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Majáles v  ZŠ  
 

Dňa 30. apríla 2012 Školský klub detí (družina) pri ZŠ pod 
vedením vychovávateliek Zlaticou Kubišovou a PaedDr. 
Danou Sujovou  pripravil pre deti „MAJÁLES“. Spoločne za 
sprievodu ľudovej hudby, chlapci priniesli dievčatám máj, 
ktorý vyzdobili farebnými stuhami. Dievčatá okolo 
postaveného mája zatancovali. Nasledovala zábava 
v podobe súťaží : klobúkový tanec pre chlapcov a šikovné 
kuchárky pre dievčatá. Všetci súťažiaci dostali sladkú 
odmenu. Nechýbala ani tombola a občerstvenie. Okolo 
mája sme si zatancovali „májový tanec“, potom voľná 
zábava pokračovala vonku.  

Zlatica Kubišová             

 

Poďakovanie matkám  
 

Druhá májová nedeľa patrí matkám. Pri slove mama si 
každý predstaví svoju mamku – starostlivú, obetavú, 
odpúšťajúcu, milujúcu. Deti z materskej školy vyjadrili 
poďakovanie a lásku svojim mamám spevom, tancom 
a srdečným blahoželaniami. Pod vedením svojich 
pedagógov – Božena Bakanová, Mária Peťková, Katarína 
Čabanová, Soňa Pápaiová a Erik Zoka sa deti predstavili 
v kultúrnom dome v Lovinobani. Všetkým mamám 
a starým mamám prajeme predovšetkým dobré zdravie, 
porozumenie a lásku. 

                                          Ing. Ján Palečka 

 
 

 

Podujatia v Uderinej 
 

STAVANIE MÁJA 
Dňa 27.4.2012 sme v obci Uderiná  prežili veľmi pekné popoludnie pri príležitosti stavania mája. Nakoľko je to obec malá 
ľudia v nej majú k sebe vždy blízko, nebolo tomu inak ani 
teraz. Pekné slnečné popoludnie prišiel spríjemniť svojím 
vystúpením aj ľudový súbor "IPEĽ". Ľudia mohli ochutnať 
veľmi dobrý guľáš, nezabudlo sa ani na pitný režim v 
podobe piva a kofoly. Touto cestou chcem poďakovať 
všetkým, ktorí pomohli zorganizovať toto pekné podujatie, 
hlavne miestnemu podnikateľovi p. Jánovi Lacovi, ktorému 
osobitne ďakujem a tiež obecnému úradu v Lovinobani, 
ktorý sa tiež finančne podieľal na organizácii kultúrneho 
podujatia "Stavanie mája" v obci UDERINÁ.  
 

PETROPAVLOVSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
Poslednú júnovú sobotu Obec Lovinobaňa v spolupráci s 
komisiou pre obec Uderiná usporiadala už tradičný 
Petropavlovský volejbalový turnaj. Pre účastníkov turnaja 
ako aj divákov bol pripravený guľáš, čapované pivo a kofola. 
Deti mali pripravené vecné ceny a sladkosti. Počasie bolo 
veľmi príjemné. Turnaj sa odohrával pod dozorom rozhodcu a pri dobrej muzike, o ktorú sa postaral miestny diskdžokej. 
Touto cestou by som sa chcel poďakovať občanom za hojnú účasť, ako aj sponzorom p. Jánovi Lacovi, p. Jánovi 
Týnusovi ako aj iným čo sa pričinili o túto vydarenú akciu. 
 

