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III. reprezentačný ples materskej školy  
 

Rodičovské zdruţenie MŠ Lovinobaňa usporiadalo spolu s MŠ Lovinobaňa a obecným úradom Lovinobaňa III. 
reprezentačný ples, ktorý sa konal  dňa 24.01.2009 v miestnom kultúrnom stredisku. Ples otvorili viedenským valčíkom 
tanečníci z tanečnej školy Krok sun krok pod vedením p. Galanta. Potom deti z materskej školy privítali všetkých prítomných a 
zahájili ples. Príjemné chvíle spestrili aj ţiačky ZUŠ v Lučenci. Do tanca hrala skupina Simply Family. Veríme, ţe kaţdý, kto sa 
zúčastnil bol spokojný, dobre sa zabavil spolu so svojimi priateľmi. Dúfame, ţe aj v budúcom roku sa v takom hojnom počte 
stretneme na plese MŠ. 

Chcel by som poďakovať kolektívu MŠ, pod vedením  riaditeľky p. Bakanovej za prípravu a organizáciu plesu. Tieţ by 
sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly: obci Lovinobaňa, Autosport Szilágyi, MUDr. Strapkovej, M. 
Gúgľavovej, L. Tkáčovej, J. Melicherčíkovi, E. Bystrianskej, J. Urbančokovej, K. Lakatošovej, V. Šuľanovej, E. Bartošovej, 
COOP Krupina, M. Albertimu, P. Benediktimu, J. Fridrichovi, J. Koškovi, V. Mánikovi, Ľ. Kováčikovi, J. Uhrinovi, J. Klinčokov i, I. 
Paučovi a J. Mičianikovi. 

Ján Uhrin, predseda kultúrnej komisie 
Božena Bakanová, riaditeľka MŠ 

 
 

Zmena spôsobu úhrady poplatku za komunálne odpady  
 

V obci Lovinobaňa bol uhrádzaný poplatok za komunálne odpady 
prostredníctvom SIPO. Tento spôsob platby bol pre občanov výhodný, pretoţe 
nemuseli mať starosti s platením poplatku v hotovosti, resp. prostredníctvom 
bankového účtu. Kaţdomesačne bol tento poplatok automaticky zaplatený 
prostredníctvom inkasa.  

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 
upravený zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady: Tento poplatok je obligatórny 
(povinný) a obec je povinná ho na svojom území zaviesť. Miestny poplatok sa platí 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce priebeţne na území 
obce. Poplatníkom za komunálne odpady je kaţdá fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá takýto odpad produkuje na území obce. Vychádza sa zo zásady, ţe kaţdá 
osoba je pôvodcom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu 
v obci, ak sa zdrţuje na jej území. Poplatok sa vyrúbi platobným výmerom.  

Spôsob platby poplatku za komunálne odpady prostredníctvom SIPO však nie je v súlade so zákonom. V zmysle 
zákona musí obec vyrubiť poplatok rozhodnutím – platobným výmerom (podobne ako je to pri dani z nehnuteľností). Od 
1.3.2009 bude v obci Lovinobaňa poplatok za komunálne odpady vyrubený platobným výmerom, ktorý bude doručený 
do domácností. Splatný bude v dvoch splátkach: 1. Obdobie marec – jún, 2. Obdobie júl – december. Výška platieb, termín 

úhrady a spôsob platby (v hotovosti na OcÚ, prevodom z účtu) bude uvedený na platobnom výmere. Poplatok je stanovený vo 
výške 1,17 € (35,25 Sk) na osobu a mesiac.  

