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• PREDAJ náhradných dielov
GUFERÁ, LOŽISKÁ,
TESNENIA, REMENE
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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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STUDNIARSKE
PRÁCE

JÁN FUNGÁČ – ZEMNÉ PRÁCE s.r.o.

• VÝKOP STUDNÍ
• PREHLBOVANIE STUDNÍ
• ČISTENIE STUDNÍ
0915 822 009
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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

Život nám niekedy uštedrí po-
riadnu facku v podobe choroby, 
ktorá nám na čas vystaví stopku, 
prinúti nás spomaliť a poskytne 
tak priestor na zamyslenie sa nad 
naším spôsobom života. Hoci ide 
častokrát o ťažké a bolestivé život-
né obdobie, myslím si, že nás má 
čomusi naučiť.

Faktom je, že život väčšiny z nás 
je skutočne hektický. Ráno vstáva-
me ešte do tmy, uháňame do práce a 
domov sa vraciame opäť za tmy. Cez 
víkend sa pokúšame dobehnúť to, čo 
sme počas uplynulých dní nestihli, 
ešte podnikneme nejakú tú nákupnú 
turistiku a nový týždeň sa môže začať.

Vo víre každodenných povinnos-
tí ani nestíhame postrehnúť, že bol 
krásny slnečný deň, že vonku spŕchlo 
a po daždi vyšla na oblohe nádherná 
dúha, že v parku rozkvitli snežienky 
a že už prileteli prvé lastovičky alebo 
napadol sneh. Teda ten sneh zvyčajne 
zaregistrujeme, ale len v tej súvislosti, 
že nám narobil ťažkosti na cestách a 
ticho šomrajúc na cestárov uháňame 
v ústrety povinnostiam ďalšieho dňa. 
Nestíhame pritom ani vnímať ľudí 

okolo nás. Nepostrehli sme, že pani zo 
susedstva chodí po operácii o barlách 
a potrebuje pomôcť s nákupom, že 
mladý pár odvedľa kočíkuje dvojčatá, 
že...

Je veľká škoda, že častokrát až vďa-
ka varovnému prstu v podobe vážnej-
šieho ochorenia si dožičíme priestor 
na to, aby sme si trošku vydýchli, 
poriadne sa zamysleli nad tým, ako 
žijeme a prehodnotili naše priority. 
Veľa ráz až po takejto skúsenosti prí-
deme na to, že je dôležité sa venovať 
viac sebe, svojim blízkym a priateľom. 
Nákupnú turistiku vymeníme za vy-
chádzky do prírody, začíname viac 
objavovať, ochutnávať, vnímať a tešiť 
sa z každodenných maličkostí.

Zvykne sa hovoriť, 
že všetko zlé je na nie-
čo dobré a podobne 
je tomu aj v prípade 
choroby. Len ško-
da, že cena, ktorú 
v takomto prípa-
de zaplatíme, je 
mnohokrát pri-
vysoká.

Všetko zlé je na niečo dobré

» Renáta Kopáčová, redaktorka 0905 915 039

INZERCIA
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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)

» SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

» Kúpim SIMSON, STELU, Pio-
nier JAWU 250, 350 aj diely. 
0949 505 827
» Kupim stare mopedy, 
pionier, babeta, stadion, aj 
diely, tel. 0949 154 017

» Dám do prenájmu 3izbo-
vý byt v Opatovej. 0905 120 
940

» Pred. panelakove okna 
2ks. 200€/ks 0915407349

» ODKUPIM STARE MINCE 
BANKOVKY A INE 0903 868 
361 

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   

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.

O občiansky preukaz možno požia-
dať pol roka pred vypršaním jeho 
platnosti, a to aj elektronicky. Minis-
terstvo vnútra na to upozorňuje v sú-
vislosti s tým, že oddelenia dokladov 
v krajských a veľkých okresných mes-
tách sú posledné týždne a mesiace vy-
ťažené, čo sa prejavuje aj na čakacích 
dobách.

