
LI22-26 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 37 270 domácností 

LIPTOVSKO
MIKULÁŠSKO-RUŽOMBERSKO

č. 26 / 1. júl 2022 / 26. ROčNÍK

Zvykne sa hovoriť, že chybovať je 
ľudské, odpúšťať božské. A ako po-
vedal taliansky psychiater Roberto 
Assagioli: „Bez odpustenia je život 
poháňaný nekonečným cyklom 
hnevu a túžby po odplate.“ Odpúš-
ťať by sme sa však mali naučiť nie-
len iným, ale aj samým sebe. Len 
tak sa môžeme pohnúť ďalej.

Nik z nás nie je neomylný a chyby 
či už väčšie alebo menšie robí každý z 
nás. Nie je dôležité a ani možné, aby 
človek nechyboval a rovnako nie je 
hanbou si chybu priznať. Prešľapom 
však je tváriť sa, že sa nestala, nepo-
učiť sa z nej a opäť ju opakovať. Ak 
sa však z našich chýb vieme poučiť, 
získavame tak nielen dôležité životné 
skúsenosti, vďaka ktorým sa v bu-
dúcnosti budeme vedieť rovnakým 
chybám vyvarovať, ale tieto naše omy-
ly nás dokonca nezriedka posúvajú 
vpred.

Častokrát sa zamýšľam nad tým, 
čo v niektorých ľuďoch vyvoláva to ne-
utíchajúce nutkanie kritizovať iných 
za ich činy, kde pramení tá ich potreba 
súdiť iných bez toho, aby poznali pra-
vú tvár vecí a udalostí. Prečo sú ochot-
ní vytvárať si vlastné závery bez toho, 

aby človeka skutočne poznali, spýtali 
sa ho na dôvody či príčiny jeho zlyha-
nia a súdia ľudí len na základe počuté-
ho, či vlastnej verzie toho, čo sa stalo. 
Prečo si myslia, že práve oni majú to 
právo niekoho odsudzovať?

Cesta životom je mnohokrát kri-
voľaká, namáhavá, náročná, tŕnistá 
a pretkaná mnohými neľahkými pre-
kážkami, ale je aj plná prekvapení, 
dobrodružstva, nových zážitkov a 
príjemných chvíľ. Neraz počas našej 
životnej púte pochybíme a, žiaľ, ne-
jestvuje spôsob, ako vrátiť daný oka-
mih späť a chybe sa vyhnúť. Tak to v 
živote skutočne nefunguje. Jediné, čo 
môžeme urobiť, je prijať fakt, že chyby 
robíme všetci. Jednoducho to patrí k 
životu. Myslím si, že aj vďaka našim 
pochybeniam zistíme, čo je v živote 
skutočne dôležité a že 
práve vďaka chybám, 
ktorých sa dopúšťa-
me, ak sme ochotní 
si ich pripustiť, 
p r e k o n á v a m e 
naše nedostatky 
a postupne sa 
stávame lepšími 
ľuďmi.

Chybovať je ľudské

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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párny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Liptovský Hrádok, Liptovská On-
drašová, Okoličné, Palúdzka, Biely 
Potok, Černová, Hrboltová, Beše-
ňová, Ivachnová, Kalameny, Kom-
jatná, Likavka, Liptovská Lúžna, 
Liptovská Osada, Liptovská Teplá, 
Liptovské Revúce, Liptovské Sliače, 
Lisková, Lúčky, Ludrová, Štiavnička, 
Valaská Dubová, Švošov
nepárny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Liptovský Hrádok, Liptovská Ondra-
šová, Okoličné, Palúdzka, Iľanovo, 
Ploštín, Bobrovec, Dúbrava, Gôtova-
ny, Hybe, Jakubovany, Jamník, Krá-
ľova Lehota, Kvačany, Lazisko, Lip-
tovská Kokava, Liptovská Sielnica, 
Dovalovo, Liptovský Ján, Liptovský 
Ondrej, Ľubeľa, Partizánska Ľup-
ča, Podtureň, Pribylina, Svätý Kríž, 
Trstené, Uhorská Ves, Vavrišovo, 
Veterná Poruba, Vlachy, Vlachy-Kr-
meš, Vlašky, Závažná Poruba, Va-
žec, Východná, Lipt. Porúbka
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Horúcich dní stále pribúda a tak nás 
to čoraz viac ťahá k vode. Skôr, než 
počas leta vyrazíme na kúpaliská či 
iné vodné plochy, odporúčajú odbor-
níci vopred si skontrolovať kvalitu 
vody.