Ján Uhrin, predseda komisie pre obec Uderiná 
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Činnosť obecného zastupiteľstva  
 

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa 15. februára, 18. apríla a 20. júna 2012 schválilo nasledovné všeobecne 
záväzné nariadenia obce a súhlasilo s nasledovnými zmluvami/dokumentmi:  

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 Trhový poriadok obce Lovinobaňa. VZN stanovuje podmienky 

predovšetkým pre predajcov ambulantného predaja (stánok, pojazdná predajňa) a poskytovateľov služieb na miestach 
príležitostného trhu v obci Lovinobaňa a Uderiná. Miestami príležitostného trhu v obci Lovinobaňa sú – priestranstvo pri 
MKS, ulica J. Slobodu, priestory pre OcÚ, parkoviská pri futbalovom štadióne. V obci Uderiná je takýmto miestom 
priestranstvo na námestí a pred kultúrnym domom. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev. VZN upravuje vykonávanie stavieb a prác, ktoré akokoľvek narúšajú povrch miestnych komunikácií, 

chodníkov a verejných priestranstiev. Tieto práce môžu byť vykonávané len zo súhlasom obce formou vydaného 
povolenia.  

3. Prevádzkový poriadok posilňovne. Prevádzková doba, správca a výška vstupného ostávajú nezmenené. Špecifikovali 

sa pokyny k bezpečnosti a poriadku v posilňovni. Deti do 15 rokov môžu navštevovať posilňovňu len v doprovode osoby 
staršej ako 15 rokov. V posilňovni je návštevník povinný sa prezuť, dbať o svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných, 
udržiavať čistotu a poriadok. Prevádzkový poriadok je umiestnený pri vstupe do posilňovne. 

4. Plán práce obecného zastupiteľstva a obecnej rady v roku 2012. Orgány obce budú zasadať v tretiu stredu v mesiaci, 

striedavo obecné zastupiteľstvo a obecná rada. 
5. Fakturácia stočného  

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o odpustení stočného za rok 2009.  
Stočné za roky 2010 a 2011 bude fakturované producentom odpadových vôd, s ktorými má obec uzatvorené zmluvy 
o vypúšťaní odpadových vôd do splaškovej kanalizácie, v cene Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti, 
a.s. bez DPH (SVaPS) na základe odpočtov poskytnutých SVaPS.  
Producentom odpadových vôd, pre ktorých SVaPS neposkytla odpočty vodomerov, sa vyúčtuje stočné na základe 
smerných čísel spotreby vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 vo výške 25m3/osoba/rok. Producenti odpadových 
vôd, ktorí sa preukážu vierohodným dokladom (faktúra, doklad o zaplatení vodného), sa stočné vyfakturuje podľa tejto 
skutočnosti.  
 
Obec upozorní  producentov odpadových vôd, ktorí sa majú možnosť pripojiť sa na splaškovú kanalizáciu a nie sú 
pripojení, že porušujú ustanovenia podľa §23 ods. 2 a dopúšťajú sa priestupku v zmysle §40 Zákona č. 442/2002 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  
 
Vo všeobecných podmienkach pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 
(§23 Zákona č. 442/2002) je uvedené: „Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný 
pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu 
pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na 
ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu 
štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa 
môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejnej 
kanalizácie. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom 

zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom 
verejnej kanalizácie inak.“ 
 
Priestupku podľa § 40 Zákona č. 422/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa na úseku verejných 

kanalizácií dopúšťa: 
a) ten kto vypúšťa do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domovej čistiarne odpadových vôd v 

prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie 
odpadových vôd, 

b) vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú 
kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú 
kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa 

stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá 
povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, 

c) producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore so zmluvou odvádza odpadové vody od 
ďalšieho producenta, 

d) ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenie. 
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.  Obvodný úrad životného prostredia 
uloží pokutu za priestupok uvedený v písm. a) a c) vo výške od 16 eur do 829 eur; a za priestupok v písm. b) a d) vo výške 
od 16 eur do 331 eur. 

