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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Odstavčatá
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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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BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
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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

V posledných rokoch sa u nás zauží-
val taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi 
automaticky očakávajú, že získajú 
dobré miesto, dobrý plat, automa-
ticky nakupujú byty na obrovské 
dlhy, popri tom lietajú na dve tri do-
volenky do roka.

V USA už bol hádam každý a kto 
nebol, nič spoločensky neznamená, 
je nula. To ale nie  je samozrejmosťou 
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo 
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nád-
herné lesy na severovýchode Sloven-
ska som ešte nenavštívil. Poznám ich 
iba zo statusov náčelníka Lesoochra-
nárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.

Mnohí z nás úplne automaticky 
predpokladajú, že žiť, to znamená mať 
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca, 
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľ-
vek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie 
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú, 
že na to „majú“, tým viac ich šťastie ob-
chádza. Bez toho, aby si to oni všimli.

Pred takmer sto rokmi, dvaja mla-
dí ľudia, moji dnes už dávno nebohí 
starí rodičia, odišli za prácou do Fran-
cúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli 
ako vládali, každý zarobený frank 
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého 
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali, 
nadobudli, bolo výsledkom ich práce. 
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do 
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to 
si, milujúc sa navzájom, urobili v ne-
deľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte 
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt, 
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného 
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy. 
A boli šťastní.

Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť 
šťastie, kde by ho dnešné generácie vô-
bec nehľadali. V sebe a v sebe prispô-
sobených možnostiach a okolnostiach. 
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od ni-
koho nič očakávať nemajú, lebo nikto 
im nič nedaruje. Som už na „zaslúže-
nom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj 
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale – 
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj 
šťastne žiť. Tak sa musím 
o to sám postarať. Alebo 
si fakt myslíte, že v tomto 
štáte to urobí niektorý po-
litik za vás?

Pekný pracovi-
tý týždeň -

Nečakajme, že budeme iba dostávať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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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 KRÁLIČIE KOŽE, 0905 
350 531

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

HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE, REALITY Najčítanejšie regionálne noviny
4

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

01 AUTO-MOTO / predaj          

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

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.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

Vaša reklama

liptovsko@regionpress.sk

Spomínam si často na otca Antonia 
Srholca, jeho široký úsmev a láskavé 
slová. 

Kedysi mi na tému podnikanie pove-
dal toto: „Podnikať sa má hlavne so srd-
com. Ako kedysi šport, spev, tanec. Pre 
radosť. Aby sme obohatili svet a pri tom 
dorastali k vyšším, duchovným hodno-
tám. K radosti, aj keď sa tvorba, podnika-
nie nepodarí. Trpezlivo a s vierou niesť aj 
svoj zranený, niekedy nepodarený ľudský 
údel. Na Slovensku sme podnikanie po dl-
hej prestávke len obnovili. Ako súťaž, kto 
rýchlejšie, kto viac a víťaziť za každú cenu. 
Chce to čas. Naučíme sa.“ 

Antonia zatvorili komunisti. Desať 
rokov prežil roky vo väzení a v pracovnom 
tábore. Zažil tam dlhé hodiny samoty, po-
níženia, hladu a chladu. Bol pokojný, po-
korný a vyrovnaný so svetom. Neodsudzo-
val a často zakončil debatu slovami - chce 
to čas, naučíme sa...

Verím, že sa naučíme. Podnikať a 
spravovať si svoju krajinu. Aby sme nepre-
dávali iba lacnú prácu našich ľudí a naše 
polia na sklady dovezených výrobkov. Na-
učíme sa dôverovať si a spolupracovať. Aj 
to, že keď niekto vyzerá a premýšľa inak 
ako my, ešte nemusí byť našim nepriate-
ľom. Naučíme sa počúvať jeden druhého, 

aj keď so všetkým nebudeme súhlasiť. 
Chce to čas, ale príde doba, keď pochopí-
me, že sa nemusíme naháňať za postave-
ním, peniazmi a slávou. Zistíme, že je tu 
miesto pre každého, kde môže byť užitoč-
ný a nemusíme sa predbiehať. 

