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R e p r e z e n t a č n ý p l e s M at e r s k e j š k ol y v L o vi n o b a n i
Už po siedmykrát sa dňa 12. januára uskutočnil Reprezentačný ples Materskej školy v Lovinobani. Dámy sa predviedli v
prekrásnych róbach a páni v oblekoch sa tešili aspoň z jedného tanca s nimi. Úvodného privítania sa zhostili deti Materskej
školy, ktoré zároveň pobavili hostí svojím tanečnými zručnosťami. Do tanca hrala skupina Syntakt a zábava každú hodinku
gradovala. Aby sa hostia neunavili, o polnoci sa rozdávali ceny tomboly. Hostia sa zabávali, usmievali ako najviac vedeli a
hlavne veľa tancovali. Zábava sa tak rozprúdila, že hudobníci svoje hudobné nástroje mohli odložiť až v skorých ranných
hodinách. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly a všetkým hosťom za
príjemnú zábavu a veríme, že budúci rok sa znova v takejto dobrej nálade stretneme.
Božena Bakanová, riaditeľka MŠ

PF 2013
Vážení spoluobčania, v roku 2013 Vám starosta obce Ing. Marian Lenhard a poslanci
obecného zastupiteľstva prajú predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia a sily
v každodennom živote. Pripájajú aj želanie pokoja, vzájomného porozumenia
a zlepšenia medziľudských vzťahov.
N a k l a d a n i e s o d p ad m i v L o vi n o b a n i
Vážení spoluobčania, vzhľadom na skutočnosť, že dňa 19. 10. 2012 Národná rada SR schválila Zákon č. 343/2012
Z.z., s účinnosťou od 1. 1. 2013, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a z dôvodu, že prvýkrát od roku 2007
dochádza k podstatnému zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2013, ktorý bol
stanovený Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2012 vo výške 18 € za osobu a rok, považujem za potrebné oboznámiť Vás
so skutočnosťami, ktoré majú vplyv na výšku tohto poplatku.
Obec vyrubí predmetný poplatok rozhodnutím. Poplatok je stanovený na základe skutočne vynaložených nákladov
spojených so zberom, prepravou, spracovaním, zneškodnením odpadov všetkých obyvateľov obce. Obec v zmysle Zákona č.
223/2001 Z.z., nesmie byť pri stanovovaní poplatku ani zisková ani stratová. Výška poplatku je závislá od ceny za uloženie na
skládke, od dopravných nákladov, od mýtneho poplatku a od poplatku v zmysle Zákona č.17/2004 Z.z., ktorých výška neustále
každý rok stúpa a bude stúpať. Aby bolo možné poplatok za komunálne odpady znížiť, je potrebné znížiť náklady
spojené s jeho likvidáciou. Dá sa to docieliť jedine znížením množstva a hmotnosti odpadu, ktorý sa likviduje uložením
na skládke. Teda je potrebné v maximálne možnej miere využívať triedenie, na čo poukazuje aj Zákon č. 343/2012 Z.z..
Od roku 2009 pristúpil Mepos s.r.o., vzhľadom na nezáujem o triedenie v Obci Lovinobaňa, na početnosť vývozov triedených
zložiek jedenkrát za dva mesiace. Obec Lovinobaňa pri sledovaní množstva vytriedených zložiek v okrese Lučenec sa
nachádza spolu s mestom Lučenec na poslednom mieste. U nás sa vytriedi len cca 4 % z celkového množstva odpadov,
ale ostatné obce vytriedia viac ako 10 %. Na tento pomer má vplyv aj veľké množstvo odpadov, ktoré musí obec zlikvidovať
a ktoré sa uložia na skládke v rámci likvidácie čiernych skládok v okolí dediny, ale najmä v okolí Štvrte 1. mája. Voči
páchateľom, ktorí tieto čierne skládky tvoria sú občania nevšímaví a tento stav nehlásia na OcÚ, t. j. nie je možné vyvodiť
sankcie voči konkrétnym osobám. V neposlednom rade na výšku poplatku za komunálne odpady má vplyv aj skutočnosť, že
občania neumiestňujú odpad do plechových 110 litrových nádob „kuka nádob“ tak, ako to stanovuje VZN obce, ale do väčšieho
počtu rôznych poloprázdnych vriec. Avšak za každé takéto vrece, nám účtuje Mepos s.r.o. dopravné náklady ako za vysypanie
110 litrovej „kuka nádoby“.
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V roku 2013 bude Mepos s.r.o. vykonávať zber vytriedených zložiek každý mesiac podľa stanoveného harmonogramu
a v prípade, že nebude o triedenie záujem, prejde po polroku opäť na vývoz jedenkrát za dva mesiace.
Ďalšou zložkou odpadu, ktorá sa podieľa na veľkej hmotnosti odpadov uložených na skládke je biologicky rozložiteľný
odpad z rastlín ako napr. pokosená tráva, lístie, burina, ovocie, konáre a pod. Tento odpad je potrebné prednostne
likvidovať v záhradách na vlastných pozemkoch kompostovaním. Tak môžeme jednoducho a zadarmo získať kvalitné
hnojivo pre pestovanie okrasných a úžitkových rastlín. Zákon č. 343/2012 zakazuje jeho likvidáciu ukladaním na skládke
a z toho dôvodu nebude pri zbere ostatného komunálneho odpadu od vás vyvezený. V prípade, že bude pomiešaný s ostatným
komunálnym odpadom, napr. v „kuka“ nádobe táto nebude taktiež vyvezená. Vo výnimočných prípadoch, je tento odpad možné
doviezť po dohode s OcÚ na miestnu čistiareň odpadových vôd, prípadne požiadať obec o vývoz.
Ďalším odpadom je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (napr. zemiakové šupky, zvyšky potravín,
použité jedlé oleje a pod.), ktorý tiež nesmie byť likvidovaný ukladaním na skládke. Nakladanie s týmto odpadom, ak vznikne,
bude obec riešiť na základe žiadostí občanov individuálne do doby, kým nebude k novému Zákonu o odpadoch vydaná
vykonávacia vyhláška a nové VZN obce.
Pri tejto príležitosti by som vás chcel požiadať o nakladanie s odpadmi v zmysle platných zákonov a všeobecne
záväzných nariadení obce Lovinobaňa. Vzhľadom nato, že nie všetko je ideálne a domyslené môžu pri tejto činnosti vznikať
rôzne nedostatky a problémy, pretože legislatíva ohľadom nakladania s odpadmi je rozsiahla. Ak vznikne nejaký problém alebo
nejasnosť je potrebné toto oznámiť a konzultovať s Obecným úradom tak, aby sa našlo spoločné a správne riešenie.
V článku som sa snažil poukázať na základné skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku peňazí, ktoré musíme všetci
zaplatiť za vytvorené odpady a je len na nás ako sa postavíme k problému tvorby a likvidácie odpadov a budeme môcť opäť
znížiť poplatok za odpady.
Ing. Marian Lenhard, starosta obce

