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STUDNIARSKE
PRÁCE

JÁN FUNGÁČ – ZEMNÉ PRÁCE s.r.o.

• VÝKOP STUDNÍ
• PREHLBOVANIE STUDNÍ
• ČISTENIE STUDNÍ
0915 822 009
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AUTOSERVIS AUTODIELY
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Shopjk.sk

Výhodné ceny pre
Veľkoobchod

TOP CENA

OD 159€LIMITOVANÝ
POČET

www.shopjk.sk

IHNEĎ K ODBERU
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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

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (30.860 domácností)

V uplynulých dňoch sme si pripo-
menuli Svetový deň darcov krvi. 
V nemocniciach sa táto vzácna 
tekutina, ktorá je po spracovaní 
považovaná za liek, používa ne-
pretržite a na Slovensku potrebuje 
za jednu hodinu transfúzny prí-
pravok v priemere 23 pacientov.

Vedeli ste, že jednotka transfúz-
nej krvi s objemom 450 ml môže 
zachrániť až tri ľudské životy a že 
na Slovensku sa každoročne spotre-
buje približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek? Obete 
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, pacienti liečiaci sa na leu-
kémiu, nádorové ochorenia či ocho-
renia krvných buniek, tí všetci potre-
bujú krv.

Hoci medicína 21. storočia doká-
že úžasné veci, bez ľudskej krvi je 
jednoducho bezmocná a bez dobro-
voľných darcov krvi sa pri záchrane 
ľudských životov prosto nezaobíde a 
v časoch, keď sme my aj naši najbližší 
zdraví, si veľakrát možno ani neuve-
domujeme, ako je darcovstvo krvi pre 
nás všetkých nesmierne dôležité.

Kto však sú títo ľudia, ktorí nie 
sú ovenčení vavrínmi ani ospevo-
vaní ódami a napriek tomu sa poduj-
mú dobrovoľne darovať krv, aby vďa-
ka tomuto činu prispeli a pomohli 
zachrániť životy neznámych ľudí a 
prečo sa rozhodujú takto konať? Mys-
lím si, že sú to rozhodne ľudia veľ-
kého srdca, ľudia veľmi empatickí, 
schopní solidarity a spolupatričnosti, 
ktorí si možno ani nepripúšťajú, aké-
ho dobra sa vlastne dopúšťajú. 

Človeka udatného, človeka, kto-
rý vyniká ušľachtilou odvahou, 
ktorý vykonal veľký skutok či toho, 
ktorý je predmetom obdivu, zvykne-
me považovať za hrdinu. A hoci dob-
rovoľní darcovia krvi nepatria medzi 
tých, ktorých príbehy plnia stránky 
či dokonca titulky no-
vín a časopisov, som 
presvedčená o tom, 
že si náš obdiv sku-
točne zaslúžia a v 
mojich očiach roz-
hodne hrdinami 
sú.

Nenápadní hrdinovia

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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99Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 
aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !

» Kúpim SIMSON, STELU, 
PIONIER, JAWA 350, aj diely. 
0949 505 827

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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V týchto dňoch prebieha Svetové 
stretnutie rodín v Ríme, no aj vo 
všetkých biskupstvách sveta. Zú-
častniť sa tak môžu všetci bez ohľa-
du na možnosť cestovať do Večného 
mesta.

Ako hovorí pápež František, dob-
ro rodiny je rozhodujúce pre budúcnosť 
sveta. Pápež František pokračuje: „Ro-
dina je motorom sveta a dejín. Každý 
z nás, každé dieťa rozvíja svoju osob-
nosť v rodine, keď vyrastá s otcom a 
matkou, so súrodencami, keď cíti teplo 
domova.“

Pre dobro rodiny je rozhodujú-
ce to, ako sa v rodine majú deti. Ony 
môžu svoju osobnosť rozvíjať len v bez-
pečnom a láskyplnom prostredí, kde 
zažívajú prijatie a nasávajú základné 
hodnoty pre dobrý život.

Prichádzajú prázdniny, čas od-
dychu, dovoleniek a vypnutia zo škol-
ských povinností. Čas zážitkov, smie-
chu, cestovania a športovania. Ale pre 
rodiny je to aj náročný čas – musia zla-
diť potreby všetkých svojich členov. Nie 
je jednoduché vyplniť letné mesiace 
tak, aby bol stále niekto s deťmi. Rodi-
čia to istotne dôverne poznajú. Okrem 
obetavých starých rodičov teda nastá-
va obdobie letných táborov. 

Podobné prázdninové výzvy rie-
šia rodičia všade na svete. Tisíckam 
rodičov záleží na tom, aby pre svoje 
ratolesti vybrali tábor, ktorý sa bude 

svojim hodnotovým nastavením zod-
povedať nastaveniu v rodinách. Často 
sa však objavuje ďalšia prekážka – a 
tou sú financie. 