Obec Lovinobaňa prosí občanov o pochopenie zmeny spôsobu úhrady tohto poplatku. 
Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 

 
 

Odvoz separovaného zberu  
 

Mepos, s.r.o. rozhodol o 2-mesačných 
intervaloch odvozu separovaného 
odpadu (plast, sklo, papier) 
v nasledujúcich termínoch:  

     26.02.2009 
     23.04.2009 
     18.06.2009 
     27.08.2009 
     22.10.2009 
     31.12.2009 
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Výročie oslobodenia obce Lovinobaňa  

 

V týchto dňoch si pripomíname 64. výročie oslobodenia našej obce Červenou armádou. Uţ len málo našich občanov si 
pamätá na ťaţké časy 2. svetovej vojny. Slovensku sa spočiatku vojnové udalosti vyhýbali. Zlom nastal aţ po vypuknutí 
Slovenského národného povstania 29. augusta 1944. Po dvoch mesiacoch bojov bolo povstanie nemeckými vojskami porazené 
a aj občania Lovinobane na vlastnej koţi pocítili nemeckú okupáciu. Príslušníci Zbraní SS obsadili obec 22. októbra 1944 
a pokračovali v útoku na Detvu. O týţdeň však prišli do Lovinobane príslušníci nacistickej tajnej polície. S pomocou domácich 
prisluhovačov začali prenasledovať a zatýkať občanov, ktorí sa zúčastnili na povstaní. V obci zavládla atmosféra strachu 
a podozrievania. Nezriedka sa s pomocou okupantov medzi občanmi vybavovali staré osobné účty. Mnohí občania preto z obce 
ušli na okolité lazy, alebo sa skrývali u svojich príbuzných a priateľov. Nemci zaistili 26 Lovinobančanov, ktorých odviezli na 
dvoch nákladných autách do Lučenca. Väčšina z nich bola deportovaná na nútené práce do Nemeckej ríše. Špehovanie 
a sporadické zatýkanie pokračovalo i v decembri 1944. 

Na konci roku však uţ bolo stále viac badať pribliţovanie frontu. Cesty od Lučenca boli preplnené nákladnými autami, 
tankami a inou vojenskou technikou. Nemeckí vojaci ustupujúci na sever boli vyčerpaní a apatickí. Cez lovinobanský chotár 
hnali na tieţ mnoţstvo dobytka, ktorý zrekvirovali ešte v Maďarsku. Vyťaţená bola aj ţelezničná trať Lučenec – Zvolen. Cez 
lovinobanskú ţelezničnú stanicu prechádzali transporty s vojenskou technikou i s ranenými. Dňa 6. januára 1945 ţelezničnú 
stanicu bombardovalo rumunské letectvo, bomby však popadali do neďalekého Hája. V januári 1945 sa v Lovinobani usídlili 
nemecké bojové jednotky. Vojaci otupení vojnou boli k obyvateľom obce bezohľadní.  

Sovietske vojská postupovali v tom čase na stredné Slovensko od juhu v rámci budapeštianskej útočnej operácie. Jej 
cieľom bolo postupovať na Viedeň a Mníchov. Na juţné Slovensko prenikali vojská sovietskeho 2. Ukrajinského frontu 
a spojeneckej 1. rumunskej armády, ktoré tvorili severné rameno útočiacich sovietskych vojsk. Lučenec bol dobytý po ťaţkých 
bojoch 33. streleckým zborom sovietskej 27. armády 14. januára 1945. Nemcom sa podarilo zastaviť ďalší sovietsky postup na 
čiare Halič – Tomášovce – Cinobaňa. Nemeckí vojaci sa začali horúčkovito pripravovať na obranu aj v okolí obce Lovinobaňa. 
Okolité výšiny im k tomu poskytovali dobré podmienky. Budovali palebné postavenia pre guľomety a ťaţké pechotné zbrane 
najmä na výšine Sedem chotárov, ktorá bola v tom čase porastená iba riedkou mladinou, takţe bol z nej krásny výhľad na celé 
okolie i na Lučenec. Opevňoval sa aj Divínsky háj. Na okraji Lovinobane boli pri obytných domoch vybudované palebné 
postavenia pre delostrelectvo. Priamo v obci sa na čas rozloţila aj maďarská delostrelecká batéria. Okopy a poľné postavenia 
sa budovali aj pri Uderinej. Nemci tieţ ničili ţelezničnú trať a mosty. Predpokladali, ţe Lovinobaňu, ktorá tvorí bránu do 
Pilnianskej doliny, budú brániť niekoľko dní alebo týţdňov tak, ako sa im darilo drţať front pri Tomášovciach. Čelný útok 
jednotiek Červenej armády po hlavnej ceste z Tomášoviec by znamenal ťaţké straty pre útočníka a zároveň zničenie mnohých 
domov v obci Lovinobaňa.   

