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Životné prostredie máme spoločné a je
len jedno
Obec Lovinobaňa získala z Nadačného fondu Slovenskej
sporiteľne v Nadácii Pontis finančné prostriedky vo
výške 4780 € na realizáciu projektu s názvom „...Tebe to
zaberie iba chvíľu, ale prírode mnoho rokov...“.
Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť občanov
o možnostiach a spôsoboch triedenia odpadu, vytvoriť lepšie
podmienky na triedenie odpadu a zvýšiť záujem
o separovanie odpadu. Separovaním chceme docieliť
zníženie množstva komunálneho odpadu a vytvoriť tak
podmienky pre zníženie poplatku za komunálne odpady.
Ďalším dôležitým cieľom projektu je zabrániť vytváraniu
nových nelegálnych skládok a zároveň likvidácia súčasných
skládok.
V priebehu mesiacov júl a august obdrží každá domácnosť
v obci Lovinobaňa a Uderiná informačný kalendár, ktorý
bude obsahovať užitočné informácie ako nakladať
s odpadom. Zároveň každá domácnosť obdrží sadu vriec na
separovaný odpad (papier, sklo a plasty). V rámci projektu sa
zakúpia kontajnery na separovaný zber a drvič záhradného
odpadu, ktorý bude slúžiť občanom na likvidáciu záhradného
odpadu na obecnom kompostovisku. Veríme, že projekt
pozitívne a zásadne ovplyvní postoje všetkých občanov
k separovaniu a zneškodňovaniu odpadov a prispeje ku
skvalitneniu životného prostredia obce Lovinobaňa
a Uderiná.
Ing. Marian Lenhard

H a r m o n o g r a m v ývo z u t ri e d e n é h o
zberu
( p l a st , s k l o, p a pi e r)
22. august
19. september
31. október
28. november
26. december

nepredajné

Lovinobaňa – bezpečná obec
V rámci Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality sa Obec Lovinobaňa uchádzala
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na vybudovanie
kamerového systému v obci. Na základe schválenej
žiadosti bude obci poskytnutá dotácia vo výške 5.000 €,
spoluúčasť obce dosiahne 1.000 €. Predmetom projektu je
zakúpenie a inštalácia kamier a rekordéra kamerových
záznamov. Kamery budú umiestnené na nasledovných
miestach:

budova obecného úradu pri vjazde do dvora – 2
pevné kamery snímajúce detské ihrisko a dom
služieb,

budova obecného úradu pri Železničnej ulici – 2
pevné kamery snímajúce Železničnú ulicu a smer do
centra,

budova kultúrneho domu – 3 pevné kamery snímajúce
Štefánikovu ulicu a ulicu Janka Slobodu,

Štvrť 1. mája pri býv. novinovom stánku – 2 pevné
kamery snímajúce Školskú ulicu,

Štvrť 1. mája pri býv. bufete Barborka 2 pevné
kamery snímajúce Štvrť 1. mája.
Ing. Ján Palečka

Inštalácia merača rýchlosti
Obec Lovinobaňa získala grant z „Nadácie Allianz“ na
zakúpenie merača rýchlosti. Zámerom Nadácie Allianz je
aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre
všetkých
jej
účastníkov a
prispievať
k znižovaniu
nehodovosti na cestách.
Cieľom projektu „Merač rýchlosti“ je zvýšenie dopravnej
bezpečnosti inštaláciou merača rýchlosti vozidiel v obci
Lovinobaňa pri ceste I. triedy I/50 v smere jazdy Zvolen –
Lučenec. Prekračovanie rýchlosti patrí k najčastejším
príčinám vzniku dopravných nehôd s najtragickejšími
následkami. Merač rýchlosti pôsobí ako silný psychologický
efekt na vodičov pomocou zobrazenia prekročenej povolenej
rýchlosti a blikaním nápisu „Spomaľ“. Následkom
signalizácie je podvedomé spomalenie rýchlosti.
Celková výška poskytnutého grantu Nadáciou Allianz je
2000 €, spolufinancovanie obce je vo výške 800 €. Obec
požiadala o povolenia na inštaláciu merača, v prípade
schválenia bude merač nainštalovaný v priebehu mesiacov
júl – august 2013.
Ing. Marian Lenhard

Obec Lovi nobaňa vyhl asuje zber nasledovn ých odpadov



elektroodpad,
objemné odpady (starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce,... atď.)

