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Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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13. marca 1988    
v Japonsku bol otvorený železničný tunel 
Seikan, najdlhší cestný tunel na svete.

Výročia a udalosti
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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Miriam Hašková   0905 915 039

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (30.690 domácností)

V súvislosti s udalosťami na Ukra-
jine sa aj ľudia na Slovensku obá-
vajú možnej radiácie a vo veľkom 
nakupujú tabletky s obsahom jódu. 
Odborníci varujú pred možnými 
rizikami a užívanie týchto liekov z 
preventívnych dôvodov neodporú-
čajú.

Na nevhodnosť neuváženého uží-
vania jódu upozornil na sociálnej sieti 
aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv a 
rozhodne ho neodporúča. „Pri dlho-
dobom, prípadne nadmernom užívaní 
jódu hrozia zdravotné riziká – na-
príklad vznik ochorení štítnej žľazy - 
struma, hypo - alebo hypertyreóza, či 
ohrozenie srdcovo-cievneho systému,“ 
varujú odborníci.

Na čo slúžia jódové tablety?
Na Slovensku je registrovaných via-

cero liekov s obsahom jódu v rôznych 
formách. Napríklad vo forme tabliet 
či roztoku. Jódové tablety slúžia ako 
prevencia vstrebávania rádioaktívne-
ho jódu do organizmu a sú určené na 
použitie v prípade radiačnej havárie 
alebo počas vyšetrenia v nukleárnej 
medicíne. „Ich užívanie v iných prípa-
doch nepredstavuje pre človeka žiadny 
benefit. V dlhodobom horizonte môže 
ich užívanie viesť k depresii, nervozite, 
impotencii či nespavosti,“ prízvukujú 

odborníci.

Predzásobovanie sa 
tabletami neodporúčajú

Štátny ústav zároveň upozorňuje, že 
vytváranie neuvážených zásob liekov 
v domácich lekárničkách môže viesť 
k výpadkom daných liekov na trhu. 
Následkom takejto situácie budú mať 
pacienti, ktorí lieky naozaj potrebujú, 
znemožnený prístup k liečbe. Rovnako 
aj Ministerstvo zdravotníctva ľuďom v 
tejto chvíli jednoznačne neodporúča sa 
jódovými tabletkami predzásobovať. 
„V prípade, že by hrozilo riziko, štát 
v predstihu zabezpečí všetky potreb-
né kroky na ochranu obyvateľstva,“ 
uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníc-
tva Zuzana Eliášová.

Preventívne užívanie 
jódových tabliet sa neodporúča

» ren
Ilustračné foto. autor foto Sztrapacska74 pixabay 
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Lučenec

» Predam Bluray 3D pre-
hravac panasonic dmp-
-bdt110 plne funkcny cena 
30eur.0951 928 315

» Kupim elektromotory 
,zvaracky,trava kable aj iné 
tel 0908 885 271
» Kupim autobatérie aj ne-
funkcné tel:0908 885 271

» 63 rocna hlada muza z 
Lc a okolie na zoznamenie 
0905 970 098

» Kúpim Pionier, Stelu, Ba-
betu, Simson, aj diely. 0949 
505 827
» Kupim starsie motorky aj 
diely 0908 885 271
» Kupim katalyzator aj vy-
montujem 0908 885 271

» Kupim vzduchovky 0908 
885 271

» PREDAM VLAST. BIO JABL-
KA 0,40e/kg,SMS 0908 230 
895

» Kúpim jelenie parožie! 
0907 456 243
» Kupim bankovky mince aj 
slovenské 0908 88 5271

» Predam subwofer 180w 
8ohm 25eur.0951 928 315

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba ne-
funguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, LC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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www.novogranit .sk
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047/433 4777, 0905 198 723
LUČENEC, Karmána 12/20

www.kolac.sk

Cafe & Wellness
Molnar

0911 220 979
LUČENEC, Jokáiho 1274/2a
www.wellnessmolnar.sk

Po – So: 7.00 – 18.00

Ne: 9.00 – 18.00 Kaviareň: 8.00 – 21.00

Wellness: 15.00 – 21.00

Pia – So: do 22.00
Objednávky na Veľkonočné
sviatky prijímame do 11. 4.

