je zvýšené môže byť fyzickej osobe uložená
nebezpečenstvo vzniku požiarov pokuta do výšky 331 €, právnicaj v dôsledku vypaľovania poras- kej osobe a fyzickej - podnikatetov bylín, kríkov a stromov, pri- ľovi pokuta do výšky 16 596 €.
čom sa požiare veľakrát rozšíria do
Veríme, že v spolupráci so všetlesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok. Najčastejšími prí- kými vlastníkmi, správcami a užíčinami vzniku lesných požiarov vateľmi lesných pozemkov, v úzv predchádzajúcich rokoch bolo kej súčinnosti so spoločenskými
zakladanie ohňov v prírode, vy- a záujmovými organizáciami, ktoré
paľovanie porastov bylín, kríkov vykonávajú svoje aktivity v príroa stromov, fajčenie a úmyselné za- de a lese, sa nám podarí uchrániť
pálenie. Zvýšenú pozornosť tre- prírodu pred zbytočnými strataba venovať pobytu detí v prírode, mi. Len spoločným úsilím, opatrktoré by nemali zostať bez dozo- nosťou a ostražitosťou prispejeme
ru. Vypaľovaním porastov bylín, k zníženiu počtu požiarov v tomkríkov a stromov porušuje fy- to jarnom období.
zická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ § 8
text: Pavol Kukla
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení

Viac zábavy na Ľadove

Relaxačno-oddychový areál pri
vodnej nádrži Ľadovo v letnej sezóne denne navštevujú obyvatelia,
rodiny s deťmi, športovci nielen
z najväčšieho sídliska Rúbanisko,
aj celého mesta. Areál je prispôsobený všetkým vekovým kategóriám. Starší ľudia využívajú možnosť
zahrať si stolný tenis, petanque,
bocciu. Stredná generácia využíva ihrisko na volejbal, nohejbal či
basketbal. Pre najmladšiu generáciu je tu detské ihrisko, pieskovisko, preliezačky, hojdačky. Pre
všetky vekové kategórie je zaujímavý altánok, ktorý umožňuje
opekačku, relax a oddych pre celé

rodiny. Od 1. júna do 15. septembra 2018 sa ale návštevníci areálu
budú môcť tešiť počas letnej sezóny na požičovňu malých plavidiel. Mesto Lučenec plánuje pre
tieto potreby zakúpiť 4 vodné bicykle (4 až 5 osôb), 3 člny-veslice
(4 osoby), jeden paddleboard a jeden kajak, záchranné vesty. Podľa
našich informácií sa už zhotovujú
informačné tabule s pokynmi, zákazmi, informáciami o prevádzke. Taktiež sú v príprave tabule
s ohraničením parkoviska na brehu priehrady pre vodné bicykle.
text a foto: Ján Šnúrik
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Mesto naďalej skvalitňuje služby
v oblasti odpadového hospodárstva
Mesto Lučenec postupne skva- plasty, sklo, obaly z viacvrstvových
litňuje a rozširuje služby na úseku
kombinovaných materiálov (tetodpadového hospodárstva pre ob- ra packy), kovové obaly, objemný
čanov mesta. V rámci služby na úse- odpad (nábytok, staré okná, dveku odpadového hospodárstva boli
re, koberce, umývadlá, vane, WC
postupne dopĺňané a skvalitňova- misy a pod.), jedlé oleje, biologicky
né nasledovné činnosti:
rozložiteľný odpad zo zelene, elek- Budovanie uzamykateľných kon- troodpad, žiarivky, batérie, drobtajnerových stanovíšť pri bytových
ný stavebný odpad (zmesi betónu,
domoch.
tehál, obkladačiek, dlaždíc, kera- Navyšovanie počtu zberných nádob
miky a pod.).
na zber vytriedených zložiek z ko- - Dopĺňanie nových uličných smetmunálnych odpadov.
ných košov.
- Zvyšovanie cyklu vývozov (častejší - Vytvorenie možnosti odovzdať jedvývoz) zberných nádob na vytrie- lý olej na zbernom dvore alebo pri
výkupe papiera.
dené zložky.
- Prevádzkovanie zberného dvora, - V súčasnom období prebieha rozšíkde obyvatelia mesta Lučenec môžu
renie systému zberu biologicky rozpriniesť oddelene zbierané zložky
ložiteľného odpadu od rodinných dokomunálneho odpadu, a to papier, mov z 240 litrových zberných nádob.

Harmonogram:

Pokračovanie zo str.1
Mesto Lučenec v spolupráci so spoločnosťou MEPOS, s.r.o.
v tomto období zabezpečuje rozmiestnenie 240 l nádob na biologicky rozložiteľný odpad do rodinných domov v termínoch:
21. 4. 2018
28. 4. 2018
Nižšie uvádzame bližšie informácie o odpade, ktorý sa môže
umiestniť do hnedej zbernej nádoby.
Do označenej hnedej 240 litrovej zbernej nádoby patrí:
Tráva, seno, burina, lístie, odrezky zo stromov a kríkov do dĺžky
1 m. Novým odpadom, ktorý môže
byť umiestnený do hnedej zbernej
nádoby je: štiepka, šupky z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové
zvyšky, starý chlieb, kvety, nespotrebované plody z ovocia a zeleniny
Nepatrí! Plasty, papier, sklo,
kovy, textil, tetrapaky, plienky, tekutý a tuhý kuchynský a reštauračný odpad.