Dôvodom je, že Slováci si po uvoľ-
není pandemických opatrení vybavujú 
potrebné doklady na cestovanie na dovo-
lenky do zahraničia. Nejde len o pasy, ale 
o aj občianske preukazy, ktoré slúžia ako 
cestovný doklad, pričom viaceré krajiny 
Schengenu, rovnako ako v prípade pa-
sov, vyžadujú, aby boli platné istý čas aj 
pred odchodom z turistickej destinácie.

Ministerstvo vnútra pre budúcnosť 
odporúča pamätať na letnú dovolenku 
už v zime a požiadať o cestovné doklady 
v tomto čase, kedy je záujem o ne štatis-
ticky dlhodobo minimálny. „Dávame do 
pozornosti, že o nový občiansky preukaz 
možno podľa zákona požiadať už 180 dní 
pred vypršaním jeho platnosti. Ak vám 
teda končí platnosť dokladu napríklad v 
apríli 2023, pokojne oň môžete požiadať 
už v decembri 2022,“ vysvetlil minister 
vnútra SR Roman Mikulec.

Ide to aj cez internet - Požiadať o 

vydanie nového občianskeho preukazu 
je možné prostredníctvom elektronickej 
služby. Podmienkou je mať aktivovaný 
elektronický občiansky preukaz s čipom 
a bezpečnostným osobným kódom /
BOK/, čiže doklad pripravený na elek-
tronickú komunikáciu. Predpokladom 
použitia e-služby je, aby mal používateľ 
v správnych agendách MV SR evidovanú 
podobu tváre a podpis nie staršie ako 5 
rokov. U používateľa mladšieho ako 18 
rokov podoba tváre a podpis nesmú byť 
staršie ako tri roky. Elektronická služba 
vám okrem času stráveného čakaním na 
oddelení dokladov ušetrí aj peniaze. V 
prípade žiadosti o vydanie OP pri zmene 
trvalého pobytu zaplatíte len 2 eurá /pri 
klasickom spôsobe 4,50 eura/. Pre pou-
žívateľov e-služieb, ktoré vyžadujú elek-
tronický podpis, platí, že nový občiansky 
preukaz získaný klasickou i elektronic-
kou cestou, automaticky nepreberá do-
vtedy používané certifikáty pre elektro-
nický podpis. Je preto treba nainštalovať 
si ich nanovo, čo ide aj elektronicky pro-
stredníctvom Aplikácie pre eID, ktorú má 
vo svojom počítači nainštalovaný každý 
používateľ elektronických služieb. „Cer-
tifikáty pre e-podpis Slovensko na rozdiel 
od iných krajín poskytuje používateľom 
bezplatne,“ podotkol minister Roman 
Mikulec.

O občiansky preukaz 
možno požiadať vopred

» ren
zdroj foto pixabay
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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 
SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI ! 
 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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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

Ako jediný poskytujeme záruku až 30 rokov na funkčnosť technológie
Za klienta vybavujeme všetku legislatívu s distribučnou spoločnosťou

Možnosť financovania s nulovými vstupnými nákladmi

FOTOVOLTIKA

12 DEŤOM    
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Sleduj to!
Domáci internet 
aj telka 
so ������

Viac o ponuke u uvedeného partnera. 

12 €
  16 €

INTERNET M

/mes.

� � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������������
�����������

�����������������������
0905 466 330

������
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www.novogranit .sk

13. augusta 1912  
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

Výročia a udalosti 16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti
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Nechtík lekársky je veľmi liečivá a vše-
stranne využiteľná bylinka, ktorú si 
môžete dopestovať vo svojej záhrade. 
Ide o letničku, ktorá kvitne od jari až 
do jesene oranžovými, prípadne žltý-
mi kvetmi.

Liečivé účinky - Nechtík lekársky 
čistí krv, hojí rany, zmierňuje kŕčové žily, 
zápaly ciev, lieči popáleniny či omrzli-
ny. Čaj z tejto bylinky pôsobí priaznivo 
na činnosť pečene, na žalúdočné a črev-
né ochorenia, detoxikuje organizmus a 
lymfatický systém, pôsobí priaznivo na 
nervový systém, upokojuje, uvoľňuje 
menštruačné kŕče, pomáha vykašliavať 
hlieny, zmierňuje reumatické bolesti aj 
bolesti hlavy či migrény.

