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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

V kalendári medzinárodných dní a 
sviatkov je 21. september zapísaný 
ako Svetový deň vďačnosti. Mnohí 
mi isto dajú za pravdu, že si nie vždy 
celkom uvedomujeme, za čo všetko 
môžeme byť v živote vďační. Mnoho 
vecí vnímame ako samozrejmé či 
automatické a častokrát sa zameria-
vame viac na to, čo nám chýba, ako 
na to, čo máme.

Niekedy nastane v našich životoch 
situácia, keď hrniec jednoducho pre-
kypí a potom už stačí celkom málo a my 
sa zrazu, ani nevieme ako, vezieme na 
vlne nespokojnosti. Prskáme na všetky 
strany, s ničím nie sme spokojní, vidí-
me všetko len čierne, dostaví sa frustrá-
cia, smútok, nepohoda. Pozná to asi 
každý z nás a je to celkom prirodzené. 
A možno práve v takýchto chvíľach je 
ten správny čas na uvedomenie si toho 
všetkého dobrého, čo nás na našej ži-
votnej púti postretlo, a že máme byť za 
čo vďační, o tom rozhodne niet pochýb.

Naša vďaka sa môže začať už ráno, 
veď sme sa zobudili, možno sme vypili 
svoju obľúbenú šálku kávy či čaju, na-
raňajkovali sa a môžeme vyjsť v ústrety 
novému dňu. Vďační by sme mali byť za 

zdravie, za to, že môžeme ísť do práce a 
naše deti do školy, za to, že deti vôbec 
máme, za partnerov, s ktorými môže-
me zdieľať svoje osudy, za to že máme 
kolegov či priateľov, ktorí sú pri nás v 
lepších i horších dňoch, aj za stretnutia 
s ľuďmi, ktorí nás niečím obohatili. Ďa-
kovať treba aj za to, že sa môžeme veno-
vať svojim blízkym, svojim záľubám či 
pomoci tým, ktorí nemali toľko šťastia 
ako my, ale aj za to, že môžeme sami o 
sebe rozhodovať, že môžeme žiť v mie-
ri, že máme možnosť spoznávať svet a 
rovnako aj za to, že sa máme kam vrátiť 
a máme domov.

Ak na nás niekedy opäť doľahne 
ten deň „frfľoš“, a začneme hundrať na 
preplnené cesty, na dážď, ktorý nám 
zmaril plány, na ťažký deň v práci, ale-
bo na to, že musíme čistiť 
stenu, ktorú si naša ra-
tolesť opäť zamenila s 
maliarskym plátnom, 
buďme za to vďační, 
veď čo by iní za to 
dali.

Máme byť za čo vďační

» Renáta Kopáčová, redaktorka

19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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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.

auto-moto/iné
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

záhrada a zverinec
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129

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   

09 DOMÁCNOSŤ    

3
7
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

9
9
-1
7
0

Keď po útoku Islamského štátu na 
dediny na Ninivskej planine museli 
kresťania cez noc utiecť a potom boli 
spolu v utečeneckom tábore, jeden 
chlapec sa spýtal svojej starej mamy: 
„Prišli sme o všetko. Ako to Boh mo-
hol dopustiť?“ 

Čo by ste odpovedali na takúto otáz-
ku? Ako slovami zmierniť utrpenie tohto 
chlapca? Ako dať odpoveď na biedu, 
ktorá je v toľkých krajinách na svete? 

Začiatkom mesiaca sme si pripome-
nuli 25 rokov od úmrtia Matky Terezy. 
Táto drobná žena celý svoj život preme-
nila na hmatateľnú odpoveď na utrpenie 
a bolesť. Slúžila tým najbiednejším, ktorí 
sa právom pýtali na dôvod ich trápenia. 
Liečila ich telá, ale i doráňané, sklamané 
a zúfalé duše. Poskytovala im prístrešie, 
ale aj prijatie a láskavú pozornosť. 

Matka Tereza a jej nasledovníčky, 
podobne ako aj ďalšie cirkevné orga-
nizácie každodennou nenápadnou 
prácou pomáhajú zmierňovať núdzu, 
utrpenie a nedostatok. Od iných huma-
nitárnych projektov sú tie cirkevné od-
lišné v tom, že človeka vidia holisticky. 
Nezameriavajú sa len na zlepšenie jeho 
fyzických, sociálnych či materiálnych 
potrieb. Vo vedomí, že ľudia sú stvore-

ní Bohom a pre Boha sa zameriavajú aj 
na ich duchovnú stránku. Duchovno je 
prvým bohatstvom človeka. Nemožno 
najprv vyriešiť sociálno-ekonomické 
problémy a až potom ľuďom prinášať 
niečo duchovné. 

Tam, kde sú kresťania priamo pre-
nasledovaní alebo diskriminovaní a 
kde riskujú život, ak verejne prejavujú 
svoju vieru – práve tam pôsobí nadácia 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Pomáha 
ľuďom s existenčnými i duchovnými 
potrebami, aby mohli zostať vo svojich 
krajinách a svedčiť o živote s Bohom. 

Chlapec z Ninivskej planiny položil 
svojej babičke naliehavú otázku. Ona 
neváhala s odpoveďou: „Ale chlapče 
môj, čo to hovoríš? Prišli sme o všetko, 
ale zachovali sme si to najväčšie: vieru 
v Boha. Táto viera je tým najväčším po-
kladom, ktorý máme.“

Najväčší poklad

» ACN zdroj foto ACN

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

Vaša reklama

liptovsko@regionpress.sk
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY
STRIECH

 

0908 842 631

Hoci sa leto pomaly končí, návštev-
níkov košického regiónu  čakajú aj 
počas nasledujúcich dní rôznorodé 
podujatia plné adrenalínu, zábavy, 
tradícií, ale aj dobrého jedla a pitia.

Slivkami prevoňané gastronomic-
ké podujatie v mikroregióne Medzi-
bodrožia predstaví svoje tradície na IX. 
Dňoch sliviek v Malých Trakanoch a 
to v dňoch 23. a 24. septembera.

Nielen slivky, ale aj hrozno je 
ovocím, v ktorého pestovaní vyni-
káme. Pripravte si chuťové poháriky 
na ochutnávku hrozna a výrobkov z 
neho na Tokajskom vinobraní 23. až 
25. septembra, ktoré bude už tradične 
popretkávané kultúrno-spoločenským 
programom. 

Možnosť, ako si ešte viac užiť tento 
krásny kraj a pozrieť sa na neho z vtáčej 
perspektívy, vám poskytne podujatie 
Balónová fiesta Tokaj 23. až 25. sep-
tembra. Keď sa nebo nad tokajskými 
vinicami zaplní farebnými balónmi, 
môžete byť pri tom na zemi, alebo pria-
mo v jednom z balónov. 

Kto sa tento septembrový víkend 

rozhodne prísť do Košíc, zažije v ich cen-
tre večer „vo svetle hviezd a iných ume-
leckých inštalácií“, ktoré prinesie kaž-
doročne sa opakujúca Biela noc v dňoch 
23. až 25. septembra. Organizátori sľubu-
jú, že zážitok, ktorý si, vďaka dielam mo-
derných slovenských aj zahraničných 
autorov, odnesiete z tohto unikátneho 
podujatia, posunie vaše zmyslové vní-
manie na celkom nový stupeň. 

Posledný septembrový týždeň 
bude venovaný sv. Hubertovi, patróno-
vi poľovníkov. Sobranecké dni sv. Hu-
berta od 26. septembra do 2. októbra sa 
najmenší okres v Košickom kraji rozho-
dol využiť na prezentáciu svojej kultú-
ry, zvykov a histórie.

Zdroj informácií a foto 
Krajská organizácia cestovného 
ruchu Košice Región Turizmus.

Vyberte si z pestrej palety podujatí

» ren
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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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Pri príležitosti 30. výročia prijatia 
Ústavy SR pripravilo Ministerstvo 
vnútra SR v spolupráci s Národnou 
radou SR výstavu Slovensko v štát-
nej symbolike, ktorá dokumentuje 
pôvod a vývoj štátneho znaku od naj-
starších čias do súčasnosti. Výstavu 
môžete zhliadnuť do 2. októbra.

Výstava prináša viac ako 800 vzác-
nych, na Slovensku po prvýkrát vy-
stavovaných obrazových a textových 
exponátov, vyobrazení heraldických 
archívnych dokumentov a muzeálnych 
prameňov, ktoré dokumentujú zložitú, 
1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z 
byzantského cirkevného a uhorského 
panovníckeho symbolu stal symbol 
územia dnešného Slovenska. Od roku 
1918 sa tento, vtedy už medzinárodne 
rešpektovaný znak Slovenska, stal sú-
časťou štátneho znaku Československa, 
od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší 
štátnym znakom samostatnej Sloven-
skej republiky a hlavným znamením na 
jej vlajke.

„Prvého septembra uplynulo 30 
rokov od prijatia Ústavy Slovenskej 
republiky a tým aj uzákonenia štát-
nych symbolov samostatného Sloven-
ska, ktorými sú štátny znak, vlajka, 
pečať a hymna. Toto výročie sa stalo 
excelentnou príležitosťou na pripome-

nutie si pôvodu a vývoja našej štátnej 
symboliky formou rozsiahlej výstavy,“ 
povedal minister vnútra Roman Miku-
lec a pripomenul, že štátne symboly sú 
jedným zo základných pilierov štátnos-
ti, sú oficiálnym, nezameniteľným a 
výsostným označením štátu, výrazom 
jeho suverenity, nezávislosti a integrity. 
Reprezentujú Slovenskú republiku na-
vonok, vyjadrujú jej históriu, tradície 
a hodnoty. „Stretáme sa s nimi na kaž-
dom kroku a pre mnohých sú samozrej-
mosťou. Prostredníctvom tejto výstavy 
máme možnosť presvedčiť sa o tom, že 
pôvod a zložitý vývoj slovenského zna-
ku predstavuje mimoriadne zaujímavý, 
miestami až vzrušujúci príbeh,“ doplnil 
minister vnútra.

Výstavu realizuje odbor archívov 
a registratúr sekcie verejnej správy 
Ministerstva vnútra SR a Štátny archív 
v Bratislave v spolupráci s Národnou ra-
dou SR. Autorom je uznávaný heraldik, 
archivár a spolutvorca štátneho znaku 
Slovenskej republiky Ladislav Vrtel, kto-
rý je zamestnancom ministerstva vnútra 
už 46 rokov.

Výstava bude prístupná verejnosti 
do 2. októbra 2022 v priestoroch výstav-
nej sály na západnej terase Bratislavské-
ho hradu.

Otvorili výstavu Slovensko 
v štátnej symbolike

» ren
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Prijmeme
do zamestnania 

ŽERIAVNIKA
na TATRU AD20

0905 501 318

plat dohodou

18. septembra   
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-ša-
na, príchod nového roka 5781

Výročia a udalosti

20. septembra 1633   
Galileo Galilei bol súdený inkvizíciou

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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