Otec Srholec hovoril: „Nebezpečné 
a škodlivé je žiť len pre hromadenie bo-
hatstva, ktorého symbolom sú peniaze. 
Bezohľadné hromadenie kapitálu a moci. 
Pyšné sebavedomie, že ja mám viac ako 
iní. Bezohľadnosť k iným spoluobčanom. 
Ignorovanie skutočnosti, že sme všetci jed-
na Rodina a sme navzájom za seba zodpo-
vední. Chudobní sú mierou nášho blaho-
bytu. Sociálna politika, solidárna cirkev, 
múdrosť detí, radosť z rozdávania, sloboda 
jednoduchých, prostých ľudí, ochota deliť 
sa a pomáhať, to sa všetko budeme musieť 
naučiť. Ak Život je jedno z božích mien, 
akákoľvek služba životu 
je službou tomu Najvyš-
šiemu. Hodnota člove-
ka sa bude merať pod-
ľa toho, nakoľko a na 
čo premieňa svoje talen-
ty v danom priestore 
a čase.“ Buďme 
trpezliví, nau-
číme sa.

Naučíme sa

» Ján Košturiak

19. január 1945    
oslobodenie Prešova a Košíc sovietskymi 
jednotkami.

Výročia a udalosti

16. január 1969  
na protest proti odklonu od demokratizačného procesu sa v Prahe 
upálil študent Jan Palach.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

liptovsko@regionpress.sk

Aj keď šikanovanie v Miloslavove vy-
ostrené médiami nahnevá časť ľudí a 
najmä tých nezainteresovaných a sa-
mozvaných sudcov, treba myslieť na to, 
že aktéri tohto nešťastia sú neplnoletí 
tínedžeri. 

Pod vplyvom emócií môžeme vyslo-
viť akýkoľvek súd, môžeme žiadať prísne 
tresty či ako Boris Kollár „polepšovňu“ do 
plnoletosti. Avšak akékoľvek činy detí tre-
ba citlivo posudzovať a až po tom stanoviť 
adekvátny trest či prevenciu. Konštatova-
nie o zlyhaní rodičov či školy je jednodu-
chou skratkou. 

Správanie niektorých detí bolo a 
bude problémové. No málokedy sa stáva, 
že dieťa vyčíňa len tak, bez príčiny. Deti 
a mládež podliehajú vplyvom. To je veľká 
šanca, ale zároveň riziko. Chtiac-nechtiac 
prijímajú vzorce konania zo sveta dospe-
lých. Aj tie zlé. A keď sa pozrieme na to, aké 
prototypy osobností máme v súčasnej poli-
tike, pop biznise či medzi bežnými ľuďmi, 
nemožno sa čudovať, že mladí nasávajú 
negatívne spôsoby správania. A  treba spo-
menúť aj médiá, ktoré v snahe byť komerč-
ne úspešnými negatívne vzorce správania, 
zlo, násilie, amorálnosť, šikanu, citovú po-
vrchnosť, konzum, tabak, alkohol a drogy, 
sexuálne deviácie denne vysielajú, a tým 
nepriamo propagujú a štandardizujú také-
to formy prejavov ako bežnú súčasť života.

Médiá, vrátane internetu, majú oveľa 

väčší vplyv na mladých ako rodičia, uči-
telia, kamaráti. Deti sú preto deťmi, lebo 
nemajú ešte dostatočné schopnosti a skú-
senosti, aby vedeli nástrahám odolávať, 
primerane reagovať a postupovať racionál-
ne. Nezabudnime na to, že sa to vzťahuje 
aj k adolescentom, ktorí sa formujú aj po 
osemnástke. 