M o ž n o s t i t ri e d e n i a o d p a d u v n a š e j o b c i
MODRÉ kontajnery alebo vrecia - PAPIER
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, škatule, kartóny, papierové obaly, zošity, knihy.
Nevhadzuje sa: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby,
preložky od vajec.

ZELENÉ kontajnery alebo vrecia - SKLO
Patria sem: nevratné obaly zo skla od nápojov, obaly z kompótov, okenné sklo, sklenené nádoby.
Nevhadzuje sa: keramika, porcelán, automobilové sklá, zrkadlá, žiarivky, žiarovky, varné sklo.

ŽLTÉ kontajnery alebo vrecia - PLAST
Patria sem: plastové fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), vrecia, potravinárske
a drogistické obaly, číre a farebné fólie, prepravky, hliníkové plechovky z nápojov, záhradný nábytok a pod.
Nevhadzuje sa: autoplasty, obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farby), guma, molitan, linoleum.

UMIESTNENIE KONTAJNEROV




na ulici Fučíkovej – 48 bytovka,
na ulici SNP – bytový dom pri katolíckom kostole,
v areále ZŠ.
H a r m o n o g r a m v ýv o z u s e p a r o v a n é h o z b e r u ( p l a s t , s k l o , p a p i e r )
21. február, 21. marec, 18. apríl, 30. máj, 27. jún, 25. júl,
22. august, 19. september, 31. október, 28. november, 26. december

Vrecia na separovaný zber je možné v prípade potreby zakúpiť na OcÚ.