Zber uvedených odpadov sa uskutoční v kotolni na Štvrti 1. mája v dňoch
4. septembra 2013 v čase od 14:00 hod do 16:30 hod.
5. septembra 2013 v čase od 10:00 hod do 13:00 hod.
V prípade potreby dovozu veľkoobjemových odpadov je potrebné túto skutočnosť oznámiť na obecný úrad (tel. 4396402).

Informátor – Lovinobaňa

august 2013

strana 2

Činnosť obecného zastupiteľst va
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa 20. februára, 27. marca, 24. apríla, 29. mája a 26. júna okrem iného
schválilo:
1. Štatút obecnej knižnice, knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Lovinobani. Knižnica poskytuje svoje
služby v budove obecného úradu na poschodí každú stredu (okrem sviatkov) v čase 15.00-17.00 hod. Základné
výpožičné služby sú bezplatné. Naraz si je možné vypožičať najviac 10 dokumentov na výpožičnú lehotu 1 mesiaca.
Zoznam kníh v elektronickej forme je zverejnený na internetovej stránke obce v časti „aktuality“. Knižnica v miestnej
časti Uderiná je sprístupnená po dohode s pani Zuzanou Krupčiakovou.
2. Zakúpenie nového traktora pre potreby obce.
3. Záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad. Prebytok celkového hospodárenia v sume 102.905,50 € sa použije na
tvorbu rezervného fondu.
4. Realizáciu vybudovania WC a kuchynky v budove kultúrneho domu v priestoroch býv. výdajne lístkov a šatní.
5. Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka na ulici SNP v časti od križovatky Štúrova a cesta
I/50 až po rodinný dom p. J. Kováčika.
6. Realizáciu projektu vybudovania kamerového systému v obci z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške
5.000 € so spoluúčasťou obce 1.000 €.

Orientačný plán verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2013
25. september

23 . október

20. november

11. december

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

Petro-Pavlovský volejbalový turnaj
Dňa 29. júna 2013 Obec Lovinobaňa a komisia pre miestnu časť Uderiná usporiadala už tradičný Petro-Pavlovský volejbalový
turnaj, ktorý sa konal na miestnom ihrisku. Počasie k nám síce nebolo veľmi prívetivé, ale o to viac sa ľudia zabávali. Všetci,
ktorí nás prišli potešiť svojou návštevou, mohli zadarmo ochutnať guláš z diviny. Chcel by som poďakovať hlavne p. J. Týnusovi
a p. J. Lacovi, ktorí zabezpečili mäso a p. J. Koklesovi, ktorý ho navaril. Tiež si ľudia mohli pochutnať na výborných držkách za
čo patrí vďaka p. I. Galádovi s manželkou, ktorí sa ich podujali variť. Smäd sme hasili dobrým čapovaným pivom, kofolou a deti
si pochutnali na rôznych sladkostiach. Pekné popoludnie sme zavŕšili tanečnou zábavou v miestnom kultúrnom dome v
Uderinej, kde nás celú noc zabával reprodukovanou hudbou p. J. Kokles. Ešte by som chcel poďakovať za pomoc pri príprave
celej akcie p. M. Fiľovi a p. Z. Krupčiakovej.
Dúfam, že sa čoskoro znovu stretneme na nejakej peknej kultúrnej akcii.
Ján Uhrin, predseda komisie pre miestnu časť Uderiná

Stavanie mája v Uderinej
Dňa 4. mája 2013, komisia pre miestnu časť Uderiná spolu s
Obecným úradom Lovinobaňa usporiadala peknú kultúrnu akciu
pri príležitosti 1. mája. Na to, že miestna časť Uderiná je malá
rozlohou, o to viac sa vedia ľudia zabávať, čo im môžu závidieť
aj väčšie obce. Počasie bolo veľmi príjemné a ľudia si mohli
pochutnať na dobrom guláši, pive a kofole. Na akcii sa zúčastnil
aj poslanec VÚC Banskobystrického kraja Ing. Branislav
Hámorník, ktorý následne pomohol vyrovnať cestné výtlky v
Uderinej v spolupráci so starostom obce Ing. Marianom
Lenhardom. Chcel by som poďakovať p. M. Fiľovi, p. J.
Koklesovi a p. Z. Krupčiakovej, ktorí pomohli zorganizovať takéto
pekné popoludnie.
Ján Uhrin, predseda komisie pre miestnu časť Uderiná