Napriek devastačnému vplyvu me-
diálnej spoločnosti neznamená, že ako 
sprievodcovia našich detí máme rezigno-
vať na ich výchovu. K tej patrí aj primeraná 
kontrola, rozprávanie sa, pozorovanie, za-
ujímanie sa o voľný čas detí a spoznávanie 
ich kamarátov. V žiadnom prípade takéto 
„vyzvedanie“ neberme ako zásah do ich 
súkromia, ako to hovorí liberálna výcho-
va. Ak si to tak povieme, zanedbáme naše 
povinnosti byť formujúcim rodičom dieťa-
ťa. Komunikácia v tom najširšom význame 
sa musí stať každodenným pravidlom aj v 
situácii, keď dieťa komunikovať odmieta. 
Dospelý človek, či učiteľ, alebo rodič, musí 
byť dobiedzavý, nie ľahostajný. Je mnoho 
spôsobov, ako nájsť tú správnu cestu ko-
munikovať. Pretože na komunikáciu po 
zlom skutku dieťaťa môže byť neskoro, aj 
keď tá ma svoje opodstatnenie.  

Možno neporazíme úplne nástrahy 
spoločnosti, ale prirodzený a komplexný 
záujem o dieťa môže predísť tragédiám, 
ktoré zničia nie iba jeden mladý život.  

Kde sa berie zlo v deťoch? 
Dá sa s ním bojovať? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

17. január 1904  
svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad v Moskovskom 
umeleckom akademickom divadle.

Výročia a udalosti
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Vtáčia chrípka sa v SR zistila aj v do-
mácich chovoch, ako aj u voľne žijú-
ceho vtáctva. Informovala o tom Štát-
na veterinárna a potravinová správa 
SR.

V 52. týždni minulého roku sa na 
území SR potvrdil výskyt vtáčej chrípky 
v dvoch ohniskách domácich nekomerč-
ných chovov, a to v pôsobnosti Regionál-
nej veterinárnej a potravinovej správy 
Žilina a RVPS Trnava. Pravdepodobným 
zdrojom nákazy v oboch prípadoch do-
máceho chovu bolo voľne žijúce vtáctvo.

„V okrese Bytča (Malá Bytča), v ob-
dobí od 23. decembra do 26. decembra 
chovateľovi uhynulo 8 kusov hydiny z 
celkového počtu 13. Pozoroval sa pokles 
znášky, znáška vajec bola bez škrupiny, 
vyskytol sa výtok z nozdier. Postupne 
uhynula všetka hydina, okrem 2 ku-
sov ktoré boli utratené. Kadávery boli 
ošetrené dezinfekčným prostriedkom a 
zneškodnené vo veterinárnom asanač-
nom ústave,“ spresnila ŠVPS.

V pôsobnosti RVPS Trnava súk-
romnému chovateľovi hydiny v Hlohov-
ci postupne náhle uhynuli nosnice, v 
chove bolo 18 kusov. „Chov je toho času 
depopulovaný,“ doplnila veterinárna a 
potravinová správa. Inak povedané – 
zlikvidovaný.

RVPS Žilina a Trnava postupovali 
pri výskyte vtáčej chrípky podľa poho-

tovostného plánu zodpovedajúcemu 
aktuálnej európskej a slovenskej legis-
latíve. „Zároveň boli nariadené opatre-
nia zamerané na tlmenie choroby, jej 
kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, 
v ochrannom pásme o polomere 3 km 
okolo ohniska a v pásme pozorovania o 
polomere 10 km okolo ohnísk,“ doplnila 
ŠVPS.

Vtáčia chrípka sa podľa ŠVPS potvr-
dila aj v dvoch prípadoch u voľne žijúce-
ho vtáctva, a to v katastri obce Vysoká 
pri Morave, kde bola uhynutá labuť vy-
šetrená v rámci prieskumu vtáčej chríp-
ky v SR. Vtáčia chrípka sa potvrdila 27. 
decembra 2021.

Druhým ohniskom nákazy bol kú-
peľný ostrov v Piešťanoch, kde sa za-
znamenal úhyn viacerých labutí. Tam sa 
vtáčia chrípka potvrdila 29. decembra.

Vtáčia chrípka sa už vyskytla 
v domácich chovoch

» red

20. január 1958    
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz 
do americkej armády.

Výročia a udalosti 21. január 1945    
nacistické vojská spáchali masaker v Kľa-
kovskej doline.

Výročia a udalosti
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