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Aj vy sa niekedy sami seba pýtate, či 
ste dobrým človekom? Je pre vás ťaž-
ké dať si na túto otázku jednoznačnú 
odpoveď? Zamýšľate sa nad tým, čo 
vlastne definuje dobrého človeka, 
podľa čoho ho môžeme rozpoznať?

Hoci všetci nazeráme na túto otáz-
ku inou optikou, väčšina z nás sa asi 
zhodne na tom, že dobrý človek je ten, 
kto je v prípade potreby ochotný podať 
pomocnú ruku, myslí nie len na seba, 
ale aj na ostatných, nie je pomstych-
tivý, neporovnáva sa s inými, neoho-
vára, nezávidí, neubližuje slovom ani 
skutkom, nezraňuje, nehodnotí iných 
a ani ich nesúdi, nepovyšuje sa nad 
ostatných. Naopak, má úctu k ľuďom, 
správa sa k nim slušne, úctivo a s reš-
pektom, je tolerantný, priateľský, vľúd-
ny, láskavý, dobrosrdečný, vždy hrá 
fér, dokáže odpúšťať, vie byť vďačný 
aj za málo, pochváliť iných, je prajný a 
čestný. Vie iným poradiť, zastať sa slab-
šieho, je úprimný, jeho slová a činy sú 
v súlade.

Nik z nás nie je dokonalý, o tom 
niet pochýb, a ani by nebolo dobré o do-
konalosť usilovať, to však neznamená, 
že by sme sa mali prestať snažiť na sebe 
pracovať. Ak sa skutočne túžime stať 
lepšou verziou samých seba, najskôr 
si musíme povedať, kým by sme chceli 
vlastne byť a zadefinovať si, na ktorých 
dôležitých aspektoch svojho ja chceme 
popracovať. Aj uvedomenie si vlast-
ných nedostatkov nám môže pomôcť 
vykročiť na cestu za svojím lepším ja. 
Je k tomu však rozhodne potrebná po-
riadna dávka odhodlania, vytrvalosti, 
sebazaprenia a trpezlivosti.

Lepším človekom sa 
isto nik z nás nestane zo 
dňa na deň a pravdepo-
dobne nás čaká beh na 
dlhú trať, ale ako už 
kedysi povedal LAO-
-C :́ „Aj cesta dlhá ti-
síc míľ sa musí začať 
prvým krokom.“

Byť lepším človekom

» 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
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Višne sú plody ovocného stromu 
čerešne višňovej. Pochádzajú prav-
depodobne z oblastí juhozápadnej 
Ázie, odkiaľ sa toto ovocie postupne 
rozšírilo aj do iných oblastí sveta. 
Hoci višne možno patria kvôli svojej 
kyslej chuti k menej obľúbenému 
ovociu, obsahujú mnoho zdraviu 
prospešných živín a preto by sme na 
ich konzumáciu nemali zabúdať.

Existuje viacero odrôd višní, ktoré 
sa od seba líšia farbou, tá môže byť od 
žlto-červenej až po tmavšie červené od-
tiene, chuťou, ktorá môže byť sladkastá 
či menej až veľmi kyslá, či obdobím do-
zrievania - hoci najčastejšie dozrievajú 
v júni a júli.

Višne a vitamíny: Višne sú bohaté 
na vitamíny, a to hlavne vitamín C, ďa-
lej vitamíny A, E, K a vitamíny skupi-
ny B. Z minerálov obsahujú napríklad 
draslík, horčík, meď či mangán. Sú 
taktiež zdrojom vlákniny, ktorá je ne-
vyhnutná pre zdravé tráviace procesy. 
Za svoje červené sfarbenie vďačia svoj-
mu bohatému obsahu flavonoidových 
farbív, antokyánov, ktoré majú výrazné 
antioxidačné ako i protizápalové účin-
ky. „Obsahujú i zdraviu prospešné ka-
rotenoidy, ako beta-karotén a pomenej 
i luteín a zeaxantín. Višne sú bohaté i 
na melatonín - hormón spolupodieľa-
júci sa na regulácii spánkového cyklu, 
vďaka ktorému môže konzumácia viš-

ní napomáhať pri zlepšovaní kvality 
a trvania spánku,“ konštatuje MUDr. 
Šranková z odboru podpory zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava.

Zber a použitie: Višne sa zbierajú 
už ako zrelé plody, a preto sú okamži-
te vhodné na konzumáciu alebo ďalšie 
spracovanie. Avšak skladovať ich mô-
žeme iba niekoľko dní, a to najlepšie 
neumyté v chladničke, pričom umývať 
je ich vhodné až tesne pred ich kon-
zumáciou. No môžeme ich aj vysušiť 
či zmraziť. Hodia sa na výrobu džemu 
alebo kompótu. Veľmi vhodné sú i do 
pečenia či do omáčok k mäsu a tiež sa 
z nich dá pripraviť šťava. Zo sušených 
višní si môžete uvariť výborný čaj.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Doprajte si višne, sú plné vitamínov

» ren
zdroj foto RitaE pixabay

9. júla 1968  
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a v 
poradí 24. na svete (päťdesiatštyriročná pacientka krátko po operácii zomrela)