Poďakovanie
Naše deti, ale aj všeobecná verejnosť v zimnom období mala možnosť bezplatne tráviť svoj voľný čas, okrem iných aktivít, aj
korčuľovaním na pozemku pána Albertiho. Touto cestou chceme v mene nás rodičov, ale aj detí a všetkých zúčastnených
korčuliarov, aj nekorčuliarov poďakovať za jednu z možností efektívneho trávenia voľného času. Ďakujeme všetkým
zainteresovaným, ktorí sa nejakým spôsobom postarali a tieto príjemné chvíle. Ostávame milo prekvapení a vďační. Dúfame, že
aj v budúcnosti nám bude umožnené, tráviť svoj voľný čas aj športovými aktivitami v centre našej obce – za čo by sme boli
všetci vďační.
Mgr. Katarína Čipčalová, verejnosť, rodičia a deti
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35. ročník Zimného výstupu na Striebornú
Tohoročný Zimný hviezdicový výstup na Striebornú (719 m.n.m.) sa uskutočnil 16. februára. Kto napriek rannému hmlistému a
chladnému počasiu nabral odvahu privstať si a popasovať sa so snehom na vrchole určite nebol sklamaný. Po krátkom výstupe
od chát v Lovinke sa začalo cez hmlu predierať slniečko a naskytli sa nám krásne inverzné pohľady. Paľko Kováčik nezabudol
ani na lesnú zver, ktorej do krmelca priniesol suché pečivo. Zraz bol o 10.00 hod. na vrchole, kde približne 130 milovníkov
prírody privítal starosta Obce Cinobaňa. Všetci turisti, medzi ktorými nechýbali ani lovinobanskí bežkári, dostali účastnícke listy
a malú pozornosť. Oheň príjemne hrial a o dobrú náladu sa starali skupinky spievajúcich okolo harmoniky či gitary. Cesta späť
cez Horné Fafáky bola náročnejšia – dlhšia a neprešliapaná trasa. Preto nám dobre padol oddych a občerstvenie na vykúrenej
chate na Goliške. Touto cestou chcem poďakovať Miroslavovi Bellovi, Jurajovi Ďurkove a Jánovi Oláhovi, ktorí túto relaxačnú
prestávku „spáchali“. Jubilejnému 35. ročníku prialo slnečné počasie a snehová prikrývka dotvárala pravú zimnú atmosféru.

Tešíme sa na ďalšie vydarené ročníky tohto podujatia, ktorého
vznik sa datuje do roku 1978. V slnečnú a zasneženú nedeľu 19.
februára 1978 sa aktívny turista Mirko Peťko vybral na Striebornú
kde v blízkosti vrcholu pod bralom našiel plechovú schránku od
patrónov do guľometu – pozostatok z druhej svetovej vojny. Na
pondelkovom výbore SZM v Magnezitke navrhol založiť tradíciu
zimných výstupov na Striebornú. Počas týždňa opravil a natrel
spomínanú schránku, ktorú v nasledujúci sobotu 25. februára
spolu s ďalšími turistami vyniesli na vrchol a osadili ju tam ako
schránku pre vrcholovú knihu. Účastníkmi historicky prvého
výstupu a zakladateľmi tradície boli: Mirko Peťko, Mária Peťková,
Igor Baláž, Eva Balážová, Lucia Balážová (jednoročná –
najmladšia účastníčka), Ondrej Caban, Ing. František Radinger z
Lučenca a Ján Dovala z Divína. Organizátorom podujatia bol
najskôr odbor turistiky v Lovinobani spolu so zväzákmi
z Magnezitky. Po rozpade turistického odboru v Lovinobani
patronát nad podujatím prevzali turisti z Divína, neskôr KST Lampáš Lučenec. Od roku 2008 je organizátorom podujatia KST
Lampáš Lučenec spolu s Obcou Cinobaňa.
Ing. Ján Palečka, história zo spomienok Mirka Peťka