NOVÉ KONTAJNERY NA ZBER ŠATSTVA, TEXTILU A HRAČIEK
Ak ste doteraz riešili dilemu, čo s obnoseným a nepotrebným šatstvom, ktoré sa vám kopí v skriniach,
už nemusíte. V Obci Lovinobaňa sa rozšíril separovaný zber o ďalšie komodity a to staré šatstvo,
textil (záclony, obrusy, posteľná bielizeň, látky a pod.), obuv a textilné hračky. Staré šatstvo,
obuv, textil a hračky môžete umiestňovať do špeciálnych kontajnerov, ktoré sú určené na zber takéhoto
odpadu a sú umiestnené pred domom služieb a oproti základnej školy. Do týchto špeciálnych
kontajnerov je potrebné vhadzovať len odpad, na ktorý sú určené. Separáciou odpadu pomáhame
životnému prostrediu a zároveň znižujeme množstvo tuhého komunálneho odpadu, za ktorého vývoz
a likvidáciu sa platí formou poplatku.

ZBER ELEKTROZARIADENÍ A BATÉRIÍ
V priestoroch schodiska v dome služieb je umiestnená zberná nádoba na malé elektrospotrebiče (mobily, nabíjačky,
fotoaparáty,...) a na vybité batérie. Likvidáciu veľkých elektrospotrebičov (televízory, chladničky, vysávače,..) a autobatérií je
potrebné riešiť prostredníctvom pracovníkov OcÚ.
Ing. Ján Palečka

3.

spoločnosť/podujatia

február 2013

S p o l o č e n s k á k r o ni k a r o k u 2 0 1 2
Privítali sme našich nových občanov
Viktória Jurášková
Natália Hanáková
Sára Tóthová
Michaela Oláhová
Kristína Hulinová
Viktória Kováčová
Tomáš Oláh
Alexander Berky
Peter Berky
Ján Fajčík
Branislav Salaj

Dávid Miklóš
Richard Oláh
Adam Kováč
Marek Kováč
Filip Oláh
Stanislav Bartoš
Adrian Blahuta
Jakub Barcaj
Marek Petík
Miroslav Bukaj
Peter Ottmár

V úcte sa skláňame nad pamiatkou zosnulých
Ján Fiľo
Ján Uhrin
Štefan Ľalík
Ján Farbiak
Ján Tamáš
Ján Rožňay
Ladislav Urban
Pavel Peťko
Viera Farkašová

57
72
68
87
64
70
75
84
76

Mária Kminiaková
Katarína Špurigová
Juraj Rácz
Anna Halajová
Vlasta Očenášová
Ján Trnavský
Mária Matúšková
Božena Karlíková

80
81
68
66
64
67
89
81

V roku 2012 sa v obci narodilo 22 detí a zomrelo 17 občanov. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 28 občanov, odhlásilo sa z trvalého
pobytu 34 občanov. K 31.12.2012 mala Obec Lovinobaňa 2108 obyvateľov.
Ing. Ján Palečka

S i l ve s t e r v U d e ri n ej
Dňa 31.12.2012 Obec Lovinobaňa v spolupráci s komisiou pre Uderinú
organizovala silvestrovskú zábavu v Uderinej, napriek tomu, že je to
malá obec som rád, že sa podarilo pripraviť také podujatie a rok 2013
sa privítal pomerne vo veľkom štýle. Touto cestou by som chcel
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.
Hlavne starostovi obce Ing. Marianovi Lenhardovi, p. Krupčiakovej,
ktorá sa postarala o prípravu KD a vyzdobenie sály, p. Koklesovi, ktorý
sa staral celú noc o dobrú náladu.
Ján Uhrin, predseda komisie pre miestnu časť Uderiná