 
Pre producentov odpadových vôd, ktorí nemajú možnosť pripojiť sa na splaškovú kanalizáciu, platí povinnosť 
likvidácie odpadových vôd prostredníctvom malej čistiarne odpadových vôd, alebo vypúšťaním do 
vodonepriepustnej žumpy, ktorej obsah sa pravidelne likviduje (aspoň dva krát za rok, pokiaľ tieto odpadové vody 

majú ešte charakter splaškových vôd a neobsahujú vyhnitý kal) na čistiarni odpadových vôd. Obec Lovinobaňa zlikviduje 
odpadové  vody zo žúmp obyvateľov obce, ktoré sú pravidelne vyvážané (túto skutočnosť je potrebné preukázať 
vierohodným dokladom – faktúra doklad o zaplatení za likvidáciu odpadových vôd) v cene SVaPS bez DPH. Obsah žúmp, 
ktorý nemá charakter splaškových vôd,  obec zlikviduje za cenu 25 €/m³ takejto odpadovej vody. 
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6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií v podmienkach Obce Lovinobaňa. 

Stanovujú sa podmienky predkladania žiadostí, zúčtovania, termínov. Dotácie sa neposkytujú fyzickým osobám, termín 
predloženia je 30. september. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 Organizačný a prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 
v Lovinobani. Prevádzku MFI zabezpečuje Športový klub 1. FC Lovinobaňa prostredníctvom Jozefa Lalíka a Jána 

Barcaja. Ihrisko sa poskytuje bezplatne do užívania pre športové kluby na základe žiadosti schválenej obecným 
zastupiteľstvom na obdobie kalendárneho roka, súčasťou žiadosti je zoznam členov jednotlivých športových klubov. 
Prevádzková doba a výška vstupného ostávajú nezmenené. 

8. Záverečný účet obce za rok 2011 s výhradami. Schodok rozpočtu činil 317 491 Eur, ktorý bol ďalej upravený o 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 12 891 Eur. Takto upravený schodok bol krytý prebytkom finančných 
operácií, ktorý dosiahol 377 127 Eur. Rozdiel vo výške 46 745 Eur činil prebytok celkového rozpočtového hospodárenia v 
roku 2011.  

9. Rekonštrukciu budovy kina – výmena okien podľa ponuky PRP – PLASTY, s.r.o. v cene 6.819,76 €, oprava strešnej 

krytiny podľa ponuky Vladimíra Mánika v hodnote 10.786 € a realizáciu 10 cm hrubej tepelnej izolácie strechy podľa 
ponuky GM-STAV v cene 1.296 €. 

10. Spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu elektro rozvodov v dome služieb s oddelenými okruhmi, 

z dôvodu samostatného merania spotreby el. energie pre jednotlivé prevádzky. 
11. Zriadenie školského strediska záujmovej činnosti pre ZŠ Lovinobaňa a podanie žiadosti na jeho zaradenie do siete 

škôl a školských zariadení v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 

Úplné znenia uznesení obecného zastupiteľstva a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady sú 
zverejňované na internetovej stránke obce www.lovinobana.sk. Zároveň sú na stránke obce  zverejnené všeobecne záväzné 
nariadenia a rozpočet obce. 

Ing. Ján Palečka 

 
Ples žiakov I.  stupňa ZŠ v Lovinobani  
 

Školský klub detí pri ZŠ v Lovinobani dňa 
10.2.2012 pripravil pre žiakov prvého stupňa 
„PLES DETÍ“. Bola to veľká slávnosť, na ktorú 

bol vstup len v spoločenskom oblečení 
a v sprievode rodičov. Celý ples sa konal 
v slávnostne vyzdobenej telocvični, ktorú 
vyzdobili p. vychovávateľky Zlatica Kubišová 
a PaedDr. Dana Sujová. Ples sa riadil 
programom, ktorý sa skladal z troch častí: 
1.Otvorenie plesu 

- slávnostný príhovor Zlatica Kubišová 
- spoločenský tanec žiakov 9.ročníka 
- ľudový tanec žiakov 1.stupňa 
- hra na hudobnom nástroji Rebeca Mochťáková, 
Zuzana Bellová 
- spev s doprovodom na hudobnom nástroji 
Bibiana Mochťáková a Rebeca Mochťáková 
- ZUMBA 
- sólový tanec Eva Balážová 
 

2. Súťaže pre deti : stoličkový tanec, balónový 

tanec, jabĺčkový tanec 
3. Voľba „ Naj... dievča “  a „ Naj... chlapec“ 
plesu. 