Výročia a udalosti
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» Bez viazanosti a bez výpovednej lehoty - prenájom

    je možný na akúkoľvek dobu (dni, týždne, mesiace i roky)

» Možnosť výberu zo štyroch veľkostí skladov - viď. foto

» Areál je k dispozícii nonstop

» Nonstop monitorované kamerovým systémom

» Bezpečnostný systém JABLOTRON 100

   v celom areáli a v každom sklade

» Vlastná čipová karta, prístup do skladu

    má len nájomca

» Nájazdová rampa pre pohodlné zaparkovanie vášho

   motocykla či štvorkolky do skladu

V prípade záujmu nás kontaktujte, radi odpovieme na vaše otázky:
+421 919 130 222  |  info@skladyliptov.sk  |  www.skladyliptov.sk

SKLADY LIPTOV - osobné skladovanie v Liptovskom Mikuláši
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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    

Región Gemer sa teší z novej cyklotra-
sy, ktorá prepojí významné pamiatky v 
obci Ochtiná a jej okolí, a poskytne cyk-
listom priestor na oddych či servis.

V blízkosti obcí Ochtiná a Slavošovce 
na Gemeri pribudol nový cyklochod-
ník, dlhý 11,2 kilometra, ktorý prepojil tieto 
obce s turisticky významnými lokalitami v 
okolí – s Ochtinskou aragonitovou jasky-
ňou a Tunelom pod Homôlkou, známym 
tiež ako Slavošovský tunel. Trasa návštev-
níkov privedie aj k jednej z gotických perál 
Gemera, k Evanjelickému kostolu v Och-
tinej, a na svojom konci sa napojí na cyk-
lotrasu vedúcu z Banskobystrického kraja. 
Trasa vedie lesnou štrkovou cestou, mimo 
automobilovej premávky, čo prispieva k jej 
bezpečnosti a poskytuje možnosť športové-
ho vyžitia v prírode aj pre celé rodiny.

Cykloturistická trasa má mierny pro-
fil a poskytuje výhľady na Slovenské 
rudohorie a Veľký Radzim. Jej začiatok 
je situovaný v obci Ochtiná, kde sa napá-
ja na cykloturistickú trasu e č 2589. Ďalej 
pokračuje v smere Ochtiná rezervár, Och-
tinský potok, Pod Bradáčom, Trejbová – 
Rejkovský potok a končí v areáli známom 
ako Dobšinského rozprávkareň, kde sa na-
chádza aj vstup do Slavošovského tunela. 
Cyklochodník sa pri tuneli napája na trasu 
vedúcu z Banskobystrického kraja, rovna-
ko sa na trasu zo susedného kraja napája v 
Ochtinej. Tým je poskytnutá možnosť cyk-
listom z banskobystrickej župy navštíviť 
pamiatky v Košickom kraji. Cyklochodník 

tiež dáva alternatívu k automobilovej pre-
prave, pretože v Ochtinej pri cyklotrase je 
miesto aj pre parkovanie áut.

„Okolie Ochtinej je takým „slo-
venským Toskánskom“, a to vďaka 
jedinečným stredovekým maľbám na-
chádzajúcich sa v miestnych gotických 
kostolíkoch,“ hovorí predseda Košického 
kraja Rastislav Trnka. „Aj napriek tomu, 
že Gemer má čo návštevníkom ponúknuť, 
nevnímame ho ako typickú dovolenkovú 
destináciu. Vďaka dotácii sa nám však po-
darilo sprístupniť 11 kilometrov dlhú cyk-
lotrasu, v rámci ktorej boli zrealizované 
terénne úpravy, vyžívanie a odvodnenie 
trasy, na trase sme postavili prístrešok, 
osadili infotabule v Ochtinej a Slavošov-
ciach a pre lepšiu orientáciu sme v Rochov-
ciach osadili rázcestník s informáciami o 
dĺžke zostávajúcej trasy,“ priblížil výsled-
ky projektu, ktorý bol financovaný z kraj-
ského dotačného programu Terra Incogni-
ta pod názvom Bicyklom k pamiatkam, 
starosta obce Ochtiná Július Rusnák.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

Gemer sa približuje cyklistom

» ren
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Rôzne ochorenia sa niektorým z nás 
nevyhýbajú ani počas letných me-
siacov. Práve v tomto období by sme 
si však mali dať na užívanie liekov 
obzvlášť pozor. V opačnom prípade 
si môžeme privodiť rozličné ťažkos-
ti.

Pri užívaní niektorých liekov je 
naša pokožka citlivejšia na slnečné 
svetlo a ultrafialové svetlo vrátane so-
lárií, upozorňujú odborníci zo Štátne-
ho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) 
a prízvukujú tiež, že to môže viesť k 
nežiaducim účinkom ako sú vyrážky, 
začervenanie, opuchy či dokonca po-
páleniny.