J ú l i u s F l e š k o – j e de n z d e si a t i c h t i sí co v
Na konci januára si obec Lovinobaňa každoročne pripomína výročie oslobodenia obce Červenou armádou. V januári
1945 sa pre Lovinobaňu skončila doteraz najstrašnejšia vojna v dejinách ľudstva. Slovensko prešlo v tejto vojne krkolomnou
cestou. Od samostatnej Slovenskej republiky, ktorá sa vojny zúčastnila po boku Veľkonemeckej ríše, až po Slovenské národné
povstanie, ktorým sa Slovensko pripojilo k víťazným mocnostiam a opäť spojilo s Českom do
spoločného štátu. Rovnaký osud mali desiatky tisíc slovenských vojakov, ktorí bojovali v 2. svetovej
vojne. Jedným z týchto vojakov bol aj občan Lovinobane Július Fleško. Narodil sa 29. januára 1913
vo Zvolene, kde absolvoval 8-ročné reformované reálne gymnázium s maturitou. V roku 1935
nastúpil v Lučenci na vojenskú prezenčnú službu v česko-slovenskej armáde. V rokoch 1935 –
1936 absolvoval školu dôstojníkov v zálohe v Košiciach a o rok neskôr Vojenskú akadémiu
v Hraniciach na Morave. Po vyradení z akadémie v hodnosti poručíka slúžil v delostreleckých
útvaroch na území Čiech. Po zániku Česko-Slovenska sa 15. marca 1939 vrátil na Slovensko. Už
o necelé tri týždne bol ako veliteľ delostreleckej batérie nasadený do bojov proti maďarskej agresii
v priestore Snina – Stakčín na východe Slovenska. Pri zastreľovaní sa na ciele jeho batéria hneď
prvou ranou zničila maďarskú poľnú kuchyňu a usmrtila 3 – 4 maďarských vojakov, čo Maďarov
nepríjemne prekvapilo. Po niekoľkomesačnej pauze sa na jeseň 1939 opäť dostal do vojny, tento
raz proti Poľsku. Po skončení poľského ťaženia bol povýšený na nadporučíka a slúžil v Brezne
a v Banskej Štiavnici
V Banskej Štiavnici velil horskej kanónovej batérii zvolenského pešieho pluku 3. Vojaci
batérie svojho veliteľa uznávali. Jedným z nich bol Leon Sokolovský, ktorý o ňom neskôr napísal:
Július Fleško v hodnosti
stotníka delostrelectva na jar
„...nadporučík Fleško bol úhľadný vysoký muž s tmavými iskrivými očami a s hrdým vojenským
1944
po
návrate
z
vystupovaním.“ S touto batériou npor. Fleško vystúpil 14. mája 1941 v rámci výcviku na najvyšší
východného frontu.
vrchol Štiavnických vrchov – Sitno (1011 m nad morom). Žiadna vojenská delostrelecká jednotka
predtým taký výstup neuskutočnila. Akcia dopadla úspešne, za čo npor. Fleška osobne pochválil veliteľ pešieho pluku 3 pplk.
Mikuláš Markus. Cvičenie sa uskutočnilo v čase, keď už bolo jasné, že medzi Sovietskym zväzom a Veľkonemeckou ríšou
vypukne vojna. Dňa 22. júna 1941 sa začala nemecká invázia do Sovietskeho zväzu. Batéria mala práve absolvovať cvičné
streľby, no mašírovala rovno na front.
Npor. Fleško však nemal chuť znovu bojovať. Nasadeniu na fronte sa v roku 1941 vyhol. Vymýšľal si pritom rôzne
dôvody: „Ja som sa vyhováral na reumu aj liečiť som sa bol. Prešiel som k motorizovaným delostrelcom.“ Odvelili ho
k motorizovanému del. pluku do Žiliny, s ktorým na jeseň 1942 predsa odišiel na Kaukaz k Rýchlej divízii. Bol veliteľom 5.
batérie del. pluku 11. Ešte pred tým sa však stihol oženiť s Máriou Bobáľovou z Lovinobane. Prvýkrát boli delostrelci nečakane
nasadení do boja pri meste Majkop na podporu rumunských jednotiek, kde sovietske vojská takmer prelomili obranu. Rumunskí
vojaci sa dali na útek a červenoarmejci ich hnali až k postaveniam slovenských delostrelcov. Delostrelci spustili do sovietskej
pechoty priamu paľbu kartáčovými granátmi, ktoré doslova rozmetali sovietsky útok. Rumunskí pešiaci sa potom museli vrátiť
do pôvodných postavení. Spôsob ich boja však Júliusa Fleška nenadchol: „Nepáčila sa mi rumunská taktika. Bolo ich hodne. Išli
ako sprostí.“ V kaukazských horách zastihla slovenských vojakov aj mohutná a nečakaná povodeň na rieke Psekups, pozdĺž
ktorej mali svoje pozície. Pretrhnutá hrádza na Psekupse spôsobila v novembri 1942 mimoriadne prudké vzdutie vodnej hladiny.
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Za hodinu stúpla hladina až o 1,5 m, takže delostrelci nestihli ani evakuovať svoje vozidlá a voda už pretekala cez kapoty áut.
Vojaci del. batérie npor. Fleška tiež nestihli ujsť a zachránili sa len tak, že vyliezli na stromy. Bez jedla tam potom sedeli dva dni,
kým voda neopadla. Autá batérie boli tak zanesené humusom, že ich museli rozobrať skoro do poslednej skrutky, vyčistiť a opäť
zložiť. Npor. Fleško celú drámu sledoval z pozorovateľne umiestnenej na kopci.
Keď Rýchla divízia v januári – februári 1943 ustupovala z Kaukazu, npor. Fleško prevzal velenie kombinovaného
oddielu horských kanónov. Pri obci Ponežukaj podporoval prieskumnú rotu npor. Pavla Marcelyho, ktorá tam vďaka svojej