Sovietske velenie uznalo nezmyselnosť čelného útoku na dobre vybudovanú obranu v priestore Lovinobane. Rozhodlo 
sa ju obísť cez ťaţší, ale menej opevnený terén. Na západe útočila rumunská 1. armáda cez Polichno a Ábelovú, na východe 
Červená armáda cez Točnicu a Cinobaňu. Nemci sa preto rozhodli vyprázdniť Lovinobaňu bez boja. Dňa 27. januára 1945 
zostal v obci len nemecký zadný voj podporovaný jedným tankom. Nemci vyhnali ľudí z domov a začali klásť v obci míny. Na 
druhý deň dopoludnia vyhodili do povetria most v centre obce. Výbuch poškodil okolité domy. Nemci potom z Lovinobane 
ustúpili k Mýtnej. Pred obedom prišli do obce od Uderinej a Podrečian prvé sovietske hliadky. Obyvatelia upozornili 
červenoarmejcov na míny. Jeden vojak neuposlúchol varovanie občanov a pred budovou dnešného obecného úradu stupil na 
mínu, ktorá usmrtila okrem neho i troch jeho spolubojovníkov. To boli jediné straty Červenej armády v Lovinobani. Ostatné míny 
zneškodnili sovietsku ţenisti. Pri prechode frontu zahynuli aj dvaja obyvatelia obce. Večer 28. januára 1945 uţ obec zaplnili  
silné pešie i delostrelecké jednotky Červenej armády, ktoré sa zapojili do tuhých bojov za obcou Mýtna. Pre Lovinobaňu v ten 
deň najstrašnejšia vojna v dejinách ľudstva skončila. Definitívny koniec vojny nastal o niekoľko mesiacov neskôr 8. mája 1945. 

Váţení občania! Vzdajme česť všetkým vojakom Červenej a rumunskej armády i obyvateľom našej obce, ktorí padli 
v boji proti nacistickému nepriateľovi ľudstva. Uctime si pamiatku ľudí, ktorí obetovali svoje ţivoty, aby sa zvrátené svetovládne 
plány nemeckých nacistických pohlavárov nestali skutočnosťou. Ich obeť nebola zbytočná. Nacistické Nemecko bolo porazené. 
Svetovládne chúťky sa v inej podobe a na inom mieste objavujú i dnes. Preto nech je obeta bojovníkov proti nacizmu pre nás 
inšpiráciou do budúcnosti. 

PhDr. Pavel Mičianik, PhD. 
 