Výdaj 14. 4. alebo 16. 4. Sauny, vírivky, soľná jaskyňa

NÁZOV CHARITY: Centrum pomoci Domček
Žigová Margaréta / tel.: 0948 652 562

e-mail: vasacharita@gmail.com

S hrôzou sledujeme vojnu na Ukra-
jine. Celé generácie sme nepoznali ne-
zmyselné zabíjanie a ničenie. Teraz ich 
máme v tesnej blízkosti.

Ako vydavateľ novín, ktoré máte 
pred sebou, nechceme stáť mimo. 
Po všetkých vlnách pandémie a loc-
kdownov a pri historicky najvyšších 
cenách vstupov (u nás ceny papiera) 
si nemôžeme dovoliť veľké gestá. A po-
dobne sú na tom naši klienti - menšie 
a stredné podniky, ktoré tvoria drvivú 
väčšinu našich klientov. Ale akékoľvek 
sú naše starosti, sú zanedbateľné v po-
rovnaní s tým, čo práve teraz zažívajú 
naši ukrajinskí susedia. Preto sme mu-
seli hľadať spôsob, ako im pomôcť. 

Naša sila je v počtoch. Sme nielen 
vydavateľom najčítanejšieho týžden-
níka s najväčšou sieťou regionálnych 
novín, ale sme aj vydavateľom s naj-
väčším počtom klientov. Preto sme sa 
inšpirovali príslovím „babka k bab-
ce...“ a poprosili sme našich inzeren-
tov, aby spolu s nami prispeli obetiam 
ukrajinského konfliktu. Symbolickou 
sumou 1 euro z každej faktúry. Ku kaž-
dému takto získanému euru pridáme 
druhé euro my - vzdáme sa časti na-
šich tržieb. A keďže každý týždeň je 
tých faktúr viac ako tisíc, máme po-
tenciál dať dokopy s našimi klientmi 
peknú sumu.

Eurá od našich klientov spolu s tými 
od nás poputujú na účet ukrajinského 
Červeného kríža. Ten pomáha ľuďom 

v núdzi aj priamo v epicentre bojov, 
uprostred toho najväčšieho pekla, aké 
momentálne v Európe jestvuje. Ak sa 
však v budúcnosti vyskytne urgentnej-
ší spôsob ako pomôcť obetiam vojny, 
budeme pomáhať aj inde. Vždy len hu-
manitárne.

K našej iniciatíve sa už pridali prvé 
firmy z nášho regiónu: MMMB s.r.o. 
- Obnova striech, Čero s.r.o. - Čistia-
reň peria, Jaroslav Molnár - Cukráreň 
Molnár, Juraj Václavík - Kamenárstvo, 
Peter Kaplan-Konkurent - Autoservis 
- Autodiely, Novogranit spol.s.r.o. - 
Kamenárstvo, PROFI-DEMONT s.r.o., 
Miroslav Pivarči. 

Úprimne a zo srdca ďakujeme. Dúfa-
me, že sa pridajú aj ďalší.

Obraciame sa však teraz aj na Vás, 
našich čitateľov. V tejto náročnej dobe 
si musíme pomáhať navzájom, preto 
Vás chceme poprosiť, aby ste ani vy 
nezabudli na podporu regionálnych 
firiem, malých a stredných podnikate-
ľov z Vášho okolia. Bežnými nákupmi, 
objednaním služieb. Namiesto e-sho-
pu, podporte ľudí vo svojom okolí. Ak 
budeme držať spolu, dokážeme veľké 
veci a ani tie najsilnejšie a najbez-
ohľadnejšie veľmoci nás nezlomia. 
Tak, ako to v týchto dňoch dokazuje 
ukrajinský ľud.

Zostaňme spolu, pomáhajme a po-
máhajme si navzájom.

» Tím REGIONPRESS a klienti

EURO k EURU pre Ukrajinu

INZERCIA

0905 915 039
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

Slovenský skauting obnovil iniciatívu 
Skautská služba, aby mohol pomáhať 
v čase vojny na Ukrajine. Dobrovoľní-
kov posiela aj do terénu. Zameriavajú 
sa na program pre ukrajinské deti v 
núdzových táboroch. Pomáhajú tiež 
s koordináciou na slovensko-ukrajin-
ských hraniciach.