neopatrnosti padla do sovietskeho zajatia. Npor. Marcely neskôr vyhlasoval, že s rotou dezertoval na sovietsku stranu
dobrovoľne. Július Fleško to však rozhodne odmietal: „Bol som určený podporovať Marcelyho. On dostal rozkaz zistiť kde je
nepriateľ. Mal som 6 diel HKB. Mohol som strieľať len za neho, nie pred neho. Vpochodovali na námestíčko a tam ich chytili.
Hovoril to desiatnik, ktorý odtiaľ ušiel. Nebola tam ešte žiadna spolupráca. Bol zajatý. Vošli ako húf, nikoho nevideli, iba zrazu
vystúpili Rusi: Davaj v plen.“ Po stiahnutí divízie z Kaukazu na Krym došlo k výmene mužstva a reorganizácii na 1. pešiu divíziu.
Július Fleško bol povýšený na stotníka (kapitána) a prevzal velenie celého delostreleckého oddielu s tromi delostreleckými
batériami (celkom 12 diel). Na Kryme Slováci pomáhali miestnym obyvateľom, ktorí trpeli hladom. Stot. Fleško osobne pomáhal
v prístave Geničesk civilistom tak, že im napriek nemeckému zákazu povolil nabrať si toľko obilia koľko potrebovali.
Na front znovu odišiel s celou divíziou na konci októbra 1943. Jeho del. oddiel bol podriadený nemeckej 101. ľahkej
pešej divízii, keď ho zasiahol mohutný útok sovietskych tankov. Sovietske tanky rozbili pozície pechoty, no dobre zamaskované
slovenské delá si nevšimli. Stot. Fleško viackrát urgoval návrat k vlastnej divízii. Keď ho Nemci napokon uvoľnili, v jednotke
udržiaval prísnu disciplínu a poriadok. Dňa 9. novembra 1943 prišiel oddiel na veliteľstvo 1. pešej divízie. Z jeho disciplíny boli
všetci uveličení: „Pridelení Nemci videli, že naša armáda je organizovaná a nie rozprášená. Zavolali ma na veliteľstvo divízie.
Tam mi gratulovali a povedali, že dostanem vyznamenanie. Povedal som, že chcem slovenské a nie nemecké. Vtedy som nič
nedostal, ale napísali návrh. Koncom apríla, mája 1944 som dostal pozvanie do Bratislavy prevziať vyznamenanie. Dostal som
Železný kríž I. triedy, i keď som nemal II. triedy. Keď išiel Nemec, z diaľky ma zdravili.“ Stot. Július Fleško bol jediným spomedzi
viac ako 10 000 slovenských vojakov 1. pešej divízie, ktorý za svoju odvahu a statočnosť v Nogajskej stepi dostal jedno
z najvyšších nemeckých bojových vyznamenaní – Železný kríž I. triedy. Správu o jeho vyznamenaní priniesli noviny Gardista 3.
mája 1944 na titulnej strane: „Nemecký generál pri slovenskom ministerstve národnej obrany, generál poručík Schlieper
odovzdal 28. apríla stot. Fleškovi železný kríž I. triedy a stot. Skalickému železný kríž II. triedy v prítomnosti šéfa štábu
a dôstojníkov nemeckej vojenskej misie. Stot. Fleško sa mimoriadne vyznamenal osobitnou udatnosťou so svojím
delostreleckým oddielom pri obrane proti ťažkým útokom v októbri 1943 na Dnepri.“ Dôstojníci si ešte v budove nemeckého
vyslanectva schovali nemecké vyznamenania do vreciek. Jeden nemecký dôstojník to zbadal a priateľsky im radil, aby si ich
aspoň v budove nedávali dolu. Narobili by si tým zbytočné problémy. Na veliteľstve v Banskej Bystrici stot. Fleškovi zasa
hovorili, aby kríž nosil. U Nemcov tak vzbudzoval dôveru, čím kryl prípravy na povstanie.
Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa do neho zapojil aj stot. Fleško. Bojoval na Horehroní pri Telgárte
ako veliteľ kombinovaného delostreleckého oddielu (spolu 7 diel). Podliehal veliteľovi bojovej skupiny Jánošík kpt. gšt. Jánovi
Stanekovi. Svojimi delami účinne podporoval protiútoky skupiny Jánošík, ktoré na začiatku septembra 1944 zastavili postup
nemeckých vojsk smerom k Banskej Bystrici. Po porážke SNP sa nevzdal a cez hory sa prebil k manželke do Lovinobane, kde
sa ukrýval do oslobodenia. Po skončení vojny ho povýšili na majora delostrelectva. Počas vojny sa totiž vyprofiloval sa na
jedného z najlepších slovenských dôstojníkov delostrelectva. Život sa mu však opäť nečakane skomplikoval po komunistickom
prevrate z februára 1948. Ešte v roku 1948 ho na základe rozhodnutia Vojenského súdu v Banskej Bystrici prepustili z armády.
Priťažilo mu najmä úspešné pôsobenie na východnom fronte. Najprv sa zamestnal v Bučine vo Zvolene, neskôr pracoval
v Pozemných stavbách v Lučenci. Presťahoval sa k svokrovcom do Lovinobane, kde napokon prežil väčšiu časť svojho života.
Július Fleško sa však nevyhol policajným kontrolám. Rodinu skoro každé sviatky navštevoval uniformovaný príslušník Zboru
národnej bezpečnosti. Nemohol sa ani zúčastňovať osláv SNP. Príslušníci ZNB ho vtedy spolu s ďalšími vždy z domu odviezli.
Po prevrate v roku 1989 Júliusa Fleška rehabilitovali a povýšili na plukovníka v zálohe. Zomrel v Lovinobani 29. júna 2000. Jeho
dramatické vojnové osudy boli príznačné pre mužov jeho generácie.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD.