Za kúpaciu sezónu je na Slovensku 
vo všeobecnosti považované obdobie 
od 15. júna do 15. septembra, kedy sa 
očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. 
Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk 
je však každoročne ovplyvnený stavom 
ich pripravenosti, aktuálnym počasím 
a záujmom verejnosti. Rekreačné kú-
panie na Slovensku poskytujú jednak 
sezónne umelé ako aj celoročné umelé 
či prírodné kúpaliská.

Kvalitu vody si treba skontrolovať
„Počas kúpacej sezóny v spolupráci 

s príslušnými regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR 
zverejňujeme aktualizáciu stavu prí-
rodných vodných plôch a umelých 
kúpalísk počas kúpacej sezóny na 
týždennej báze, spravidla v piatok. Ak-
tuálnu kvalitu vody na kúpanie je dô-
ležité si skontrolovať, najmä ak ide o lo-
kality, ktoré nemajú prevádzkovateľa, 
alebo ktoré mali v minulosti problémy 

s kvalitou vody na kúpanie,” informo-
val Ing. Darko Babjak z Odboru hygie-
ny životného prostredia (OHŽP) SR. 
Doplnil tiež, že počas kúpacej sezóny 
sa obyčajne na Slovensku kontroluje s 
rôznou frekvenciou viac ako 80 prírod-
ných vodných plôch. „Okrem toho pri-
búda k 350 celoročne prevádzkovaným 
umelým kúpaliskám aj približne 200 
sezónnych zariadení,” dodal.

Pripravenosť jednotlivých vod-
ných plôch a kúpalísk na kúpaciu se-
zónu 2022 si môžete pozrieť tu: https://
bit.ly/pripravenost-KS-2022 a či je voda 
naďalej vyhovujúca, si môžete každý 
týždeň overiť na webe: https://bit.ly/
KS-aktualny-stav-2022

Kúpacia sezóna sa začala

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto egmuri pixabay

Vaša reklama

liptovsko@regionpress.sk
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LI medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LI 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefungu-
je 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LI zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Kupim stare mopedy,pio-
nier,babeta,stadion, aj die-
ly.tel.0949 154017
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129

REALITY INE
»Prenájom priestorov pre 
obchod služby Ul.1. maja 
170 tel. 0445520981

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

13 RôZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

3
2
0
0
16
-3

Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom
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FRÉZOVANIE a
OVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo kovanie
   komínov
> stroj istenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 315
 0905 279 418, Michal Hudá

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d ch
od 7,00 hod do 17,00 hod

OV
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Predaj Vlasového Elixíru Medika Expert 
vo Vašej prevádzke:

0904 552 345
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

4. júla 1837  
prvá diaľková železničná trať začala prevádzku medzi britskými 
mestami Birmingham a Liverpool

Výročia a udalosti
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Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK
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5. júla
Deň Slovákov žijúcich v zahraničí – pamät-
ný deň SR

Výročia a udalosti



LI22-26 strana- 11

ZAMESTNANIELIPTOVSKO

11

6. júla 1957
John Lennon sa po prvýkrát stretol s 
Paulom McCartneym

Výročia a udalosti
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač

5
2
-0
0
0
3

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo

8
7
-0
0
0
4

www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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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!!!Voľné termíny:

1. 8. – 6. 8.
8. 8. – 13. 8.

22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.

5.9. - 10.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov
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