Príkladom sú letné tábory v Ar-
ménsku a Gruzínsku, ktoré orga-
nizuje arménska katolícka eparchia. 
Ročne sa na nich zúčastňuje 800 detí 
a mladých vo veku od 9 do 18 rokov. 
Pochádzajú v prevažnej väčšine z chu-
dobných rodín. Okrem množstva špor-
tových aktivít, turistiky a spoločných 
hier na táboroch môžu spoznávať aj 
bohatstvo svojho kresťanského spolo-
čenstva. 

Dobro týchto detí je rozhodujú-
ce pre dobro ich rodín. Nadácii ACN 
záleží na tom, aby títo mladí, podobne 
ako inde vo svete, mali možnosť zmys-
luplne stráviť leto, preto podporuje rea-
lizáciu týchto letných táborov. O mož-
nosti pripojiť sa k podpore sa dočítate 
na www.acnslovensko.sk.

Dobro deťom

» ACN
zdroj foto ACN

Lepšie znášať letné horúčavy nám 
pomáha klimatizácia, dôležité však 
je, aby bola správne nastavená a udr-
žiavaná v čistote.

Nevhodne nastavená klimatizácia 
spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, pre-
chladnutie, oslabenie imunity i celko-
vo organizmu, angínové bolesti, pocit 
upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice, 
či svalov. Ak máte chladný prúd vzdu-
chu nasmerovaný do tváre, vysušuje 
vám kožu, oči a prispieva k opakova-
ným zápalom očí, uší, prínosových du-
tín, aj k bolestiam zubov a trojklaného 
nervu. Rovnako si treba uvedomiť, že 
pri prechode z chladného do horúceho 
prostredia môže prísť k takzvanému 
teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo 
oslabiť organizmus. Klimatizáciu si na-
stavte tak, aby rozdiel teplôt medzi von-
kajším a vnútorným prostredím nebol 
vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia. 
Klimatizačnú jednotku, filtre a vzdu-
chové prieduchy udržujte v čistote, inak 
sa môžu stať zdrojom plesní a baktérií. 
Celý klimatizačný systém si dajte raz 
ročne skontrolovať v servise. Súčasťou 
bežnej údržby je aj pravidelná dezinfek-
cia výparníka klimatizačnej jednotky.

Klimatizácia v aute
Pamätajte na to, že nesprávne po-

užívaná klimatizácia môže uškodiť a 

spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. 
Najmä pri dlhších cestách môže mať 
veľmi negatívny vplyv najmä na aler-
gikov. Prúdením vzduchu z ventilácie 
sa totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôz-
nymi druhmi baktérií. Okrem ochorení 
dýchacích ciest, bolestí hlavy, alebo 
prechladnutia chrbtice môžete pri ne-
správnom používaní klimatizácie v aute 
dostať zápal stredného ucha, spojiviek a 
iných ochorení očí a uší. Dobré je preto 
klimatizáciu v aute pustiť na 10 až 15 mi-
nút za hodinu a prúd chladného vzdu-
chu smerovať tak, aby nefúkal priamo 
na posádku - najlepšie je viesť ho na 
čelné sklo, prípadne k nohám. Rovna-
ko aj v aute platí ideálny rozdiel teploty 
vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, do-
držte ho aj v najväčších horúčavách. Ak 
z auta často vystupujete a nastupujete, 
rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri 
používaní klimatizácie v aute sa okolo 
výparníka kondenzuje voda obsiahnutá 
vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ 
sa odvádza pod vozidlo. Okolo výpar-
níka je neustále vlhké prostredie, čo je 
výborná živná pôda pre rôzne plesne, 
ktorých spóry sa nachádzajú vo vzdu-
chu a často nepríjemne zapáchajú. Zlik-
vidujete ich antibakteriálnym sprejom.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Ochlaďte sa s pomocou 
klimatizácie zdravo

» ren
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Peter Kucej  •  Nejedlého 17, Lučenec  •  www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

PNEUSERVIS
0918 892 002

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

OBJEDNÁVKY     0918 892 002

UMYVÁRKA
TEPOVANIE,

LEŠTENIE od 25 €
0915 834 386

ČISTENIE
KLÍMY OZÓNOM

OD 10 €
SERVIS

KLIMATIZÁCIE

OD 28 €

www.vianor.sk

sme tu pre vás
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Osivo a.s. Zvolen
hľadá 

Stredoškolské vzdelanie
Skúsenosť s VZV

Miesto výkonu Dolná Slatinka
Plat od 850 € brutto

PRACOVNÍKA
DO VÝROBY

Ing. Lekýr  |  0902 902 353  |  lekyr@osivo.sk
047/433 1987  |  osivolc@osivo.sk
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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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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

Celoročná akcia v predajni. 
Ľubovoľný mix 30 ks
zákuskov len za 25 €. Sauny, vírivky, soľná jaskyňa
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26. júna 1819
bol patentovaný bicykel

Výročia a udalosti
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Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku

Oprava eternitových, plechových a plochých striech

Oprava komínov  •  Oprava a montáž odkvapových žľabov

� zameranie ZDARMA
� cenová kalkulácia ZDARMA

� odborné poradenstvo ZDARMA
� pre dôchodcov ŠPECIÁLNA ZĽAVA

BEZ POTREBY DEMONTÁŽE

UŽ 11 ROKOV NA TRHU
0940 776 203

28. jún 1914  
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, ná-
sledníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

Výročia a udalosti 30. júna 1905  
Albert Einstein publikoval článok „Zur Elektrodynamik bewegter 
Körper“, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity

Výročia a udalosti
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Ak počas leta zavítate na východ 
Slovenska, naskytá sa vám tam je-
dinečná príležitosť - sadnúť si ako 
keby na bicykel a vyraziť po koľaj-
niciach vpred ako vlak. Takýto záži-
tok ponúkajú dreziny na ľudský po-
hon v Čermeľskej doline na Alpinke.