Zber - Oranžové kvety nechtíka zbie-
rajte od júna do septembra počas slneč-
ného poludnia. Pozbierané kvety sušte 
v tieni či tme v suchom prostredí.

Použitie - Z kvetov nechtíka lekár-
skeho si môžete pripraviť masť, ktorú 
môžete bežne používať na hydrato-
vanie suchej pokožky, ako aj na ďal-
šie vonkajšie problémy ako sú hojace 
sa rany, vredy, opuchy, zapareniny, 
preležaniny, omrzliny či popáleniny. 
Upokojí aj pokožku spálenú od slnka. 
Obzvlášť vhodná je na kŕčové žily či 
ako prvá pomoc pri plesňových ocho-
reniach nôh. Rovnako prospeje pokož-
ke rúk počas zimných mrazivých dní.

Nechtíková masť - Budeme potre-
bovať: 100g vazelíny alebo bravčovej 
masti, hrsť sušených okvetných lístkov 
nechtíka lekárskeho, nádobku na masť

Postup: Bravčovú masť alebo čistú 
vazelínu vložte do hrnca s hrubším 
dnom a zohrejte. Potom do nej pridajte 
nechtík, dobre premiešajte a zložte zo 
sporáka. Hrniec prikryte pokrievkou a 
všetko nechajte stáť do ďalšieho dňa. 
Potom masť opäť ohrejte a následne 
preceďte cez gázu do vhodnej nádobky 
či pohára s uzáverom. 

Nechtíkový čaj - Jednu čajovú lyžič-
ku sušeného kvetu nechtíka lekárske-
ho zalejte 250 ml vriacej vody a nechaj-
te prikryté lúhovať 10 minút. Následne 
preceďte cez sitko a môžete popíjať.

Pozor! - Tak ako v prípade iných by-
liniek, aj nechtík lekársky používajte s 
mierou a čaj nepite dlhodobo.

Nechtík má mnohoraké využitie

» ren
foto TanteLoe pixabay
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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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Mesiace august a september sú ob-
dobím dozrievania kukuričných 
klasov. Táto obilnina, dorastajúca 
do výšky jedného až troch metrov 
pochádza z Ameriky, odkiaľ sa po-
stupne dostala aj do ostatných ob-
lastí sveta.

U nás je známa najmä cukrová ku-
kurica, ktorá sa pestuje na priamu kon-
zumáciu, pukancová kukurica, ktorá 
sa využíva na výrobu pop-cornu alebo 
aj škrobnatá kukurica, ktorá je vhodná 
na výrobu múky.

Účinky na zdravie - Kukurica je 
bohatá na mnohé zdraviu prospešné 
živiny. Obsahuje vitamíny, ako naprí-
klad vitamíny skupiny B, vitamín C či 
E. Z minerálov obsahuje draslík, horčík 
či fosfor. Svoju žltú farbu má kukurica 
vďaka obsahu farbív – karotenoidov, a 
to najmä luteín a zeaxantín, ktoré majú 
antioxidačné účinky a veľmi prospešne 
pôsobia na zdravie očí. „Kukurica je 
tiež bohatá na vlákninu, ktorá podpo-
ruje zdravú funkciu tráviaceho traktu. 
Neobsahuje lepok, preto je vhodná aj 
pre celiatikov“, hovoria odborníci z 
Poradne zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava.

Skladovanie - V obchodoch je ku-

kurica dostupná celoročne v mrazenej i 
konzervovanej forme, ale počas sezóny 
by sme pravdaže mali uprednostniť tú 
čerstvú. Pri kúpe klasov si treba vybe-
rať tie, ktoré sú pevne zabalené a majú 
sýto zelené šupky. Najlepšie je sklado-
vať ich neolúpané v chladničke a spot-
rebovať v priebehu niekoľkých dní.