Ú s p e c h n á d e j n ýc h p r o g r a m át o r o v z o Z Š L o vi n o b a ň a
Dňa 22. novembra 2012 sa tím žiakov ZŠ Lovinobaňa „Čertíci“
zúčastnil už tretíkrát regionálneho kola robotickej súťaže FIRST
LEGO League FLL 2012 v Banskej Bystrici. Turnaja sa zúčastnilo
10 družstiev: KUBATOJ – ZŚ, Dobrá Niva, GYMKÁČI – SŠ-G M.
Galandu, Turč. Teplice, Softíci – ZŠ, Banská Bystrica, Robot brains
– ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec, A-team – SKŠ sv. F. Assiského, B.
Štiavnica, KPZ Robotteam – ZŠ F. Hrušovského, K. p. Znievom,
GAŠTANKO – ZŠ J. G. Tajovského, B. Bystrica, BRAINIAC - ZŠ J.
Bakossa, Banská Bystrica, Aprogeňáci - ZŠ P. Jilemnického, Zvolen
a Čertíci – ZŠ Lovinobaňa.
Deväťčlenný tím „Čertíkov“(D.Fiľová, F.Jackuliak, M.Rutkayová,
K.Belicová, M.Oravec, P.Mišove, S.Jakubová, M.Halaj, L.Sluka)
pracoval pod vedením vyučujúcich: Mgr. Petry Komárovej a Mgr.
Renaty Halajovej. Turnaj tvoria štyri rovnocenne hodnotené časti.
Nám sa na turnaji darilo nasledovne: Robot- Game – 3.miesto,
Robot – Design – 2.miesto, Prezentácia výskumného projektu – 1.miesto, Tímová práca – 2.miesto. Celkové hodnotenie“
Čertíkov“ – 1.miesto – „Víťaz regionálneho kola Banská Bystrica FLL“.
Družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste postupujú na medzinárodné postupové kolo V4 s účasťou tímov z Českej Republiky,
Maďarska, Poľska ,Slovenska a Bulharska. Toto postupové kolo sa konalo na Slovensku v Žiari nad Hronom, dňa 4. decembra
2012. Tešíme sa, že žiaci našej školy postúpili do tohto medzinárodného kola. Poďakovanie za pomoc pri organizovaní tejto
súťaže žiakov patrí rodičom Miroslavovi Jackuliakovi a Pavlovi Halajovi.
RNDr. Katarína Golianová, riaditeľka školy
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Č i n n o s ť o b e c n é h o z a s t u p i t e ľ s t va
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12. decembra schválilo nasledovné všeobecne záväzné nariadenia obce:
1. VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania daní na území
obce Lovinobaňa. Zjednocujú sa sadzby za stavby na bývanie, ostatné stavby a stavby na poľnohospodársku
produkciu v obci Lovinobaňa a miestnej časti Uderiná. Trvalé trávnaté porasty sa z dôvodu zmeny zákona zaraďujú do
jednej sadzby spolu s ornou pôdou. Stanovuje sa samostatná sadzba dane za zastavané plochy a nádvoria, na
ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie.
2. VZN č. 6/2012 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2013/2014.
3. VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dochádza k zvýšeniu poplatku na 18 € na
osobu a rok z dôvodu nárastu množstva a ceny za odvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu.
4. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských zariadení
so sídlom na území obce Lovinobaňa. Príspevok obce sa stanovuje vo výške 1.422 € na dieťa v MŠ, 344 € na dieťa
v školskej jedálni pri MŠ, 298 € na žiaka v ŠKD a 133 € na stravníka v školskej jedálni pri ZŠ.
5. Rozpočet obce na rok 2013. Došlo k vytvoreniu fondu na kapitálové výdavky vo výške 80.000 €.