Drezinový ovál má približne 300 
metrov, je jediný svojho druhu u nás 
a návštevníci ho nájdu na konečnej 
stanici Košickej detskej historickej že-
leznice, ktorá premáva z Čermeľa na 
Alpinku a späť. Má takzvaný „banský 
rozchod“ s rozmerom 600 mm. „Zámer 
prevádzkovať dreziny na Alpinke nie je 
nový. S nadšením sme sa preto po čase 
pustili do práce a zháňania finančnej 
podpory. Sme radi, že sa nám podarilo 
uspieť v silnej konkurencii projektov 
grantovej schémy Terra Incognita Ko-
šického samosprávneho kraja a pokryť 
tak časť nákladov spojených s výstav-
bou drezinoveho oválu,“ povedal Ľu-
bomír Lehotský, predseda OZ Detská 
železnica Košice.

Dreziny v histórii
Dreziny boli kedysi veľmi využíva-

né, v súčasnosti sa tento trend ekolo-
gického a aktívneho využitia voľného 
času opäť vracia do povedomia ľudí. 
Ľahké koľajové vozidlá, ktoré slúžili na 
dopravu niekoľkých pasažierov väčši-

nou na služobné účely dnes slúžia ako 
atrakcia. Boli poháňané mechanicky - 
silou svalov alebo boli vybavené moto-
rom. S technickým pokrokom dreziny 
postupne zo železničných tratí vymizli, 
avšak, ich využitie našli železničiarski 
nadšenci práve v turistickom ruchu. 
Dreziny sú moderným turistickým 
trendom v celej Európe a Slovensko nie 
je výnimkou.

Historická železnička tak získava 
ďalšie jedno NAJ naviac: okrem naj-
staršieho funkčného parného rušňa 
v Európe a skutočnosti, že je jedinou 
detskou železnicou na Slovensku, sa 
jej infraštruktúra rozšírila o nezávislý 
drezinový ovál.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

Navštívte prvý a jediný ovál 
pre cyklodreziny na Slovensku

» ren
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Každé vozidlo
si zaslúži starostlivosť.

DOPRAJTE JU
AJ TOMU SVOJMU.

Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
e-mail: servisrv@tempus.sk, mob.: 0918 939 650
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FOTOVOLTIKA
VAŠA VLASTNÁ ELEKTRÁREŇ

Ušetrite na platbách za elektrinu až do 80%
Nespotrebovanú elektrinu môžete predať

Viete fungovať nezávisle od distribučnej siete

„ S L N K O  F A K T Ú R Y  N E P O S I E L A “

Viete e fufungngovovaťať nnezááviislle odd didistribuččnej siete

Andrej Perencsei  ×  0948 501 193  ×  perencseiovci@eprojekt.sk

Bezplatná cenová ponuka na počkanie
Montáž bez mimoriadnych zásahov do stavby
Buď virtuálna batéria s možnosťou nekonečného prenášania
energie alebo možnosť predaja nespotrebovanej elektrickej energie
Kvalitné fyzické batérie so životnosťou 15 - 20 rokov, ktoré
sa dajú kedykoľvek doplniť, ak chcete byť úplne nezávislí od siete
Ako jediný poskytujeme záruku až 30 rokov na funkčnosť technológie
Za klienta vybavujeme všetku legislatívu s distribučnou spoločnosťou
Možnosť financovania s nulovými vstupnými nákladmi
Automaticky od nás získate aplikáciu v mobile bez dodatočných poplatkov
Dotácia 1500 € na každú inštaláciu, aj v Bratislavskom kraji
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1. júla 1903
odštartoval prvý ročník cyklistických pre-
tekov Tour de France

Výročia a udalosti

0905 915 039

INZERCIA
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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
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29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti

0905 915 039

VIZITKY
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Prijmeme 
 operátorov/ky výroby 

do automobilového priemyslu v Kriváni.
Nepretržitá prevádzka 12 hod. zmeny (ranna, nočná).  

 Mzda: od  800€ - 1000€/brutto.
Doprava nad 40 km zabezpečená ZADARMO.

Ponuka práce

Pre viac info: e-mail: nitra@mahax.sk, tel.: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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KURENÁR
POTRUBÁR

PONUKA PRÁCE NA SLOVENSKU

0903 770 810 / hanzalova@vikra.sk
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
�������������������
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