 
Všetko to bolo popretkávané voľnou zábavou detí 
a rodičov, rodičovským tancom. Na plese 
nechýbalo ani občerstvenie a samozrejme aj 
tombola. Na túto peknú akciu nám prispeli aj 
sponzori, ktorým sa chceme aj touto cestou ešte 
raz poďakovať: 
Obec Lovinobaňa, ZRPŠ v Lovinobani, Lekáreň 
v Lovinobani, kaderníctvo ERIKA v Lovinobani, 
FRUCTOP OSTRATICE, pekáreň Hriňová, TORO 
p. Stašák, AGFOODS p. Bartkovjáková, GASTROM 
p. Fodor, TV JOJ p. Hutková, TSV PAPIER 
Lučenec, p. Šuľanová, p. Lakatošová, p. 
Gúgľavová, p. Hrašková, p. Alberti, p. Benedikty, p. 
Mihalko. O celú zábavu – hudbu sa staral p. 
Mihalko.  

Zlatica Kubišová 
 

http://www.lovinobana.sk/
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Výsledky volieb do Národnej rady SR dňa 10.3.2012      Stručné informácie 

  
okrsok č.1 
Lovinobaňa 

okrsok č. 2 
Uderiná 

 
Spolu 

počet voličov zapísaných v zozname 
voličov 1469 182 1651 

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na 
hlasovaní 773 102 875 

počet platných odovzdaných hlasov 755 102 857 

  

SMER-SD 491 57 548 

Obyčajní ľudia - Nezávislé osobnosti 55 10 65 

99 percent občiansky hlas 36 7 43 

KDH 38 4 42 

SaS 26 11 37 

SDKÚ-DS 19 3 22 

KSS 16 3 19 

Ľudová strana - Naše Slovensko 17 1 18 

SNS 17 0 17 

Zmena zdola - Demokratická únia 
Slovenska 8 0 8 

Strana slobodné slovo Nory Mojsejovej 7 0 7 

Národ a Spravodlivosť - naša strana 4 2 6 

MOST-HÍD 5 1 6 

ĽS-HZDS 3 2 5 

Zelení 4 0 4 

Strana zelených 3 1 4 

Právo a Spravodlivosť 3 0 3 

Obyčajní ľudia    2 0 2 

Strana občanov Slovenska 1 0 1 

SDĽ 0 0 0 

Náš kraj 0 0 0 

Strana Rómskej únie na Slovensku 0 0 0 

Strana + 1 hlas 0 0 0 

Robíme to pre deti - SF 0 0 0 

SMK 0 0 0 

Strana živnostníkov Slovenska 0 0 0 
 

Športový klub 1. FC LOVINOBAŇA  
 

Vážení športoví priatelia, dovoľte mi,  
aby som Vás informoval o činnosti futbalového 
klubu v obci Lovinobaňa v súťažnom ročníku 
2011/2012. V uvedenom súťažnom ročníku obec 
Lovinobaňa reprezentovalo družstvo žiakov, 
ktoré bolo prihlásené do súťaže I. trieda Starší 
žiaci. Jesennú časť sme začali tromi prehrami 
z dôvodu, že súťaž sa začala začiatkom mesiaca 
august a žiaci boli na prázdninách 
a dovolenkách.  Po skompletizovaní mužstva sa 
dostavili výhry a po prvej jesennej časti sme 
skončili na piatom mieste. Počas jarnej časti sme 
mali jednu remízu s Kokavou,  jednu prehru 
s Málincom, 9 výhier a celkovo sme sa umiestnili 
na 4 mieste, pričom tretie miesto nám uniklo 
o skóre.   