Plán verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2013
20. február

17. apríl

19. jún

21. august

16. október

11. decem ber

Úplné znenia uznesení obecného zastupiteľstva a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady sú
zverejňované na internetovej stránke obce www.lovinobana.sk. Zároveň je na stránke obce možné nájsť všeobecne záväzné
nariadenia a rozpočet obce.
Ing. Ján Palečka

Č i p o va n i e z vi e r a t
Čipovať, alebo trvale označiť svojho psa, mačku a fretku je povinný každý majiteľ uvedeného zvieraťa
v zmysle zákona Národnej rady SR č. 39/2007 a na vlastné náklady. Šteňatá sa označujú bez výnimky vo veku minimálne 8
týždňov, pre dospelé psy platí tzv. prechodné obdobie. Znamená to, že chovatelia sú povinní toto zabezpečiť najneskôr do
30.9.2013, alebo skôr vtedy, ak zviera mení majiteľa. Dôvodov čipovania zvierat je niekoľko: strata, odcudzenie, presná a rýchla
identifikácia v prípade pohryzenia človeka zvieraťom, túlanie psov, „vyhadzovanie“ psov voľne do prírody a pod. Čipované
musia byť všetky zvieratá v mestách i dedinách na celom Slovensku pod hrozbou prísnych sankcií.
Čipovanie a identifikáciu vykonávajú poverení veterinárni lekári, ktorí sú povinní toto do 24 hodín zapísať do
centrálneho registra spoločenských zvierat do internetu, včítane povinnej vakcinácie proti besnote. Chovateľ si to vie na
príslušnej stránke overiť, a nájde tam aj ďalšie informácie /www.crsz.sk, www.kvlsr.sk/. Aplikáciou transpondéra-mikročipu
zavedie veterinárny lekár čip pod kožu zvieraťa na ľavú stranu krku. S aplikovaným čipom je laikom zakázané manipulovať.
Mikročip vysiela jedinečný číselný identifikačný kód na istú vzdialenosť, ktorý sa dá prečítať zvláštnou čítačkou. Disponujú ňou
veterinárni lekári. Čip nemá zdroj, teda zviera sa nedá vyhľadať satelitom, ako napr. stratený mobilný telefón, alebo ukradnuté
auto so systémom GPS.
Ak napr. pohryzie človeka túlavý pes, ktorý je síce vakcinovaný proti besnote, ale nie je čipovaný, táto vakcína sa
neuznáva a majiteľovi psa hrozia okrem platenia nákladov za ošetrenie poraneného človeka v nemocnici aj ďalšie sankcie zo
strany obce a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
Kto cestuje so svojim miláčikom mimo územia Slovenskej republiky, jeho zviera /pes, mačka, či fretka/ musí mať okrem
čipu aj pas spoločenského zvieraťa, ktorým sa majiteľ v prípade kontroly preukazuje /identita, vakcinácie/. Všetci ostatní
používajú ako doteraz očkovacie preukazy. Kde im veterinárny lekár tiež zaeviduje vykonané vakcinácie a úkony.
Základná cena za čipovanie zvieraťa je 12 €, môže kolísať podľa okolností. Cena čipu a pasu je spolu cca 30 €.
Ing. Ján Palečka