V prípade, že sa v nádobe budú
nachádzať aj iné zložky komunálneho odpadu, nádoba nebude
vyvezená!
Z dôvodu zmeny systému zberu
biologicky rozložiteľných odpadov
od rodinných domov je potrebné,
aby občania dodržiavali príslušné
ustanovenia Všeobecne záväzného
nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 02/2016. Je zakázané ukladať biologický odpad
zo záhrad a parkov do zberných
nádob na komunálny odpad, na
iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

ODVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV ZO ZÁHRAD ROD. DOMOV
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Begova • K. Borhyho •
Bratrícka • A.S. Jegorova
• J. Jiskru • Jókaiho • J.
Kármána • Kláštorná • S.
Mikovíniho • Z. Nejedlého • F. Palackého,
Parašutistov • PetianaPetényiho • J. Perlicziho •
Potočná • M. Rázusa •
Revolučná • Sládkovičova • Tkáčska • Továrenská • Záhradná • Dolná
Slatinka • Hladký majer.

J. Alexyho • M. Bela •
A. Bernoláka • Budovateľov •
Dukelských hrdinov •
Gagarinova • M. Gorkého •
K. Banšella •
Jánošíkova • J. Kráľa • KvetČajkovského •
ná • M. Kukučína • KukoHviezdoslavorelliho • Námestie Kubíva • Ľadovo •
nyiho • K. Kuzmányho •
V. V. MajakovskéM. J. Lermontova • Š. Moyho • Rádayho • T.
zesa • Nová • L. NovomeskéVansovej • Parný
ho • Novohradská • Okružná • Mlyn • Hlavná •
Olbrachtova • A. Petöfiho •
Jasná • MesačSmetanovo námestie • K. Supa • ná • Maloveská •
Študentská • Ľ. Štúra • VaNábrežná • Sadová
janského • Zvolenská cesta •
• Slnečná • Tichá •
Železničná • T. G. Masaryka
Úzka • Zámocká

Baráková • M. Benku • Fabianka • Fiľakovská cesta • Dekr.
Matejovie • Pavla Dobšinského • F. M. Dostojevského • F.
Lehára • J. Fándlyho • Garbiarska • Haličská cesta • Jarná •
Kollára • Krasku • Krátka •
Letná • Lúčna • Martinčeka •
Mestská pustatina • Mlynská •
Modré zeme • B. Nemcovej •
M. Nešpora • Osada • Parková
• J. Chalupku • Robotnícka • J.
Szabóa • M. Šolochova • E. M.
Šoltésovej • L. N. Tolstého •
Tenisové ihrisko • Vinohradná

Dr. Herza • Dr. Vodu • Erenburgova •
J. Francisciho • F. Gyurkovitsa • J. M.
Hurbana • J. Husa • J. Jesenského • Zory
Jesenskej • A. Kmeťa • J.A. Komenského
• D. Maróthyho • Mieru • Mikušovská •
Mládežnícka • L. Mocsáryho • I. P. Pavlovova • Ľ. Podjavorinskej • Poľná •
H. Ponickej • A.S. Puškina • Slepá •
Slovenskej republiky rád • J. Smreka • Sokolská • Svätoplukova • Šafárika • Špitálska • B.S. Timravy • J.G.
Tajovského • Tehelná • A. E. Timku • P. Tótha • J. Vargu • Wágnera •
Zvolenská cesta • kpt. Nálepku
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VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

Rakúske kultúrne fórum
Kancelária veľvyslanectva Kanady
Kanadská rada pre umenie

vernisáž:
4.5.2018 (piatok)
o 17.00 hod.
www.lukus.sk
Vstup na vernisáž voľný.

adresa:
Adyho 69/7, Lučenec

10:OO
V DIVADLE B.S.TIMRAVY V LUČENCI

Puškinov
pamätník
súčasťou programu GALAVEČER
s vystúpením významných
ruských krasokorčuliarov
na zimnom štadióne od 16:00
•
•
•
•
•

Alexej JAGUDIN
Maxim SHABALIN a Oksana DOMNINA
Tatiana VOLOSOZHAR a Maxim TRANKOV
Tatiana TOTMIANINA a Maxim MARININ
Marija PETROVA a Alexej TICHONOV

24.6.2018

28.4.2018

súťaž v prednese
poézie a prózy

• pod záštitou gubernátora mesta Sankt
Peterburg Georgia Sergejeviča Poltavčenka
• veľvyslanec - generálny konzul SR v Sankt
Peterburgu Augustín Čisár
• prezidentka fondu RF pre podporu
vzdelávania Tatiana Golubeva,
• primátorka mesta Lučenec
Alexandra Pivková

LIMITOVANÝ POČET VSTUPENIEK NA GALAVEČER
si bude možné vyzdvihnúť ZDARMA v utorok 24. apríla
v Mestskom informačnom centre, Ul. Dr. Herza č. 1
(radnica, vchod od Vajanského ulice), v čase od 14.00 hod.
VÁ S
Na jednu osobu sa budú vydávať len 2 vstupenky!
P O Z Ý VA

16:OO

GALA
VEČER

4.5.

Yuri Dojč
LAST FOLIO

VÁ S
P O Z Ý VA

na zimnom
štadióne
s vystúpením významných
ruských krasokorčuliarov

•
•
•
•
•

Alexej JAGUDIN
Maxim SHABALIN a Oksana DOMNINA
Tatiana VOLOSOZHAR a Maxim TRANKOV
Tatiana TOTMIANINA a Maxim MARININ
Marija PETROVA a Alexej TICHONOV

Galavečer je vyvrcholením
celoslovenskej súťaže v prednese
poézie a prózy Puškinov pamätník
konanej 28.4.2018 od 10.00 hod.
v Divadle B.S.Timravy v Lučeneci.