Činnosť  stavebnej komisie  v  roku 2008 a návrhy na rok 2009  
 

S koncom roka 2008 a začiatkom roka 2009 cítim ako poslanec a predseda stavebnej komisie za povinnosť informovať 
Vás občanov o činnosti tejto komisie a návrhmi na rok 2009.  
 Stavebná komisia zasadala v roku 2008 celkovo päť krát. Prvé dve zasadania boli zamerané na spracovanie projektu 
na konto ORANGE a na vypracovanie jeho rozpočtu. Spracovaný bol projekt na výstavbu altánku v strede obce, tento však 
nebol na tento rok schválený. V súvislosti s uvedeným projektom boli prejednávané moţnosti získania pozemku pre uvedený 
altánok v strede obce, pred klubom dôchodcov, čo je naďalej aktuálne a po pripravení bude predloţené na schválenie 
obecnému zastupiteľstvu.  Ďalšie zasadnutia boli zamerané na pripravenie ţiadosti o kúpu ubytovne KORD pri LOVINITE, 
pripravenie ţiadosti o ihrisko s umelou trávou pri ZŠ v Lovinobani, riešenie situácie v MŠ Lovinobaňa z dôvodu hroziaceho 
neprijatia všetkých hlásiacich sa detí na školský rok 2008/2009 a vybudovanie oddychového parčíka na jednom z mála 
obecných pozemkov v strede obce.  
 S potešením môţem zhodnotiť, ţe z uvedených aktivít stavebnej komisie na rok 2008 sa nepodarilo realizovať len 
jednu. Nebol schválený projekt na altánok predloţený na KONTO ORANGE. Ostatné projekty sa podarilo zrealizovať, alebo sú 
uţ pripravené na realizáciu v tomto roku. Projekt o ihrisko s umelou trávou bol koncom roku schválený, so začatím výstavby 
začiatkom roku 2009. Uvedený projekt sa podarilo do obce získať celoročnými aktivitami a jednaniami členov stavebnej komisie, 
jej sympatizantov a starostu obce. Taktieţ jednaniami v roku 2008 sa podarilo získať súhlas všetkých členov predstavenstva 
firmy vlastniacej budovu KORD pri LOVINITE a tým dať reálnejšie podklady pre vypracovanie projektu na dom sociálnych 
sluţieb.  
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Riešením situácie v MŠ Lovinobaňa, kde hrozilo, ţe z kapacitných dôvodov nebude moţné prijať viac ako pätnásť 
z prihlásených detí sa podarilo určitými stavebnými úpravami vyriešiť, pričom nebolo potrebné vydať ani jedno rozhodnutie 
o neprijatí do materskej školy, čo sa podarilo vyriešiť v spolupráci starostu obce, stavebnej komisie a hlavne aktívnym prístupom 
riaditeľky materskej školy. Tým, ţe deti prihlásené do materskej školy boli prijaté v Lovinobani a nemuseli dochádzať do 
okolitých obcí sa podarilo pre obec získať viac ako osemstopäťdesiattisíc korún, ktoré budú na uvedený počet detí poukázané 
z podielových daní v tomto roku  a o ktoré by inak obec prišla.  

Riešené boli aj investičné akcie, hlavne na skrášlenie obce, kde stavebná komisia sa zhostila zveľadenia a upravenia 
jedného z mála pozemkov v obci, ktorý jej patrí a to pozemku vedľa domu sluţieb. Vznikol tu pekný parčík, do ktorého tento rok 
umiestnime lavičky a zopár atrakcií pre deti. Tu sme myslím dokázali a ukázali ako sa dá pracovať v prospech obce, keď sa 
spoja sily a ľudia v obci. Uvedený parčík vznikol brigádnickou činnosťou obyvateľov, veľa práce tu odviedli aktivačný pracovníci, 
ktorí boli ochotní pracovať aj v sobotu, pričom ukázali ţe sú schopní vytvárať aj trvalé hodnoty. Materiál pre uvedené práce 
zabezpečoval starosta obce.  Nakoniec odbornejšie práce boli riešené dodávateľsky cez stavebnú firmu. Výsledkom je pekný 
parčík na mieste kde doteraz bola metrová burina.  

Z menších aktivít na ktorých sa stavebná komisia podieľala je získanie a sprevádzkovanie motorového vozidla LADA 
NIVA, ktoré značne pomáha pri rôznych prácach v obci, aktívna účasť na príprave správnych konaní pri riešení odpadov v obci, 
namaľovanie deliacich čiar na ulici SNP, ktoré neboli v pláne na rok 2008, ale z dôvodu, ţe sme o to ţiadali od začiatku roka 
namaľovali ich tento rok.  

Dňa 5.11.2008 bolo zasadnutie stavebnej komisie  zamerané na návrhy stavebných prác v obci na rok 2009. Taktieţ 
bol prejednaný návrh starostu obce na vypracovanie projektu na kanalizáciu obce a rekonštrukciu čističky odpadových vôd. 
Komisia tomuto vyjadrila plnú podporu. Padli aj návrhy na sprostredkovanie stretnutí  s firmami, ktoré majú v tomto druhu prác 
bohaté skúsenosti a realizujú takéto stavby.  