Dajme plast om druhú šancu a deťom originálne hry
Dňa 18.5.2013 sa v kultúrnom dome v Lovinobani realizoval
projekt s názvom „Dajme plastom druhú šancu a deťom originálne
hry.“ Deti vo veku 6-12 rokov mali za úlohu vyrobiť si originálne hry
z PET fliaš a za svoju šikovnosť boli odmenené maľovaním tváre
podľa ich požiadaviek. Deti boli veľmi šikovné a tak sa všetky na
záver akcie zmenili na mačičky, myšky, spidermanov, tigre či iné
zvieratká. Nakoniec si zmerali sily v súťaži šikovnosti s vyrobenými
hrami a s oduševnením bojovali o víťazstvo - každý chcel vyhrať.
Preto nakoniec aj deti, ktoré nevyhrali dostali malú sladkú odmenu.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre
optimistov Nadácie Orange. Ďakujeme sponzorovi ako aj
dobrovoľníkom Sojčiaková Marcela, Tkáčová Janka, Golianová
Lucia, Konečná Dagmar, Balázsová Evka, Martinská Janka za
pomoc pri realizácii projektu a ochotným občanom, ktorí nám
pomohli pri zabezpečení plastových fliaš. Zároveň ďakujeme
Obecnému úradu za poskytnutie priestorov kinosály.
Mgr. Martina Peťková, Monika Tušimová, terénne sociálne
pracovníčky
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III. ročník Volejbalového mix turnaja
Dňa 13. 07. 2013 sa konal tretí ročník Volejbalového mix turnaja o cenu starostu Obce Lovinobaňa. Päť zmiešaných tímov
počas krásnej slnečnej soboty predviedlo kvalitný volejbal, na ktorý sa prišlo pozrieť mnoho priaznivcov. Po celodennom
zápolení turnaj napokon vyhralo družstvo Kukovci z Lovinobane, na druhom mieste skončilo družstvo Samkovci z Lovinobane a
tretie miesto získalo družstvo Fiľkovci z Lučenca. Ocenili sme tiež najlepšieho hráča turnaja, ktorým sa stal Peter Lauko a
najlepšiu hráčku turnaja Martinu Žilíkovú.
Touto cestou by sme veľmi radi poďakovali Obci Lovinobaňa a Obecnému úradu za finančnú podporu a materiálne
zabezpečenie turnaja, Základnej škole v Lovinobani, pani vedúcim školských jedální p. Mihalkovej a p. Šuľanovej, manželom
Peťkovcom za "zvuk a obraz", pani Tkáčovej, pánovi Šoltésovi, pani Viere Šuľanovej, pánovi Tomášovi Odzganovi, firme TSV
Papier, Disco Hangár Divín a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli uskutočniť tento turnaj a postarali sa o plné žalúdky a pitný
režim.
Verím, že o rok sa znova stretneme!
Ing. Terézia Ondrisová

III. ročník futbalového turna ja Memori ál Jaroslava Kocúra
Obec Lovinobaňa v spolupráci s bývalými futbalistami Magnezit Lovinobaňa usporiadali III. ročník futbalového turnaja Memoriál
Jaroslava Kocúra, ktorý sa uskutočnil dňa 6.7.2013 na multifunkčnom ihrisku v Lovinobani.
Turnaja sa zúčastnilo päť mužstiev, ktoré hrali systémom každý s každým a víťazom sa stalo mužstvo s najväčším počtom
bodov. Turnaja sa zúčastnili tieto mužstvá: 1. Mýtna, 2. Dedina-Kocúr Team, 3. Old boys I., 4. Old boys II., 5. FC Lovinobaňa.
Najlepšiu formu potvrdili futbalisti Mýtnej, ktorí v poslednom zápase o prvé miesto porazili mužstvo Dedina- Kocúr team. Na
treťom a štvrtom mieste sa umiestnili starí páni Lovinobani a ukázali mladým, že ešte niečo z futbalu vedia. Na piatom mieste
skončili futbalisti FC Lovinobaňa.
Najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený p. Martin Gombala z Mýtnej, najlepším strelcom bol p. Ján Kocúr z Old boys I., ktorý
nastrieľal 10 gólov. Na regulárnosť turnaja dohliadal a rozhodoval p. Jačmeník, ktorý svojimi rozhodnutiami prispel k hladkému
priebehu celého turnaja za čo mu patrí poďakovanie. O občerstvenie sa postarala p. Krnáčová, o hudbu p. Peťko Milan
a o guľáš p. Ľalík Jozef s bratmi Šuľajovcami za čo im patrí poďakovanie. Chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým,
ktorí sa pričinili o zdarný priebeh turnaja, všetkým fanúšikom a hráčom, ktorí si takouto formou prišli uctiť pamiatku nášho
spoluhráča, kamaráta Jaroslava Kocúra.
Ján Barcaj
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