www.lucenec.sk

28.4.2018

Oznam o rozvoze 240 litrových
28. APRÍL - SOBOTA
zberných nádob na biologicky
od Sokolskej ulice od 8:00 porozložiteľný odpad
stupne až po Ulicu B. S. Timravy
Na základe vyššie uvedeného so skončením o 16:00.
mesto Lučenec v spolupráci so spoZoznam ulíc rozmiestnenia náločnosťou MEPOS, s.r.o. zabezpe- dob: Sokolská, J. A. Komenského,
čuje v tomto období rozmiestnenie Slepá, Alexandra Wágnera, Poľná,
240 l nádob na biologicky rozloži- Mikušovská, Mládežnícka, Sloventeľný odpad do rodinných domov skej republiky rád, J. Francisciho, A.
nasledovne:
S. Puškina, I. P. Pavlova, P. Thóta,
21. APRÍL - SOBOTA
J. M. Hurbana, J. Jesenského, A.
od Maloveskej ulice od 8:00 Kmeťa, J. Vargu, Špitálska, Smrepostupne až po Vinohradnú uli- kova, L. Mocsáryho, J. G. Tajovskécu so skončením o 16:00.
ho, J. Husa , Malá, P. J. Šafárikova,
Zoznam ulíc rozmiestnenia Františka Gyurkovitsa, Dr. Vodu,
nádob: Maloveská, Hlavná, Ti- Dr. Herza, Mieru, Svätoplukova,
chá, Úzka, Pod kaštieľom, Zámoc- Erenburgova, Zvolenská cesta, Ľ.
ká, Nábrežná, Jasná, Sadová, Me- Podjavorinskej, A. E. Timku, Hany
sačná, Slnečná, Fiľakovská cesta, F. Ponickej, Zory Jesenskej, Tehelná,
Lehára, Júliusa Szaboa, Haličská D. Maróthyto, B. S. Timravy.
cesta, Dekr. Matejovie, B. NěmZberné nádoby sa budú vydácovej, Mestská pustatina, Teni- vať na protipodpis.
sové ihrisko, I. Krasku, J. KolláV prípade ak niekomu nevyhora, Robotnícka, M. Nešpora, F. M. vuje horeuvedený termín, môže si
Dostojevského, Pavla Dobšinské- zbernú nádobu prevziať od 16. 4.
ho, Športová, J. Martinčeka, L. N. 2018 každý pracovný deň v čase od
Tolstého, J. Chalupku, Juraja Fán- 15:00 do 16:00 na Mestskom úrade
dlyho, Garbiarska, Barákova, Jarná, v Lučenci, oddelenie dopravy a žiE. M. Šoltésovej, Parková, Mod- votného prostredia, 2. poschodie,
ré zeme, Mlynská, Letná, M. Ben- č. dverí 320 u J. Fekiačovej, resp.
ku, Krátka, Lúčna, M. Šolochova, po telefonickom dohovore na tel.
Osada, Vinohradná.
čísle 43 072 11.

• pod záštitou gubernátora mesta Sankt
Peterburg Georgia Sergejeviča Poltavčenka
• veľvyslanec - generálny konzul SR v Sankt
Peterburgu Augustín Čisár
• prezidentka fondu RF pre podporu
vzdelávania Tatiana Golubeva,
• primátorka mesta Lučenec
Alexandra Pivková
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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.

20. 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

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ
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

VYUČOVACÍ JAZYK - SLOVENSKÝ

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.

20. 4. 2018 
25. 4. 2018 
DVE A POL KAČKY
(Duck Duck Goose)

7
20. 4. 2018 
25. 4. 2018 
DUBČEK

17:00
17:00

5€
19:00
19:00

12

5€

26. 4. 2018

17:00

VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY

4€

26. 4. 2018
FK – MESIAC JUPITERA

15

19:00

4€
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DEŇ MATIEK
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
v SR, základná organizácia VP-K16 Lučenec
vás pozýva na posedenie pri príležitosti Dňa
matiek, ktoré sa uskutoční 3. mája (štvrtok)
o 15.00 hod. v reštaurácii Prameň na Ulici T.
G. Masaryka v Lučenci. Hudba a občerstvenie je zabezpečené. Viac informácií poskytne Mária Kuttnerová 0908 918 624 alebo JúliusVarga 0948 009 654

RIADKOVÁ INZERCIA
- Predám dom v D. Strehovej. 0915 809 222 PO/10
- Predám byt v Lučenci. 0915 809 222  PO/11
- Predám 2-izbový byt v centre mesta Lučenec (2 balkóny). 0908 236 946 
PO/29
- Predám bicykel, dvere, nábytok, lustre, televízor, plynový sporák, Škoda Octavia.
0907 615 064 
PO/30

SPOMIENKA
Dňa 23. apríla 2018 uplynie
OZNAM PRE OBČANOV
15 rokov, čo nás navždy opustil
Dňa 04.04.2018 bol nájdený na Železnič- náš milovaný otec a starý otec
nej ulici (pri budove bývalej predajne CBA) JURAJ VÁCLAVÍK. Kto ste ho
v Lučenci pánsky horský bicykel čierno poznali, venujte mu spolu s
oranžovej farby. Obvodné oddelenie PZ nami tichú spomienku. Synovia s rodinami.
Lučenec, Ul. Begova č. 27 vyzýva oprávne- 
PO/36
POZVÁNKA NA 1. MÁJ
nú osobu, aby sa prihlásila na tomto útvare
Vážení spoluobčania, srdečne vás pozývanajneskôr do 09.05.2018.
me na oslavy Sviatku práce dňa 1. mája 2018
POZVÁNKA
od 10:00 do 16:00 k altánku do Mestského
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Klub
parku v Lučenci. Na vašu účasť aj s rodinnýLučenec oznamuje členom klubu a širokej
mi príslušníkmi sa teší Ján Kašiar s priateľmi
verejnosti, že dňa 4. mája 2017 o 10.00 hod.
Klubu Nostalgikov.