Chcel by som sa poďakovať všetkým 
žiakom, ktorí reprezentovali Obec Lovinobaňa:  
Kurnas Erik, Berki Mário, Grexa Slavomír, Grexa 
Denis, Šróba Jakub, Majkút  Martin, Majkút 

Matúš, Rožňai Ján, Kováčik Jozef, Kováčik Martin, Longauer Roman, Baláž Adam, Halaj Martin, Rafaj Michal, Berki David, Oláh 
Nikolas, Jozefík Radoslav.                                                                                                

VÝVOZ SEPAROVANÉHO ZBERU sa 

uskutoční v nasledujúcich termínoch:  
23. august 
18. október 
27. december 

zelené vrece – sklo  
žlté – plasty  
modré - papier 

Kontajnery separovaného zberu sa 
nachádzajú na nasledovných miestach: 
bytový dom pri rímskokatolíckom kostole, 
Štvrť 1. Mája pri 9-bytovom dome 
Prípadnú potrebu likvidácie 
nadrozmerného odpadu je potrebné 
nahlásiť na obecnom úrade. 
   

************* 
Obec Lovinobaňa ponúka na 

ODPREDAJ POZEMKY POD 
JESTVUJÚCIMI GARÁŽAMI NA 
SÍDLISKU ŠTVRŤ 1. MÁJA 

umiestnené „popri jarku“.  Žiadateľ 
o odkúpenie je povinný si dať vypracovať 
geometrický plán. Cena je stanovená 
v zmysle znaleckého posudku (2,42 €, 
resp. 2,76 €). Bližšie informácie na 
obecnom úrade. 
   

************* 
VODOVOD V UDERINEJ prevádzkuje 

na základe zmluvy s obcou 
Stredoslovenská vodárenská 
a prevádzková spoločnosť, a.s. (SVaPS). 
Realizácia diela začala ešte v roku 1998. 
Napriek petícii občanov Uderinej za 
vybudovanie vodovodu je stále pripojených 
málo domácností. Bližšie informácie 
o podmienkach napojenia sa na verejný 
vodovod poskytne (SVaPS).  

  -jp- 



5.        Lovinobanský občasník                    júl 2012 

 
Celková tabuľka 

 
Tabuľka Kolo V R P G+ G- Body 

1. Málinec 22 21 1 0 134 19 64 

2. Tomášovce 22 16 0 6 138 46 48 

3. Cinobaňa 22 15 2 5 159 37 47 

4. Lovinobaňa 22 15 2 5 103 41 47 

5. Kokava 22 12 3 7 68 34 39 

6. Divín 22 10 3 9 46 69 33 

7. Hr. Zalužany 22 8 0 14 57 88 24 

8. Vidiná 22 7 2 13 33 112 23 

9. Mýtna 22 7 0 15 60 100 21 

10. Veľ. n/ Ipľom 22 6 2 14 58 100 20 

11. Hr. Ves 22 5 2 15 47 107 17 

12. Ružiná 22 1 1 20 19 169 4 

 
Dňa 13.06.2012 bola zvolaná členská schôdza a na základe požiadavky členov a všetkých tých, ktorým chýba futbalová tradícia 
obce Lovinobaňa, bolo založené futbalové mužstvo mužov, ktoré bolo dňa 02.07.2012 prihlásené do súťaže II. trieda, súťažný 
ročník 2012/2013 v ObFZ Lučenec. Mužstvo pozostáva z bývalých futbalistov TJ Magnezit Lovinobaňa,  z odchovancov dorastu 
a niekoľkých futbalistov okolitých klubov. Aj keď nás čaká na úvod tvrdá práca v príprave, verím, že nadviažeme na bývalé 
futbalové úspechy. Na záver chcem vyzvať prípadných sponzorov a všetkých tých, ktorí by chceli pomôcť pri činnosti 
futbalového klubu aby sa ozvali. Každá pomoc je vítaná.  