Medzi lieky, ktoré spôsobujú takú-
to citlivosť, patria napríklad niektoré 
antibiotiká, retinoidy, antidepresíva, 
antiepileptiká, onkologické lieky, lie-
ky na tlak, cukrovku a vysoký choles-
terol, protizápalové lieky vrátane tých 
voľnopredajných, masti a krémy, rast-
linné prípravky s obsahom ľubovníka 
bodkovaného. „Informácie o tom, či 
váš liek spôsobuje zvýšenú citlivosť na 
slnko, si prečítate v písomnej informá-
cii pre používateľa - príbalový leták, 
prípadne sa spýtajte vášho lekárnika,“ 
radia odborníci zo ŠÚKL.

Zvýšená citlivosť pokožky na sln-
ko môže podľa nich negatívne ovplyv-
niť aj dlhodobé kožné ochorenia ako 
napríklad atopickú dermatitídu, psori-
ázu alebo herpes,“ objasňujú a dodá-
vajú: „Pri užívaní takýchto liekov sa 
odporúča obmedziť pobyt na slnku v 
čo najväčšej možnej miere. Rovnako je 
dôležité používanie slnečnej ochrany 
počas celého dňa a to aj v prípade po-
bytu mimo priameho slnka“.

Leto a užívanie liekov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pexels pixabay
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12. júla 1260  
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný 
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

Výročia a udalosti10. júla 1940  
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje 
v prielive La Manche

Výročia a udalosti
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Práca pre MUŽOV, ŽENY a PÁRY

Montéri solárných energe-
tických zariadení na strechách
                           do Nemecka

HĽADÁME ŽIVNOSTNÍKOV  
S ubytovaním

0915 971 823 - 0918 723 654

ČESKA REPUBLIKA I NEMECKO
Prácu už hľadať nemusíš, s nami
pracuješ už zajtra.

8
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614. júla 1789

Veľká francúzska revolúcia: obyvatelia 
Paríža dobyli väznicu Bastila

Výročia a udalosti
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Životopisy posielajte 
na e-mailovú adresu: 

7
5
-5
6

Kontakt: 0904 487 852
juricek.peter69@gmail.com

Hľadáme pracovníkov,
brigádnikov a aj 

absolventov vysokých škôl.
Na rôznorodú lesnú činnosť
(vyžinanie-prerezávky ...)

v Nemecku. Plat 2500-3200€ 
v čistom, týždenné 
zálohy+cestovné 

a ubytovanie hradené 
zamestnávateľom.
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Hlavná pracovná náplň: práca prevažne na stavbách v turnusovom alebo týždňovkovom režime 
Vzdelanie: nižšie stredné odborné 
Prax: minimálne 2 roky, skúsenosti z výstavby vodovodov a kanalizácií výhodou 
Základné predpoklady: ochota pracovať, samostatnosť, manuálna zručnosť, práca v kolektíve,
fyzická zdatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
Miesto práce: Slovensko Vodičský preukaz: B
Druh pracovného pomeru: plný úväzok alebo živnosť  Termín nástupu: Ihneď
Mzdové podmienky (brutto): 1200 EUR (brutto)/mesiac
Kontakt: +421 918 435 013 (v čase od 9.00 – 13.00 hod.)
Žiadosť a profesný životopis zasielajte na adresu: anna.rostekova@lss.sk

ŠPECIALIZÁCIA NA INŽINIERSKE SIETE 
A VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

Stavebná firma LSS, s.r.o. ponúka voľné pracovné miesto:
STROJNÍK ZEMNÉHO STROJA
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Hlavná pracovná náplň: práca prevažne na stavbách v turnusovom alebo týždňovkovom režime 
Vzdelanie: nižšie stredné odborné 
Prax: minimálne 2 roky, skúsenosti z výstavby vodovodov a kanalizácií výhodou 
Základné predpoklady: ochota pracovať, samostatnosť, manuálna zručnosť, práca v kolektíve,
fyzická zdatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
Miesto práce: Slovensko Vodičský preukaz: C
Druh pracovného pomeru: plný úväzok alebo živnosť  Termín nástupu: Ihneď
Mzdové podmienky (brutto): 1200 EUR (brutto)/mesiac
Kontakt: +421 918 435 013 (v čase od 9.00 – 13.00 hod.)
Žiadosť a profesný životopis zasielajte na adresu: anna.rostekova@lss.sk

ŠPECIALIZÁCIA NA INŽINIERSKE SIETE 
A VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

Stavebná firma LSS, s.r.o. ponúka voľné pracovné miesto:
VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA
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Pridaj sa do stabilnej medzinárodnej, perspektívnej a rozšírujúcej sa spoločnosti!
Spoločnosť GERGONNE SLOVENSKO hľadá:

Od roku 2022 výrazné zvýšenie nástupných platov!

• OPERÁTORA VÝROBY • SKLADNÍKA 
• OPERÁTORKU BALENIA

!

850€ 
operátor výroby

skladník

725€ 
operátorka 

balenia

• Príspevok na dôchodok
• Práca v modernej spoločnosti
   so zahraničnou kapitálovou
   účasťou 

PONÚKAME:
• 5 dní dovolenky navyše
• Koncoročné odmeny 
• Práca v dvojzmennej prevázdke
• Každoročné prehodnotenie platu

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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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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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 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 32
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0944 113 140

AKCIA
DO 31. JÚLA

2022
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