Slovenský skauting zaktivizoval 
svoju dobrovoľnícku iniciatívu Skautská 
služba. Tá organizuje a usmerňuje dob-
rovoľnícke aktivity skautov a skautiek 
zamerané na zmiernenie vplyvu kríz, 
na pomoc ľuďom v núdzi a na prevenciu 
predvídateľných kríz. „Chceme pomôcť a 
podporiť už vymyslené a fungujúce akti-
vity. V tejto súvislosti Slovenský skauting 
nadviazal spoluprácu s organizáciami 
Kto pomôže Ukrajine a Človek v ohro-
zení,“ uviedla Lucia Tóthová z Ústredia 
Slovenského skautingu. Dobrovoľníkov 
posielajú do terénu pomáhať s koordiná-
ciou na slovensko-ukrajinských hrani-
ciach a v táboroch. „V súčasnosti sa naši 
dobrovoľníci nachádzajú na hraničných 
priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a v 
táboroch v Humennom a vo Vranove nad 
Topľou,“ dodala L. Tóthová. Na lokálnej 
úrovni pomáhajú nižšie organizačné 
zložky v mestách a obciach naprieč celým 
Slovenskom s triedením materiálnych 
zbierok a ich logistikou, poskytovaním 
krízového ubytovania pre ľudí z Ukrajiny 

v skautských priestoroch klubovní, chát 
a podobne. Východoslovenská skautská 
oblasť je v úzkom kontakte s ukrajinský-
mi skautmi.

Monitorujú situáciu na hraniciach
Slovenský skauting dočasne vytvoril 

vysunuté pracovné pôsobisko Ústredia 
Slovenského skautingu na východnom 
Slovensku, v obci Juskova Voľa. Bude tak 
môcť bližšie monitorovať situáciu na hra-
ničných priechodoch a v táboroch a pruž-
ne reagovať na danú situáciu a potreby 
dobrovoľníkov. „Ako jedna z najväčších 
mládežníckych organizácií na Slovensku 
sme sa rozhodli využiť svoje znalosti z ob-
lasti výchovy a programu pre deti a mlá-
dež a poskytnúť ich priamo ukrajinským 
deťom v núdzových táboroch. Tvoríme 
jednoduché aktivity a hry s cieľom tieto 
deti zabaviť a vytrhnúť ich z myšlienok 
na aktuálnu situáciu v ich krajine,“ pre-
zradila Lucia Tóthová.

Dobrovoľník Vyšné Nemecké. 
autor foto Richard Dvorský

Skauti sú pripravení 
pomáhať Ukrajine

» ren
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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov  v obchodných 
prevádzkach

v  Lučenci 

a Fiľakove
750 € brutto/ mesiac 
Nástup 1.3.2022, POS NUTNÝ! 

0948 356 675

14. marca 1943    
bolo zlikvidované Krakovské geto. 

Výročia a udalosti

18. marca 1229    
cisár Fridrich II. sa počas šiestej križiackej 
výpravy vyhlásil za kráľa Jeruzalema. 

Výročia a udalosti
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  práca na hale, pracovná zmluva
  pracovné oblečenie
  ubytovanie  hradené, cesta zabezpečená
  dlhodobá práca, obed 2 €
  pracovné smeny 8-12 hod./denne
  pracovná zmluva 6 € / hod.
  živ. list 8 € / hod.

Prijmeme pomocníkov
na pomocné búracie práce

Tel.: 0944 001 688
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PRÁCA
V HOLANDSKU

PRACOVNÉ PONUKY:

PRACOVNÍCI
NA RÔZNE PRÁCE
V ZÁHRADNÍCTVE
(zber malín, jahôd, čerešní, 

sadenie jahodových sadeníc)

Nástupný termín:
od apríla po august

POMOCNÝ PRACOVNÍK V CESTNEJ
INFRAŠTRUKTÚRE/GROUND WORKER

Ideálny kandidát je prakticko-technický typ, prax je vyhodou

Ubytovanie, preprava do práce, zdravotné poistenie zabezpečené.

14,32 €/h
BRUTTO

Kontakt: +31 630 607 366, Jana van Doremaele (hovorí slovensky)
vandoremaele@vandoremaelepdh.nl,      /Jana van Doremaele

10,48 €/h
BRUTTO
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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od 1. 03. do 31. 03. 20
22
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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