Pavol Gabľas, prezident 1. FC Lovinobaňa 

 

 
Žiaci zo Základnej školy v Lovinobani na Majstrovstvách Slovens ka vo volejbale 
žiakov po dvoch rokoch opäť na 4. mieste  
 

Žiaci – volejbalisti  našej školy obsadili 4. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo volejbale žiakov, ktoré boli za účasti 8 
najlepších žiackych družstiev SR v dňoch 19.4.-20.4.2012 v Spišskej Novej Vsi.  
Súťaže sa zúčastnili družstvá žiakov: ZŠ ul. Karpatská Svidník, Spojená škola sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom, ZŠ Mierová 

Strážske, ZŠ Dubová Bratislava , ZŠ Čsl. 
Armády Liptovský Mikuláš, ZŠ SNP Galanta, 
Gymnázium Golianova Nitra a ZŠ 
Lovinobaňa. 
Ako sa zrodil postup na Majstrovstvá SR?  
Po získaní 1. miesta v okresnom kole, 
chlapci postupovali  ďalej. Nečakali  sme 
také hladké víťazstvo na Majstrovstvách 
kraja v Hnúšti. Po víťazstve v skupine sme 
hladko porazili ZŠ Jastrabú. A postup na 
Majstrovstvá Slovenska bol na svete.  Aj 
pred dvoma  rokmi,  aj teraz sa nám ušla len 
„ zemiaková medaila“.  Vo finále sme mali aj 
setbaly, ale bohužiaľ súper bol nad naše sily, 
aj napriek tomu chlapci podali výborný 
výkon. Takto hodnotil výkon chlapcov  ich 
tréner Ján Balážik. 
Je to výsledok systematickej a zanietenej 
práce pod vedením ich učiteľa telesnej 
výchovy Mgr. Jána Balážika. Tento rok mu 
vypomáhal svojimi volejbalovými  
zručnosťami aj bývalý hráč Lovinitu Rado 
Mišík. Žiaci Základnej školy Lovinobaňa 
dôstojne reprezentovali Obec Lovinobaňu 
ako aj Banskobystrický kraj. 

 
Družstvo tvorili: smečiari – Dominik  Novotka, Jozef Tkáč,  nahrávači - Juraj Sekereš, Erik Kurnas, blokári -  Patrik Mahút, Matúš 
Majkút,  univerzál -  Marek Majkút (kapitán mužstva). 
Žiakom patrí poďakovanie za bojovnosť a predvedený výkon  a ich učiteľom veľa chuti do ďalšej práce s mladými ľuďmi.  

              
RNDr. Katarína  Golianová, riaditeľka školy 
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Váľanie mája v  Lovinobani 
 
Ako je už tradíciou v našej obci, aj tento rok sa uskutočnila kultúrna akcia Váľanie mája. Všetko to začalo v sobotu 2. 
júna v tunajšej materskej škôlke, od ktorej išiel sprievod na čele z konským záprahom a vyzdobeným vozom cez dedinu 
k obecnému úradu. Váľanie mája, tak ako po iné roky, ostalo na pleciach našich mládežníkov. Za predvedený výkon im 
bola odovzdaná tradičná fľaša pálenky a poďakoval sa im aj pán starosta Ing. Mariana Lenhard. Na pripravenom pódiu 
v strede obce nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili detičky z materskej školy a folklórneho súboru zo základnej 
školy  Lovinobaňa. Celé dianie bolo sprevádzané heligonkármi a hudbou pána Budáča. Pre všetkých bolo pripravené 
chutné občerstvenie guľáš, kapustnica a držky. Pre veľmi smädných súťažiacich sa uskutočnil prvý ročník súťaže v pití 
piva, ktorá nad očakávanie dopadla veľmi úspešne. Voľná zábava pri veselej hudbe pokračovala až do polnoci.  
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto kultúrnej akcii a tešíme sa o rok zas. 

Ján Baláž, predseda kultúrnej komisie  
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Obec Lovinobaňa vyhlasuje zber nasledovných odpadov:  
 

 elektroodpad, 

 objemné odpady (starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce,... atď.) 
 
Zber uvedených odpadov sa uskutoční v kotolni na Štvrti 1. mája,  

dňa 5. 9. 2012 v čase od 14:00 hod do 16:30 hod a  
dňa 6. 9. 2012 v čase od 10:00 hod do 13:00 hod.  
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