Použitie - Kukurica má v našej ku-
chyni bohaté uplatnenie. Najčastejším 
spôsobom prípravy čerstvých klasov je 
grilovanie alebo varenie. Z konzervo-
vanej či mrazenej kukurice si môžeme 
pripraviť chutnú polievka, vhodná je 
však aj ako príloha k jedlám. Pridávať ju 
môžeme do šalátov, cestovín aj rizota.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava

Kukurica je plná vitamínov

» ren
zdroj foto Couleur pixabay
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0905 915 039

INZERCIA

14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti
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K letu patrí ovocie a spolu s ním i vo-
ňavé ovocné koláče. Jedným z nich 
je aj bublanina, ktorá nie je náročná 
na prípravu a z plechu zmizne raz 
dva. Receptov na bublaninu nájde-
me nespočetné množstvo. Ponúka-
me naše osvedčené.

Bublaninu môžeme piecť počas 
celej sezóny tak, ako dozrievajú jed-
notlivé druhy ovocia. Hodia sa jahody, 
čerešne, višne, čučoriedky, ríbezle, 
maliny, ale pokojne môžete použiť aj 
iné, vami obľúbené plody.

Rýchla hrnčeková bublanina 
s malinami (hrnček 250 ml)

Suroviny: 2 hrnčeky polohrubej 
múky, 1 hrnček kryštálového cukru, 2 
balíčky vanilkového cukru, 1 balíček 
kypriaceho prášku do pečiva, 1 hrnček 
mlieka, 3 vajcia, 1/2 hrnčeka oleja, 300g 
malín

Postup: Maliny umyjeme a nechá-
me na site odkvapkať. Do misky dáme 
múku, kryštálový cukor, vanilkový cu-
kor a kypriaci prášok do pečiva a spolu 
zmiešame. V druhej miske metličkou 
vymiešame vajcia s mliekom a olejom. 
Potom do múky vlejeme mokrú zmes 
a vymiešame cesto. Plech vystelieme 
papierom na pečenie, vylejeme cesto a 
poukladáme husto maliny. Bublaninu 
pečieme približne 30 až 40 minút pri 
teplote 180oC, podľa druhu rúry a veľ-
kosti formy.

Kefírová bublanina s čučoriedkami
Suroviny: 250g polohrubej múky, 

250g hladkej múky, 1 balíček kypriace-
ho prášku do pečiva, 200g krupicového 
cukru, 200ml kefíru, 2 vajcia, 100ml 
oleja, 300g čučoriedok

Postup: Čučoriedky umyjeme a ne-
cháme na site odkvapkať. Do misky 
preosejeme obe múky, pridáme kypria-
ci prášok do pečiva a cukor a dobre pre-
miešame. Prilejem kefír a olej, pridáme 
vajcia a vymiešame. Plech vystelieme 
papierom na pečenie, vylejeme cesto a 
poukladáme husto čučoriedky. Bubla-
ninu pečieme približne 30 až 40 minút 
pri teplote 180oC, podľa druhu rúry a 
veľkosti formy.

Náš tip: Bublaninu podávame po-
sypanú práškovým cukrom. Ozdobiť 
môžeme kopčekom bieleho jogurtu, 
zmrzliny alebo šľahačky a lístkami me-
dovky či mäty.

Pripravte si chutnú bublaninu

» ren
zdroj foto pixabay



LC22-32 strana - 7

ZAMESTNANIELUČENECKO
7

43
-0
00
3

LUCIA MERČÁKOVÁ
0940 987 252 /  lucia.mercakova@dekra.sk

Mzda: od 3,60 € brutto/hod.
+ variabilná zložka, zákonné
príplatky, 13. plat

Práca na 3 zmeny

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná náplň: prípravné práce a spracovanie
komponentov podľa zadaných pracovných
postupov pri výrobnej linke

OPERÁTOR
VÝROBY
V LUČENCI

NÁSTUPNÝ
BONUS
500 €

DOCHÁDZKOVÝ
BONUS
150 €78
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Operátor/ka výroby
KRIVÁŇ

Ponuka
práce

 s DOPRAVOU zadarmo
smer ZV, LC, RS

Nepretržitá prevádzka, 12hod. zmeny (ranná, nočná). 
Celková mzda: 1000 €/brutto + nástupný bonus 50 eur.

Pre viac info: 0944 425 183
nitra@mahax.sk 
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

37
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Posledné voľné termíny:

29.8. - 3.9. 2022
5.9. - 10.9. 2022
12.9. - 17.9. 2022

19.9. - 24.9. 2022

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov


