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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!

13
 1

2
1 

0
5

6
4

3
6
-0
1
2
5



LI21-50 strana- 2

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

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

INZERCIA
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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

WWW.REGIONPRESS.SK
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23. decembra 1888
deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti
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auto-moto/iné
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim Simson, Pionier,Ste-
lu,Babetu aj nepojazd-
né.0949505827

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

záhrada a zverinec
»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu!0944132200

rôzne/predaj
»Predám notebook asus 
x 553 m, neposielam ba-
líkom, cena 190 eur, 0910 
634 751

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

zoznamka
»Ponúkam vernú lásku a 
pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156

SLUŽBY, BÝVANIE, REALITY Najčítanejšie regionálne noviny
4

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

01 AUTO-MOTO / predaj          

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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 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 
nefunguje u operátora 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 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
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21. decembrer 2007    
vstup Slovenskej republiky do Schengen-
ského priestoru

Výročia a udalosti

18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti
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Ako pedagóg mám sociálne cítenie. 
Humanizmus mi je blízky aj v bež-
nom živote, keďže ľudia sú odkázaní 
na život v spoločnosti. Snažím sa s 
nimi vychádzať. Vzťahy si uvedo-
mujeme najmä v týchto adventných 
dňoch. Bolo by však dobré, aby to tr-
valo po celý rok. 

V tomto čase mi napadlo napísať 
článok o deťoch. Tento raz nie o žiakoch, 
ale o deťoch v domovoch, ktoré túžia po 
rodine. Aj keď sa dnes o ne starajú pro-
fesionálni rodičia, predsa len nejde o 
pevné zázemie, ktoré deti v rôznom veku 
potrebujú.

Keďže sa viem vcítiť do opustených 
alebo nechcených detí, dlhé roky som 
bol presvedčený, že si nejaké osvojím. 
Keď som si vybudoval zázemie, pustil 
som sa do tohto procesu. A s neoceni-
teľnou  pomocou Úsmevu ako dar sa mi 
podarilo osvojiť si desaťročného chlapca. 
Chlapca, ktorý túžil po tom, aby mohol 
niekoho volať „tato“. Tak ma spontánne 
volal už po pár dňoch vzájomného spo-
znávania. Tento môj čin mi zmenil život 
a bol najlepšou voľbou, akú som kedy 
spravil. Denne cítim jeho lásku a radosť, 
že je u mňa. Dnes si neuvedomujem, že to 
nie je môj biologický syn. A neuvedomu-
je si to ani moja rodina a okolie. Dokonca 
nám hovoria, že sa na seba podobáme. 
Vďaka nemu som objavil skryté krásy ži-
vota, úlohy rodiča, spoznali sme nových 
ľudí a na cestách po Slovensku zažívame 

dobrodružstvá. Pomáha mi v domác-
nosti, dá sa naňho spoľahnúť. Dnes má 
13 rokov, čo trošku pociťujem, nerád sa 
učí, no napriek tomu je naša malá rodi-
na funkčná. Verím, že Marco zabudol na 
svoj osud a prijal lepší a plný istoty. 

Pri jeho výchove mi pomáhajú moje 
pedagogické skúsenosti. Bez nich by 
som prešľapoval. Pomohlo mi aj, ako ma 
vychovávali naši. Ako rodič si držím nad-
hľad, humor, nerobím z komára somára. 
Stane sa, že zvýšim hlas. Ale komuniku-
jeme. Hlavne nebrať problémy, ktoré deti 
prirodzene vytvárajú, ako urážku našej 
autority a dôvod na hromženie. Ale to je 
už iná téma. 

O svojej skúsenosti som sa rozhodol 
napísať, aby som vás motivoval osvojiť 
si dieťa, ktoré túži... Ak ste zdravý, za-
bezpečený, psychologicky vyrovnaný a 
s miestom na lásku, proces osvojenia sa 
dá s pokojom a trpezlivo prekonať. Môj 
apel však je, aby ste dali šancu aj starším 
deťom. Už desaťročné sa považujú za 
„staré“ a zbytočne čakajú na rodičovskú 
náruč. Je ich príliš veľa. Áno, bábätko sa 
dá formovať. No v staršom dieťati máte 
„parťáka“, s ktorým môžete komuniko-
vať, a tak ho meniť. Ak by ste sa rozhodli 
podstúpiť tento proces, rád vám pora-
dím: janpapuga@gmail.com.

Dajte rodinu opusteným deťom. Nie 
iba na Vianoce, ale po celý rok u vás.

Dajte rodinu opusteným deťom

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Stred zimy bol odjakživa obdobím 
osláv. Koniec decembra bol naj-
vhodnejším dátumom na oslavy 
prakticky v celej Európe, pretože 
väčšina dobytka bola porážaná prá-
ve v zimnom období, kedy sa ľudia 
nemuseli obávať, že by sa im mäso 
pokazilo. 

Navyše, v tomto období vyfermen-
tovala väčšina alkoholických nápojov, 
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, tak-
že sa pilo a veselilo. To znamená, že už 
stovky rokov pred príchodom Ježiša na 
svet oslavovali Európania svetlo a na-
rodenie v najtemnejších dňoch zimy, v 
období zimného slnovratu, keď už mali 
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou 
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní 
a životodarné slnečné lúče.

V prvých rokoch kresťanstva sa 
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a 
hlavným kresťanským sviatkom bola 
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev 
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo na-
rodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec 
neudáva dátum Ježišovho narodenia, 
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. de-
cember.

Vianoce sú sviatok narodenia Je-
žiša Krista, ktorým predchádza prí-
pravné obdobie - advent. Advent je 
časť liturgického roka rímskokatolíckej 
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Kris-
ta. Kresťania sa počas adventu snažia 

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že 
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čí-
tajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa 
pred večerou pomodlia a tešia sa z dar-
čekov. O pol noci sa všetci slávnostne 
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú 
omšu.elý december sme rozmýšľali nad 
tým, čo komu kúpime, či na to budeme 
mať a či sa to bude obdarovanému pá-
čiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba 
polovicu daní, aby mali viac peňazí na 
prípravu Vianoc. 

Ale je to naozaj všetko len o pe-
niazoch a darčekoch? Je iba na nás, 
aby sme si nastavili hranice a dali 
Vianociam ten pravý význam. Nie ten 
materialistický ale duchovný. Pretože 
najvzácnejšie na celom svete je šťastná 
rodina pokope.

Vianoce – sviatok mnohých podôb

» red
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Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mir�a má �launov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚�laun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A �eď 
sa dozvie, že prídu � nám, s�áče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič �rajšie, a�o vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši �launi u nás 
doma do�ážu. Ďa�ujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík
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099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g

1.50*

Bryndza   
• p notu n

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
• bez ostť
• rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa 049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

239

-44%
cena za 1 kg

4.29

• s drobmi

drav  a hut  m so s obsahom vitam nu ¦ zin u¦ 
hor a¦ se nu¦ medi a n z ym obsahom tu u§ 119

Supercena
cena za 100 g

• predn ¤zadn  tvr

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g
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089

-40%
2,25 l

1.49*

• � n �
• u n

055

Supercena

1 l

• ť e   � u

• � r � y  ¦ �
099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie

1.69

• �en� yr � rťe� u
099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g

1.69*

• rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g

0.29

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g

3.99

2 kg

Mrkva
045

-49%
1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 g

1.99

§§§  n h  h ��r � n www.lidl.sk

od pondelka
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 

Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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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

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 400€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

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



LI21-50 strana- 12

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
12

24. decembra 1903 
prvý vlak prešiel po železničnej trati 192 Trebišov – Vranov nad 
Topľou.

Výročia a udalosti
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22. decembra 1990    
Lech Wałęsa sa stal prezidentom Poľska

Výročia a udalosti
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