O z n á m e ni e St r e d os l o ve n s k e j e n e r g e t i k y, a . s .
Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu. Stredoslovenská energetika,
a.s. je prevádzkovateľom elektrického vedenia, ktoré sa nachádza v katastrálnom území v obci Lovinobaňa, Uderiná. SSE, a.s.
je ako prevádzkovateľ týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, pri zabezpečení, ktorej je potrebné
pravidelne vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku
elektrických vedení. V tejto súvislosti poukazujem tiež na skutočnosť, že podľa ustanovenia paragrafu 10 zákona o energetike je
SSE a.s. oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických
vedení. Pre lepšiu informovanosť občanov považujem za dôležité upozorniť, že podľa zákona o energetike je zakázané pod
elektrickým vedením: zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúce 3m vo
vzdialenosti 2m od krajného vzdušného vedenia, vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenia.
Ján Uhrin, predseda komisie pre miestnu časť Uderiná
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D e t s k é i hr i s k o v U d e r i n e j
Dňa 11.11.2012 sa konalo otvorenie detského ihriska v obci Uderiná, ktoré sa podarilo zrealizovať z prostriedkov
získaných z dotácie VÚC Banská Bystrica a prostriedkov obce. Pri získaní dotácie sa aktívne podieľali aj členovia stavebnej
komisie a komisie pre Uderinú. Pri pridelení dotácie pomohol tiež poslanec VÚC Banská Bystrica, Prednosta OÚ Lučenec Ing.
Branislav Hámorník, ktorý sa zúčastnil aj otvárania uvedeného detského ihriska, kde predniesol príhovor a prisľúbil nám pomoc
aj v ďalšom období.
Po príhovoroch vystúpili deti z materskej školy pod vedením riaditeľky p. Bakanovej a ostatných učiteľov s krásnym
kultúrnym programom. Po ich vystúpení bol podávaný guľáš a občerstvenie. Prítomní členovia okresnej organizácie strany
SMER-SD Lučenec deťom rozdali malé darčeky a sladkosti.
Z príspevku Mgr. Ľubomíra Kováčika, predsedu stavebnej komisie

P e k n é u k o n č e n i e ro k a 2 0 1 2
Dňa 20.12.2012 sa podarilo pekne ukončiť a rozlúčiť sa z rokom 2012 podujatím zorganizovaným Materskou školou Lovinobaňa
a klubom strany SMER-SD Lovinobaňa. Materská škola zorganizovala „Vianočnú besiedku“ s veľmi pekným kultúrnym
programom s vianočnou tematikou. Klub strany SMER-SD Lovinobaňa, s poslancami obce a obecným úradom, pripravil
vianočnú kapustnicu a vianočný punč pre rodičov, hostí a všetkých, ktorí prišli na toto ukončenie roka 2012.
Na tejto peknej akcii sa zúčastnilo aj viacero hostí na čele s poslancom VÚC Banská Bystrica, Prednostom OÚ Lučenec
a predsedom okresnej organizácie strany SMER-SD Ing. Branislavom Hámorníkom, ktorý vystúpil aj s príhovorom, kde medzi
iným podotkol, že obci Lovinobaňa bol schválený vianočný darček, dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške viac
ako 200.000.- EUR, ktoré sa bude realizovať v roku 2013.
Na závere prítomní členovia okresnej organizácie strany SMER-SD Lučenec deťom rozdali darčeky, balíčky s rôznymi
dobrotami.
Mgr. Ľubomír Kováčik, poslanec obce

Stretnutie s jubilantmi
V októbri, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, sa
uskutočnilo posedenie s jubilantmi, ktorí sa roku
2012 dožili okrúhleho životného jubilea 60, 70, 80 a
90 rokov. Najstaršou občiankou obce je pani Margita
Tušimová, ktorá sa dožila 91 rokov. Jubilantom sa
prihovoril starosta obce Ing. Marian Lenhard.
Blahoželanie bolo spojené so zápisom do pamätnej
knihy obce a odovzdaním pohárov. Programom
sprevádzal moderátor Slovenského rozhlasu Martin
Kopor.
Ľudová hudba Hronsečania spestrila
posedenie programom „Spievaj, že si spievaj“.
Príjemnú atmosféru vytvoril svojim vtipom Mgr.
Dušan Bohuš. Občerstvenie a rozhovory so známymi
zavŕšili vydarené popoludnie. Srdečne všetkým
blahoželáme a do ďalších rokov prajeme hlavne
pevné zdravie.
Ing. Ján Palečka

V a t r a pr i p r í l e ži t o st i S N P
Pri príležitosti 68. výročia Slovenského národného povstania sa dňa 29. augusta stretli občania obce na priestranstve za
domom služieb. Po zapálení vatry bolo pre prítomných pripravené malé „tekuté“ občerstvenie.
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