Taktieţ sme navrhli, aby bol projekt rekonštrukcie základnej školy realizovaný cez firmu, ktorá uţ takýto projekt 
realizovala a aj jej bol schválený.  
Návrhy stavebnej komisie, na práce v roku 2009: 
Projekty, ktoré by sa mali jednoznačne zrealizovať: 

1. Ihrisko s umelou trávou. 
2. Parkovisko pri dome sluţieb na obecnom pozemku. (asfaltové, alebo drť) 
3. Zámková dlaţba pred dom sluţieb a tri lavičky.  
4. Chodníky v cintoríne (zámková dlaţba) a vysypanie drťou spodnej cesty s následným spevnením. 

Projekty, ktoré odporúčame na realizovanie: 
5. Pokúsiť sa získať vhodný objekt na dom sociálnych sluţieb, aby mohla byť podaná ţiadosť o eurofondy.  
6. Pokračovať pri opravách domu sluţieb podľa rozpočtu, ktorý vypracovala komisia v roku 2007.  
7. Výmena zvodidiel  v strede dediny a pred základnou školou.  
8. Posilňovňu v dome sluţieb na poschodí vo voľných priestoroch. 
9. Projekt altánku vypracovaný stavebnou komisiou na konto orange, zopakovať v tomto roku no umiestniť ho k ihrisku 

s umelou trávou pri škole. Tu zároveň navrhujeme inštalovať kamerový systém v areáli školy ako ochranu ihriska 
a ostatných priestorov školy.    

Niektoré ako vidno sa uţ začali realizovať, ako napríklad ihrisko s umelou trávou pri ZŠ, taktieţ moţnosť získania  budovy 
KORD, pri ktorej však je potrebné posúdiť moţnosť jej pouţitia na dom sociálnych sluţieb.  

Mgr. Ľubomír Kováčik, predseda stavebnej komisie 
 

Činnosť Obecného zastupiteľstva v  Lovinobani 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa 19. novembra 2008, 11. decembra 2008 a 3. februára 2009 mimo iného 
schválilo: 

 Programový rozpočet obce na rok 2009. Pouţitie a výška prostriedkov obce na kapitálové výdavky roku 2009 závisia 
od schválenia, resp. neschválenia projektov financovaných z fondov EÚ alebo štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu sa 
uvedené rozpočtované výdavky budú v priebehu roku 2009 upravovať. V rozpočte na rok 2009 sa plánuje 8.300 € na 
úpravu projektovej ţiadosti na rekonštrukciu ZŠ, 16.600 € na spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska, 6.600 
€ na výkup pozemkov pod ČOV, 18.200 € na spracovanie geometrického plánu kanalizácie a prípravné práce na 
vypracovaní technického projektu výstavby kanalizácie. 

 VZN č. 1/2009 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a o podmienkach určovania a vyberania daní a miestneho poplatku na území obce Lovinobaňa, Uderiná a osade 
Dolné Fafáky. 

 VZN č. 4/2009 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Lovinobaňa. 
Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 

 

Prečo nespáliť plasty, veď predsa horia a  nikto sa to nedozvie?!  
 