PO/37
pred OC Galéria sa uskutoční Deň kože - Deň
dotykov. Tešíme sa na vašu návštevu.
POZVÁNKA NA OTVORENIE

TURISTICKÁ POZVÁNKA
KLUBU VOĽNÉHO ČASU
Turistický oddiel KST TJ Javor Lučenec
Dňa 4. mája 2018 otvárame Klub voľnépozýva turistov na 43. ročník Májový po- ho času - KVOK na Výstavisku - Kolonáda
chod vďaky na Poľanu (1458 m.) v utorok č. 8 v Lučenci so začiatkom o 15:00. Touto
8. 5. 2018. Náročná vysokohorská túra pre cestou vás pozývame na slávnostné otvorenie,
zdatných turistov. Doprava: Odchod auto- počas ktorého sa viac dozviete o činnosti
busu z LC do Hriňovej z Námestia republi- spomínaného Klubu voľného času. Vstup pre
ky 7:30, z Rúbaniska II. (Kazačok-Bowling), nečlenov 2 €. Bližšie info: 0903 756 883. PO/31
ďalej cez Halič, Gregorovu Viesku, PodrečaPOZVÁNKA NA TROJDŇOVÝ VÝLET
ny, Lovinobaňu a Mýtnu. Príchod z Detvy časť
Liga proti reumatizmu SR - miestna pobočHorné Stavanisko o 17:00.pre členov FK 3 €
ka Lučenec oznamuje, že v dňoch 8. - 10. júna
Informácie a záväzné prihlášky do 3.5.2018: 2018 usporiada 3 - dňový výlet s nasledovným
Jozef Dorniak 0907161575, e-mail: jozef. programom: 1. deň - odchod z Lučenca do Kodorniak@gmail.com. Turistické podujatie márna (prehliadka pevnosti a mesta), presun
sa uskutočňuje za každého počasia, každý sa do Patiniec - ubytovanie v penzióne Bonaparzúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Text: te. Po večeri wellness - zľavnený vstup. 2. deň
Jozef Dorniak
- po raňajkách odchod do Bratislavy, nalodenie
v prístave, 3 hodinová plavba po Dunaji do ČiZÁKLADNÝ VÝCVIK POSLUŠNOSTI PSOV
listova. Možnosť prehliadky, obrazárne DanuKynologický klub Lučenec na Zvolenskej cesbiana. Odchod do Patieniec, večera, wellness
te (za závorami vpravo) každú nedeľu od 10:00
- zľavnený vstup. 3. deň - raňajky, odchod z ubydo 13:00 prevádza základný výcvik poslušnostovania, presun na plávajúci mlyn v mŕtvom rati psov pre všetky plemená. Bližšie info: 0903
mene Dunaja (Dunajský Klátov alebo v Jelke).
756 883.
PO/32
Presun do Lučenca v popoludňajších hodinách.
Cena ubytovania s polpenziou: 60 €/osoba
POZVÁNKA
- ubytovanie 2 noci, raňajky, večere a zľava do
Mesto Lučenec, Okresný úrad Lučenec a Obwellness. Začína večerou v piatok 8.6. a končí
lastný výbor SZPB v Lučenci Vás pozývajú na raňajkami 10.6.2018. Doprava: Členovia LPRe
spomienkové oslavy víťazstva Dňa nad fašiz- 12 € (celá cesta). Nečlenovia 14 € /dtto/. Vstup
mom dňa 9. mája 2018 o 13.00 hod. k pamät- a prehliadky pevnosti v Komárne so sprievodníku padlých na Ulici J. Kármána v Lučenci. com, ZŤP preukaz - 2 €. Bez ZŤP 3 €. Hradí
Oslavy pokračujú kladením vencov pri každý účastník. Plavba loďou z Bratislavy do
pomníku rumunských vojakov a pomníku Čilistova - jednosmerný lístok 12 €. Hradí každý
padlých vojakov sovietskej armády v lučenec- účastník. Plávajúci mlyn - vstupné 2 €.
kom mestskom parku. V programe vystúpia
Záujemci sa môžu prihlásiť na tel. č.: 0907
žiaci zo Základnej školy s materskou školou 878 518. Zálohu 50%, t. j. 30 € je potrebné
J.Kármána s vyučovacím jazykom maďarským uhradiť do 23. apríla 2018. Čas odchodu bude
Lučenec a spevokol REZEDA.
včas oznámený účastníkom. 
PO/25a
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HOKEJOVÝ TURNAJ

UKONČENIE SNOWBOARDOVEJ
SEZÓNY SO STRIEBROM

Miniliga
M. R. Štefánika

V nedeľu 4. marca a na Zelený
štvrtok 29. marca 2018 pokračovala piatym a šiestym, posledným
kolom Miniliga M. R. Štefánika
v hokeji pre ročníky narodenia
2009 a mladší. V Lučenci sa opäť
stretli mužstvá malých hokejistov zo Zvolena, Detvy, Rimavskej
Soboty, Veľkého Krtíša a Hokejovej školy Be The Best (Banská
Bystrica). Piate kolo našim celkom vyšlo a z piatich zápasov si
odniesli 7 bodov za 3 víťazstvá,
jednu remízu a jednu prehru. Na
výsledkovej tabuli svietilo v piatom kole naše skóre 26:22, ale
ani toto skóre nám nepomohlo
a v súčte výsledkov pri rovnosti
bodov s Detvou sme sa ocitli na
treťom mieste.
Do konca súťaže ostávalo ešte
jedno kolo s piatimi zápasmi. Prvé
miesto už nebolo ohrozené, ale ostatné miesta sa mohli úplne zmeniť
a to predurčovalo urputné a zaujímavé boje v poslednom šiestom