Ţivot bez plastov si v dnešnej dobe nevieme ani predstaviť. Stretávame sa s nimi na kaţdom kroku, či uţ vo forme 
rôznych obalov, igelitových tašiek, polyetylénových vreciek alebo plastových fliaš.  Z rôznych strán na nás najmä ochranári 
tlačia, aby sme obmedzili ich pouţívanie a tie, ktoré uţ máme, aby sme  recyklovali. Prečo by sme vlastne mali počúvať tieto ich 
reči? Pomyslia si asi mnohí z nás. Ak odhliadneme od faktu, ţe polystyrén sa v prírode nikdy nerozloţí a igelitová taška aţ za 
20 rokov  a recykláciou umelých vlákien sa ušetrí 9,4 kWh energie ako aj pri zohľadnení skutočnosti, ţe na výrobu 1 tony 
plastov sa spotrebuje 2,5 t ropy, čo môţe nahradiť 1,2 tony zberových plastov, tak si to pravdepodobne viacerí rozmyslíme 
a začneme uvedomelejšie s plastmi nakladať – minimalizovať ich pouţívanie, separovať a recyklovať.   
Plasty predstavujú asi 7 % komunálneho odpadu, čo nie je málo. Najhoršie, čo ľudia môţu s plastmi urobiť je ich spaľovanie.  
Plasty sú obohatené rôznymi látkami, ako sú zmäkčovadlá, farbivá a stabilizátory. Tie často obsahujú ťaţké kovy hlavne zinok 
a kadmium. Pri spálení sa ťaţké kovy uvoľňujú jednak do ovzdušia a jednak zostávajú v popole. Pri nedokonalom horení   
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plastov vzniká veľa oxidu uhoľnatého (CO), ktorý je jedovatým plynom  schopným viazať sa na krvné farbivo hemoglobín  a tým 
znemoţňuje prenos kyslíka krvou. Spaľovaním plastov sa uvoľňujú tieţ uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku fotochemického 
smogu.  Ďalším nebezpečenstvom pri spaľovaní plastov je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele. Pri 
spaľovaní plastov vznikajú aj monoméry príslušného plastu (monoméry – základné stavebné kamene jeho uhľovodíkového 
reťazca). Monomér polyetylénu (PET, HDPE, LDPE) je etylén, ktorý pri vysokých koncentráciách spôsobuje narkózu.  
Z polyetylénu sa vyrábajú napr. vrecká, igelitové tašky, sitká. Monomér polystyrénu, ktorý sa pouţíva na výrobu niektorých 
téglikov na potraviny  je jedovatý styrén.  Monomérom polypropylénu pouţívaného na výrobu téglikov, elektroizolačných 
materiálov ale i textilných vlákien  je propylén, ktorý má narkotické účinky a pôsobí negatívne na krvný obeh.  
Najnebezpečnejšie je ak horí PVC – polyvinylchlorid, pri ktorom sa za veľmi škodlivé povaţuje i dokonalé spaľovanie tohto 
plastu t.j. pri vysokých teplotách v spaľovni. Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková (HCl), ktorá silne dráţdi horné 
dýchacie cesty. Spálením 1 kg PVC sa uvoľní asi 0,5 ks 100 % kyseliny chlorovodíkovej. Do ovzdušia   sa môţe dostať aj 
monomér PVC – vinylchlorid, ktorý je veľmi jedovatá látka s rakovinotvorným účinkom. Dym obsahuje karcinogénne dioxíny, 
uvoľňuje sa i plynný chlór či ešte agresívnejší fosgén. Jedná sa o nebezpečné látky, ktoré sa v prvej svetovej vojne pouţívali 
ako bojové plyny. Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc a okamţitú smrť a niţšie koncentrácie vedú 
k nemociam dýchacích ciest.   Horením gumy vznikajú oxidy síry, ktoré dráţdia dýchacie cesty a sadze. Tie obsahujú uţ 
zmienené polychlórované uhľovodíky medzi ktorými sa nachádzajú silné jedy aj rakovinotvorné látky.  

Ako sa hovorí, ţe na záver to najlepšie? Tak aby sme nesklamali tých, ktorí si ešte stále myslia, ţe sa ich tento 
problém nedotýka a naďalej neuváţene  nakladajú s plastmi – netriedia ich ale spaľujú. Uţ sme spomínali, ţe dym zo 
spaľovania PVC obsahuje karcinogénne dioxíny.  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, ţe ak sa do priameho 
obehu dostane dioxín s veľkosťou jediného zrnka ryţe, zodpovedá toto mnoţstvo ročnému limitu povolenému pre 1 milión ľudí. 
Vedecká komunita povaţuje dioxíny za najjedovatejšie chemikálie, ktoré kedy  človek vyprodukoval. Je ich asi 210 druhov. 
Vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, kde sa pri spaľovaní pouţíva chlór. Medzi zdroje dioxínov 
patrí aj spaľovanie komunálneho odpadu. Dioxíny sa radia medzi tzv. perzistentné organické polutanty (POP). Sú to prevaţne 
syntetické látky s veľmi váţnymi trvalými negatívnymi účinkami na ľudské zdravie, voľne ţijúce druhy a ekosystémy. Organizmy 
ľudí a zvierat všade na svete sú do menšej alebo väčšej miery znečistené dioxínmi  Dioxíny sú prítomné v krvi, v tukoch 
a v mlieku. U ľudí ich prítomnosť priamo závisí od prostredia, v ktorom ţijú a od potravy. POP predstavujú dlhodobé ohrozenie 
zdravia človeka a celej prírody. Toxický vplyv dioxínov má  nasledovné dopady na zdravie: vysoká karcinogénnosť 
(rakovinotvorné), zníţenie imunity, zvýšená náchylnosť na infekcie, vplyv na muţské a ţenské pohlavné orgány, vplyv na vývoj 
plodu – poruchy vývoja CNS, zmeny hormónov, receptorov a rastu a iné.  

Dúfam, ţe po prečítaní týchto riadkov si aj tí spomedzi nás, ktorí sa tvária, ţe nič zlé nerobia, keď spaľujú plasty, 
uvedomia čomu vystavujú svoje zdravie, zdravie svojej rodiny aj zdravie ostatných.  

Ing. Jana Mániková, predseda komisie životného prostredia 

V ianočný charitat ívny program  
IN Network Slovakia, n.o. pripravila dňa 20. decembra 2008 charitatívny program 
– rozdávanie vianočných balíčkov pre deti zo sociálne slabších rodín. 
Gospelovými piesňami spestrila program skupina GIVIPEN z Cinobane. Pre deti 
boli pripravené balíčky obsahujúce hračky, školské a hygienické potreby. Balíčky 
pripravené zvlášť pre chlapcov a dievčatá v troch vekových skupinách 
zabezpečuje misijná organizácia z Nemecka, prostredníctvom neziskovej 
organizácie IN Network so sídlom v Lučenci sú distribuované do detských 
domovov a sociálne odkázaných rodín. V obci Lovinobaňa pochádza zo sociálne 
slabších rodín veľa detí. Na základe predošlej spolupráce oslovili Ing. J. Palečku 
s ponukou pripraviť tento program. Veríme, ţe toto podujatie urobilo radosť 56 
deťom z rodín v hmotnej núdzi. Poďakovanie patrí predovšetkým organizácii IN 
Network.                      -jp- 
 

V úcte sa skláňame nad pamiatkou našich spoluobčanov,  ktorí  nás opusti l i  v  roku 2008 
Filipjak Miroslav     nar. 1980    Lojka Pavel  1937  Meša Miloš  1958 
Jarabová Petronela 1916  Peťková Klára  1930  Aláč Ján  1953 
Holubec Miloslav 1959  Stanková Elena  1923  Barcajová Mária 1914 
Krejči Milan   1939  Peťková Elena  1925  Roháč Ladislav  1926 
Štulrajterová Mária  1932  Antal Juraj  1925  Kuzmová Mária  1935 
Vrbiniak Jozef  1935  Dolniak Pavel  1926  Pomykal Ondrej 1926 
 

Najmladším občanom obce narodeným v  roku 2008 prajeme veľa zdravia a radost i  
Kováč Andrej    Korim Dávid    Oláh Michal 
Berky Tibor    Ľalíková Viktória   Oláhová Jazmína 
Berky Patrik    Mánik Timotej    Oláhová Vanesa 
Čipčala Jozef    Mičianiková Kvetoslava   Tóthová Viktória  
Gašparová Vanesa   Muránsky Dávid     
 

V roku 2008 sa v obci prihlásilo na trvalý pobyt 33 občanov a odhlásilo sa 32 občanov. K 31.12.2008 mala obec Lovinobaňa-
Uderiná 2106 obyvateľov, ktorých priemerný vek bol 37 rokov. 

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 
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