ZO SLALOMU

HC Lučenec počas celej súťakole. Na Zelený štvrtok sa mužstvá
že
reprezentovali: Činčura Radostretli poslednýkrát v tejto sezóne
van,
Žold Matúš, Malatinec Erik,
a každý si chcel vybojovať čo najBarcaj
Pravko, Boroš Teo, Vrálepšie umiestnenie, uchmatnutím
beľ
Marko,
Juraštík Lukáš, Velič
súperových bodov, čo nasvedčovaSamuel,
Vrábľová
Karin, Čeman
lo aj nasadeniu, ktoré predvádzaMichal,
Burdilák
Medard, Sojli. Našim toto posledné kolo vôbec
ka
Dávid.
Tréner:
Jakub
Škantár.
nevyšlo a aj keď bojovali a snažili
Prvý
ročník
súťaže
splnil
svoj
sa, prehrali všetky zápasy a do koúčel
a
hráči
získali
okrem
pohánečnej tabuľky si nepriniesli žiadne body z tohto kola a v konečnom rov pre víťazov a medailí aj herné
zúčtovaní ich preskočila Rimav- skúsenosti z tridsiatich zápasov,
ská Sobota, a tak skončili celko- ktoré sú na nezaplatenie a hlavne
vo na štvrtom mieste. Posledné maličkí športovo narástli.
Ďakujeme všetkým zúčastnekolo poriadne zamiešalo poradie
ným
malým hokejistom za peknú
a rozdiely, okrem prvého miesta,
hru,
našim za reprezentáciu kluboli len minimálne.
bu aj mesta, Lukášovi PlešavskéTABUĽKA PO 6. KOLE –
mu a jeho tímu za skvele odvedeKONEČNÉ PORADIE:
nú prácu pri organizovaní súťaže
1. Be The Best BB  30 28 2 0 181:79 58
a veríme, že v nasledujúcej sezó2. Detva 
30 14 2 14 134:121 30
ne sa uvidíme opäť.
3. Rim. Sobota 
30 9 6 15 103:121 24
4. Lučenec 
30 10 3 17 115:148 23
5. Veľký Krtíš 
6. Zvolen 

30 9 5 16 88:132 23
30 9 4 17 114:129 22

text a foto: Stanislav Vojtek

Exhibičný zápas najlepších
Po ukončení Chlapčensko-diev- Najlepší napriek prehre predčenskej florbalovej ligy si najlepší viedli bojovný výkon a staršiemu
zmerali sily v exhibičnom zápa- súperovi nič nedarovali.
se s organizátormi ligy. V družstve najlepších nastúpili: brankár Mário Olšiak (SZŠ), najlepší
text a foto: Ján Benčo
strelec súťaže Ľubomír Ďurik
(CVČ Magnet), František Ridzoň,
Žigmund Zöld (obaja FK Tigers
Lučenec), Sebastián Pauk a Atilla Lašák (FK Bulls). V družstve
organizátorov sa predstavili:
brankár Lukáš Kardoš, Daniel
Sabó, Matúš Sabó (CVČ Magnet)
a Ján Benčo. Zápas sa skončil
víťazstvom organizátorov 12:7.

Štvrtým kolom ukončil Slovenský školský snowboardový pohár
v Jasnej (15. marca), organizovaný Slovenskou snowboardovou
asociáciou a Slovenskou asociáciou športu na školách.
Lučenec a svoje školy reprezentovali sestry Križové, staršia Michaela
za juniorky a mladšia Kristína Lili
za mladšie žiačky. Aj napriek tomu,
že obe sestry sa tretieho kola kvôli chorobe nezúčastnili, Michaele
je výkony v prvých dvoch kolách
(v slalome 4. a 1. miesto, v snowboardcrosse 2. a 3. miesto) a najmä
opätovné víťazstvo v štvrtom kole
v slalome, prinieslo celkovú druhú
priečku. Lili stabilne obhajovala 6.
- 7. miesto v oboch kategóriách. Obe
dievčatá sú v snowboardingu amatérky a je pre nich zážitkom merať
si sily so slovenskou snowboardovou špičkou.

Vľavo Kristína Lili a Michaela
Križové.
text: Ján Šnúrik

foto: archív

Florbalovú ligu v Lučenci
finančne podporujú:

Najlepší strelec súťaže
Ľubomír Ďurik

Primátorka mesta Alexandra Pivková, mesto Lučenec |
Superpek | Redox | Lustroj |
Parapetrol | Poľovníctvo Hubert |
Autokomplex | Autoškola Gonda
| Sonne Crystal.
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Zimný štadión otvorený
Zimný štadión bude otvorený pre verejnosť v sobotu a nedeľu 21.
- 22. apríla v čase od 14:00 - 18:00. Do 25. 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

Tak toto tu ešte nebolo.

Šokujúca druhá
desaťminútovka 24:0!
1.BASKETBALOVÁ LIGA SKUPINA O 1.-6.MIESTO 7.4.2018
Po nešťastnej prvej prehre v Považskej Bystrici nastúpili Lučenčania proti Štartu s odhodlaním
odčiniť toto zaváhanie na súperovej pôde. Siedmich bratislavských
bojovníkov napokon odprevadili
z palubovky so 105 bodovou nádielkou. Po zranení už nastúpil
trojkár Vranješ, naopak nehral
Ristanovič (tréner nechcel konkretizovať dôvod stopky), Sarna
(po operácii) a Majerčák. V druhej
desaťminútovke sa domácim podaril husársky kúsok, keď pozornou hrou dokázali ubrániť stav inkasovaných bodov. Na tabuli tak
svietil po odohranej desiatke ten
istý bodový stav ako pred prvou
desaťminútovkou 11!
BKM LUČENEC - BK ŠKP
text a foto: Ján Šnúrik

1. zápas SEMIFINÁLE VARTA futsal liga

MIMEL Lučenec - WILD BOYS Bratislava
20. 4. 2018 piatok o 19:00 ŠH Arena
TOP FUTSAL 2017:
MARIÁN BERKY a
PATRIK KULICH
Aktuálne najlepší futsalový tréner na Slovensku Marián Berky videl s futsalom celý svet. Má
skúsenosti s európskymi pohármi a progresívne myslenie.
Má predstavu, ako vyzerá ideálny tréning, zloženie mužstva,
či vzdelávací systém na školách.
Tréner Maroš Berky gratuluje
A práve tento rodený Lučenčan
svojmu zverencovi Patrikovi
len prednedávnom zaznamenal
Kulichovi (vľavo) k titulu
ďalší obrovský úspech. V ankete
juniorský futsalový Majster SR
Top futsal 2017 získal ocenenie
v kategórii U20.
Tréner roka a obhájil tak vlaňajší
titul. Ocenenie získal po štvrtýocenením. Okrem Maroša Berkykrát, keď mu titul najlepšieho
ho získal trofej pre Objav roka do
kouča udelili za roky 2013, 2015,
19 rokov ako tretí v poradí hráč
2016 a 2017. Niekdajší futsalisfutsalovej juniorky áčka Lučenca
ta v súčasnosti koučuje hráčov
U20 i mládežnícky reprezentant
slovenskej reprezentácie a lučePatrik Kulich.
neckého MIMELu.
V súčasnosti semifinalista Warta slovenskej futsalovej ligy Mimel
text a foto: Ján Šnúrik
Lučenec sa môže popýšiť aj ďalším

Tibor Pukáč
vytvoril ďalšie
svetové rekordy

ŠTART BRATISLAVA 105:51
V dňoch 6. - 8. apríla sa v No(25:11, 24:0, 32:19, 24:21) vých Zámkoch konali majstrovstvá
Body za BKM: Griffin 16, Jacku- Slovenska v silovom trojboji feliak 10 (3), Bendík 10 (2), Smik 9, derácii AWPC a GPC. Z mesta LuRadenkovič 4 /B. Pipíška 16 (1), čenec sa na tejto súťaži zúčastnili
Zorvan 14, Vranješ 13 (3), Pánis traja pretekári. Patrik Kšenzuljak
8, Mederi 3 (1), Šturc 2, Matisko v kategórii junior Raw do 75kg zís0/. Tréner: Roman Grenda Roz- kal 2. miesto, Tám Nguyen v kahodovali: M. Brziak, M. Andráši, tegórii M2 Raw do 82,5kg obsadil
Ľ. Begáni. Divákov: 711.
1. miesto a Tibor Pukáč v kategórii M2 Raw do 110kg skončil na
Krunoslav Krajnovič (odbor- 1. mieste. Tibor Pukáč vo svoný konzultant BKM Lučenec): jej kategórii zároveň vytvoril tri
„Dnes sme museli motivovať našich svetové rekordy: v drepe 280kg,
chlapcov, keďže v tíme súpera na- v tlaku na lavičke 175kg a v trojstúpilo iba sedem hráčov. Trošku boji 705kg a jeden slovenský rema mrzí to, že sme takmer nútili kord v mŕtvom ťahu - 250kg. „Bola
našich mladých dvadsaťročných, to prvá súťaž v tomto roku a s výaby si svoje povinnosti na palu- konom som spokojný. Už sa ale
bovke plnili nielen v obrane, ale musím pripravovať na ďalšiu súaj v útoku. Ďakujem všetkým za ťaž. V dňoch 26. - 27. mája sa zúdobrú hru. Zaplnené hľadisko ma častním na majstrovskej súťaži
dnes potešilo.“

konanej v Lučenci. Mojím hlavným cieľom je tohtoročný štart
na majstrovstvách sveta. Touto
cestou sa chcem poďakovať rodine, priateľom, klubu Pro Body
Lučenec, Petrovi Rešetárovi, spoločnosti SPOOL a.s. a spoločnosti
Green Swan Pharmaceuticals SR,
s.r.o. za pomoc v príprave na súťaž,“ povedal Tibor Pukáč.
text: Ján Šnúrik
foto: archív Tibor Pukáč

14 | šport
Neuveriteľná úspešná
trojková exhibícia
BKM Lučenec je víťazom nadstavbovej časti TOP 6. Novohradčania vedení Krunom Krajnovičom o svojom triumfe rozhodli v predposlednom zápase nadstavby proti Petržalke. Ďalším vysokým víťazstvom si v tabuľke upevnili prvú pozíciu, takže posledný zápas
v Banskej Bystrici môžu odohrať v pohode.

Futbal
3. FUTBALOVÁ LIGA, SSFZ, 7.4.2018
MŠK NOVOHRAD LUČENEC - ŠKM LIPTOVSKÝ HRÁDOK 3:1 (2:1)

MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Schvantner, Pipíška, Dedinský - Ilič, Savič, Višič (79.
Kulich), Tannhauser (88. Hajduk)
- Kováč, Pavlovič (75. Iboš).
1. BASKETBALOVÁ LIGA, SKUPINA O 1. - 6. MIESTO, 14.4.2018
Góly: 11. min. Savič 1:0, 26. min.
BKM LUČENEC - MŠK ISKRA PETRŽALKA 132:68
Pavlovič 2:0, 67. min. Kováč 3:1
(29:15, 39:24, 35:15, 29:12)
Keby by som im to zakazoval, žiad- - 29. min. Kolorédy 2:1. ŽK: VilBKM: Jackuliak 26 (7), Vranješ ni strelci by z nich neboli. V útoku han, Schvantner, Savič, Ilič - Gu26 (6), Griffin 17 (1), Majerčák 14 sme hrali na 95%, no inkasovali žík, Grejták. Rozhodovali: Krajči,
Trénerovi Csabovi Tóthovi
Behančín, Súhrada. Divákov: 350.
(4), Smik 8 /Zorvan 12 (1), B. Pi- sme veľa bodov!“
(vľavo) premiéra vyšla!
BUDÚCI
PROGRAM
píška 10 (3), Radenkovič 9, Me28.4.2018:
B.
Bystrica
Lučenec
deri 5, Bendík 3, Grenda 2, Pá3. FUTBALOVÁ LIGA, SSFZ, 14.4.2018
nis 0/. Tréner: Roman Grenda.
SKUPINY O 1. - 6. MIESTO
MŠK NOVOHRAD LUČENEC - MŠK FOMAT MARTIN 1:3 (1:1)
Divákov: 700.
1. BKM Lučenec  9 8 1 895:582 17
Krunoslav Krajnovič (odborMŠK Novohrad: Grujičič - Vil- 28.4.2018 o 16:00:
2. P. Bystrica 
9 7 2 704:631 16
ný konzultant BKM Lučenec):
han,
Pipíška, Schvantner, Dedin- MŠK Novohrad Lučenec - MFK
3. Štart BA 
9 5 4 707:680 14
„Asi najpodstatnejším je, že sme si
ský
Savič (72. Hajduk), Ilič (60. Žarnovica
4. B. Bystrica 
8 4 4 596:644 12
dnešným víťazstvom zabezpečiBíreš),
Višič, Tannhauser (46. Ku- 1.5.2018 o 16:00:
5. Petržalka 
9 3 6 713:777 12
li prvenstvo, čo znemená, že sa filich) - Kováč, Pavlovič (60. Iboš). MŠK Novohrad Lučenec - TJ
6. Košice „B“ 
10 0 10 709:978 10
nálový turnaj uskutoční v Lučenci.
Góly: 25. Vilhan (PK) - 40. Sta- Družstevník Liptovská ŠtiavniZáverečný turnaj o víťaza 1. bas- šík, 51. a 71. Vajagič. ŽK: Pipíška ca (dohrávka)
Ešte na nás čaká jeden zápas, ktorý chceme vyhrať. Vieme všetci, že ketbalovej ligy mužov sa tak v Lu- - Stašík, Vojvoda, Tomka. Rozho- 6.5.2018 o 16:30:
semifinále a finále bude pre náš čenci uskutoční 12. a 13. mája (1-4, dovali: Faber, Krahulec, Lepieš. FTC Fiľakovo - MŠK Novohrad
najpodstatnejšie. V dnešnom zá- 2-3, +finále, o 3. miesto). O týž- Divákov: 380.
Lučenec
pase chlapci zvíťazili najmä úspeš- deň skôr (4. mája) je naplánova8.5.2018 o 16:00:
BUDÚCI PROGRAM
nými trojkovými pokusmi. Trénu- né stretnutie hráčov BKM LučeMŠK
Novohrad Lučenec - TJ Ba22.4.2018 o 16:00:
jeme ich každý tréning. Musia byť nec s fanúšikmi. Autogramiáda
ník
Kalinovo
(dohrávka)
Tatran Krásno nad Kysucou - MŠK
sebavedomí, majú voľnú ruku. Ak sa uskutoční od 16:00 do 18:00
Novohrad Lučenec
sú nekrytí, musia hádzať za tri body. v OC Galéria.
3. FUTBALOVÁ LIGA, SSFZ, 18.4.2018 (DOHRÁVKA)
MFK DUKLA B. BYSTRICA – MŠK NOVOHRAD LUČENEC 2:1 (1:1)
MŠK Novohrad: Grujičič, Vilhan, Bíreš, Pipíška, Schvantner
(Dedinský 71., Savič, Ilič (84. Iboš),
Višič, Kováč, Kulich, Pavlovič

Góly: 23. Kováč
ŽK: Pipíška
Rozhodovali: Halfar, Kuba, Ježík.
Divákov: 250.

TABUĽKA III. LIGA STRED

Koordinátorka za mesto Lučenec:
Jozefa Šnúriková
tel.: 047/43 072 32, 0917 392 087
e-mail: jozefa.snurikova@lucenec.sk

1 MFK Dukla Banská Bystrica 		
2 ŠK NOVOHRAD Lučenec 		
3 MŠK Rimavská Sobota 		
4 ŠKM Liptovský Hrádok 		
5 TJ Baník Kalinovo 		
6 MŠK FOMAT Martin 		
7 MFK ŽARNOVICA 		
8 MŠK Námestovo 			
9 TJ Tatran Oravské Veselé 		
10 TJ Tatran Krásno nad Kysucou
11 TJ Družstevník Lipt. Štiavnica
12 FK Čadca 		
13 OFK Teplička nad Váhom 		
14 MFK Nová Baňa 			
15 FTC Fiľakovo 			
16 MFK Detva 		

19
18
19
18
18
19
20
19
18
19
19
18
19
19
19
19

13 4 2
12 2 4
11 3 5
10 3 5
11 0 7
8 5 6 		
8 4 8 		
7 6 6 		
8 2 8 		
7 3 9 		
7 3 9 		
6 4 8 		
6 4 9 		
5 4 10
5 0 14
2 1 16

39:14 	43
38:19 	38
57:27 	36
40:27 	 33
30:20 	 33
36:28 	29
21:28 	28
33:26 	 27
23:22 	26
24:32 	24
17:30 	24
31:31 	 22
27:33 	 22
30:40 	 19
20:45 	 15
19:63 	 7

20. apríla 2018
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www.lucenec.sk
Mesto Lučenec
Slovenský zväz tanečného športu
a Tanečná škola Dance Attack
vás pozýva na
Slovenský pohár tanečnom športe
Dance Attack Dance Cup 2018.
Podujatie sa uskutoční 28. apríla v Arena Lučenec.
Začiatok súťaží bude o 10.00 hod, galaprogram o 19.00 hod.
Vstupné: Denný lístok do 18.00 hod. - 10 €, celodenný vrátane galaprogramu - 12€, večerný program od 18.30 hod. - 8€,
deti nad 5 rokov do 10 rokov - 5€, dôchodcovia 50% zľava a
deti do 5 rokov, ZŤP - zdarma.

TANČIAREŇ
A PIVOVAR FRANZ

INÉ
BULHARSKO

KONCERT BALKANSAMBEL

ANDREJA ANDREEVA

A TÝŽDEŇ KUCHYNE

Ulica M. Rázusa 11

Dom Matice
slovenskej Lučenec

BULHARSKÝCH
ŠPECIALÍT
od 4.-8.6.2018

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

STAVANIE MÁJA

AGROTURISTIKU

Mesto Lučenec, poslanec MsZ
Slovenský zväz telesne postihBranislav Hámorník vás pozývajú nutých, ZO Lučenec pozýva svona RÚBANISKOVÉ STAVANIE jich členov, rodinných príslušníkov
MÁJA dňa 27. apríla (v piatok) a sympatizantov na agroturistiku
o 16:00 k areálu bývalej tržnice na do klenotu ľudovej architektúry
Rúbanisku II. Program: Privítanie HOLLÓKŐ. Odchod autobusu je
poslancom Branislavom Hámor- 5. mája 2018 o 7:15 (Rúbanisko III
níkom, kultúrny program, stava- - pizzéria Romantic) a o 7:30 (YMCA
nie mája, občerstvenie. Vstup na pri pošte). Predpokladaný príchod
podujatie je voľný.
je v ten istý deň o 19:00. Vstupné
do
múzeí a na hrad - individuálna
ZÁKLADY PALIČKOVANEJ
úhrada. Pripravte si chuťové kanáČIPKY II
liky na dobré maďarské raňajky na
BBSK- Novohradské osvetové tržnici v Salgótarjáne. Info o platstredisko Vás pozýva na kurz pre be za autobus získate u Ladislava
dospelých Základy paličkovanej Sásika, 0949 258 080.
čipky II, ktorý nadväzuje na predZÁJAZD NA FLÓRA
chádzajúci kurz. Tvorivé dielne sa
uskutočnia v týchto troch termíBRATISLAVA
noch: 24.4., 2.5. a 9.5.2018 od 14:30
Zväz postihnutých civilizačdo 16:00. Pod odborným vedením nými chorobami v SR, základná
lektorky Evky Novej sa účastní- organizácia VP-K16 Lučenec orci naučia ďalšie vzory (polpárovú ganizuje 5. mája 2018 zájazd na
väzbu, pichanú väzbu a vkladanie Medzinárodnú výstavu kvetov a
polpáru do pichanej väzby). Pod- záhradníctva Flóra Bratislava.
mienkou prihlásenia je ovládanie
Odchod je ráno o 6.00 hod.
plánovej väzby. Potrebná výbava: spred Mestského úradu Lučevalec, podstavec, nožnice, 20 pá- nec. Odchod naspäť do Lučenrov paličiek. (možnosť zapožičania, ca bude o 17.00 hod. Prihlásiť sa
limitovaný počet). Maximálny po- a zaplatiť za autobus do 20. apríčet účastníkov: 10.
la môžete u Júliusa Vargu - 0948
ÁS
Prihlásiť sa môžete: vytvarne- 009 VP654
a Márie Kuttnerovej O Z Ý VA
dielnicky@gmail.com
0908 918 624.

RETROmáj

Deň
Štefánika

Program:

prezentácia v Divadle
B. S. Timravy Lučenec

Registrácia účastníkov 24. ročníka behu M. R. Štefánika
o pohár Domu Matice slovenskej
9.30 – 9.45 Kladenie vencov k pamätníku M.R.Štefánika
9.50 – 9.58 Spomienka pri buste Štefánika v budove OÚ Lučenec
10.00 – 12.00 Bežecká súťaž - štart a cieľ Nám. republiky
10. 30 – 12.00 Vráťme Štefánika do ulíc – žiaci ZŠ a MŠ kreslia
na vyznačenú plochu na námestí
11.00 – 11.40 Vernisáž výstavy venovanej Štefánikovi
vo foyer Mestského úradu na Ul.novohradskej č.1, Lučenec
12.00 – 12.10 Vyhodnotenie súťaže o pohár Domu Matice slovenskej
na Námestí republiky, za nepriaznivého počasia v Divadle
8.00 – 9.00

ZÁBEROV Z OSLÁV 1. MÁJA
• TRADITIONAL DIXIE STOMPERS
• AUTÁ Z ČIAS SOCIALIZMU
• AKTIVITY PRE DETI
• VÝSTAVKA UNIFORIEM
• ČESKOSLOVENSKÉ HITY

3.5.2018

Program:

8:OO

• PREMIETANIE ARCHÍVNYCH

9:OO

Vernisáž:
• hudobný sprievod
10.5.2018
BALKANSAMBEL
o 17.00 hod • ochutnávka
bulharských špecialít

TANČIAREŇ • hudobný koncert
BALKANSAMBEL
A PIVOVAR
10.5. 2018 o 19:00
FRANZ
• TÝŽDEŇ

POZVÁNKA NA

• RETRO ZBERATEĽSKÁ BURZA

1.5.2018

Ulica Dr. Herza 1
Radnica - výstavná sála

10.5.

VÝSTAVA FOTOGRAFA

10.6.2018

Podujatie z cyklu
Z BLÍZKA, Z ĎALEKA

POZVÁNKA NA RÚBANISKOVÉ

S MOŽNOSŤOU PLATBY
Spoluorganizátori :
Okresný úrad Lučenec
ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
CVČ Magnet
Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika
Miestny odbor Živeny v Lučenci
MO Matice slovenskej Lučenec

V ČESKOSLOVENSKEJ MENE
SPRED ROKA 1989

www.lucenec.sk

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)
www.lucenec.sk

Miesto konania:

lučenecký mestský park
areál Bielej Labute
Vstup voľný

16 | inzercia

16 | inzercia
PL 2018/20

250,- EUR/MESIAC

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

