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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, Liptovská Lúžna

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
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O lakomstve ako „hriechu“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ozaj, viete, že sedem hlavných hrie-
chov neurčuje viera či náboženstvo, ale 
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmys-
le totiž hlavný hriech znamenal hriech, 
pochádzajúci z hlavy.

Dnes by sme povedali povahová 
črta. Morálny poklesok. Napríklad. La-
komstvo je totiž neochota podeliť sa o 
niečo, čoho má človek zvyčajne značný 
prebytok či dostatok. Znamená lipnutie 
na hmotných i nehmotných statkoch. 
Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabi-
vosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplat-
kárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať 
čo najväčší majetok a realizovaním tejto 
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť. 
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.

Mimochodom, v kresťanstve – ak nie-
kto pozná evanjeliá, tak potom stále platí 
– aj evanjelium podľa Lukáša (LK 12,15), 
ktoré znie - „I riekol im: Dajte si pozor a 
varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo 
život človeka nezáleží v rozhojňovaní 
majetku.“

Chamtivosť je forma modloslužob-
níctva. Chamtivosť (alebo lakomosť, 
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy pred-
tým sa stala nekontrolovanou túžbou  
po zvýšení alebo získavaní či využívaní 
materiálneho zisku, výhod (či už ide o 

jedlo, peniaze, pôdu alebo iné), alebo 
spoločenských hodnôt – napríklad po-
stavenia v spoločnosti alebo nadmernej 
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A 
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Ne-
pripomína vám to niečo? Nejakú situá-
ciu? Niekoho? Nejakého „politika“?

Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa 
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, za-
mýšľajú nad tým, ako komusi pomôcť. 
Nezaujíma ich v prvom rade ich vlastná 
plná chladnička, ale to, či si niekto bude 
mať z čoho na sviatky navariť. A až po-
tom myslia na nákup pre seba. Poznám 
viacerých, našťastie a snažím sa od nich 
tomuto učiť.

Sviatky sú aj o pokoji. A ako môže 
nastať pokoj v našich dušiach, ak sme sa 
aspoň nepokúsili podať pomocnú ruku, 
byť oporou v ťažkých časoch?

Akoby moja stará mama povedala: 
„Šak by mi to údené ani dolu 
gágorom neprešlo“... A pri-
pravila „hokerlík“ pre žob-
ravého huslistu, na ktorom 
si vždy pochutnal na jej svia-
točnej rezancovej polievke.

Pekný „Veľký“ 
týždeň, milí čitate-
lia!
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V Y Y BY,
V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana

vykúpi
hov�dzie
kože
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KOŽBYT
spol. s r.o.

0918 593 240
vykup-kozi.sk

Po dohode,
aj prídeme

NAJVYŠŠIE
výkupné ceny

viac ako
25 rokov
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

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

Hlavu Hore / služby, bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
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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.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

Partička štyroch obyčajných ľudí sa 
rozhodla, že zmení krajinu k  lepšie-
mu. Bolo to nepredstaviteľné, ale po-
stupne získavali podporu a pridávali 
sa k  nim rôzni ľudia. Bojovali proti 
skorumpovanej vláde a nakoniec zví-
ťazili. Dostali šancu vybudovať lepšiu 
krajinu. Boli naučení pracovať opo-
zične, anarchisticky a partizánsky. 

Šéf bol deštruktor a rozbíjač. Partič-
ka tak dokázala rozbiť starý systém, ale 
nevedela vytvoriť nový. Nemali skúse-
nosti ani znalosti.  Odborníkov, ktorí im 
ponúkali pomoc ignorovali. Sláva rýchlo 
stúpala do hlavy a prišlo opojenie mocou. 
Svojich kritikov strašili tým, že ak padnú, 
tak sa vráti mafia. Nepochopili, že mafia 
sa vrátiť nemôže, pretože vôbec neodišla. 
Funguje ďalej priamo pod nimi na úra-
doch. Namiesto toho, aby opravovali kra-
jinu a vytláčali z nej mafiu, paralyzovali 
ich konflikty a osobné spory medzi par-
tičkou a jej spojencami. Počas roka vlády 
partičky sa zvýšil vplyv starých mafiá-
nov v poľnohospodárstve a v ďalších ob-
lastiach. Zločinci si prezliekli kabáty a na 
vysoké pozície sa dostali noví darebáci 
s právnickými titulmi.

Partička sa nakoniec zomkla okolo 
svojho šéfa a vystrašene kričala: „My si 

ho nedáme.“ Áno, boli mu vďační za ví-
ťazstvo. Bez neho by sa nikto z nich na 
vysoké pozície nedostal. Lenže na také 
pozície sú potrebné aj schopnosti. Pokri-
ky a rečnenie nestačia. Treba vedieť de-
finovať, komunikovať a realizovať vízie 
a stratégie zmeny, riadiť veľké projekty, 
prepájať ľudí a  budovať siete odborní-
kov, rozumieť mnohým technickým 
a  organizačným detailom, mať schop-
nosti lídrov a manažérov. Partička, ktorá 
fungovala na neriadených stretnutiach, 
komunikovala chaotickými smskami 
a emailami a virálnymi kampaňami na 
sociálnych sieťach, tento spôsob práce 
nepoznala. Nemali ani elementárne od-
borné znalosti a väčšinou ani nevedeli, 
čo nevedia.

Keď partička nastúpila, jeden ma-
fián pokojne poznamenal: „Bude to len 
krátka a  bezvýznam-
ná epizóda v  našich 
dejinách.“ Mal, žiaľ, 
pravdu. Mafia bola 
silnejšia ako partička 
a dobré úmysly sluš-
ných ľudí nestačili. 
Nebola to roz-
právka s dob-
rým koncom.

Partička

» Ján Košturiak

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na

jednodňové

okolo 1 kg

7-týždňové

6-16 týždňovéň  s.r.o.
 290
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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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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Prihlasovanie sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 sa v uplynulých 
dňoch zmenilo. Štát spustil Čaká-
reň. Registrácia na očkovanie pre-
bieha už aj telefonicky.

Zaregistrovať sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 môžete na stránke 
vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Registrácia na očkovanie už prebie-
ha aj telefonicky a to na čísle 0800 174 
174. Ministerstvo zdravotníctva navýšiť 
počet operátorov. 

Termíny budú priraďované podľa 
veku. To znamená, že o pridelení termí-
nu na očkovanie nerozhoduje čas vašej 
registrácie.

V procese registrácie si budete 
vedieť vybrať vami preferované očko-
vacie miesta, teda obec, či mesto, kde 
môžete za očkovaním cestovať.

Aktuálne sú k dispozícii nasle-
dovné vakcíny:
• pre obyvateľov nad 70 rokov je určené 
očkovanie vakcínou od spoločností Pfi-
zer a Moderna,
• pre obyvateľov od 60 do 69 rokov je 
určené očkovanie vakcínou od spoloč-
nosti AstraZeneca.

Po zaradení do čakárne budete o 
pridelenom termíne očkovania infor-
movaní SMS a e-mailom najneskôr dva 

dni vopred. Budete tak mať dosť času sa 
pripraviť. 

Svoje údaje máte možnosť zmeniť v 
záverečnej rekapitulácii, prípadne ich 
môžete zmeniť aj po už odoslanej regis-
trácii do čakárne alebo môžete registrá-
ciu v čakárni zrušiť.

Po registrácii vám pridelia PIN kód, 
teda identifikačný údaj, ktorý obdržíte 
aj na uvedené kontaktné údaje zada-
né počas registrácie. PIN kód slúži na 
všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, 
starostlivo si ho preto uschovajte.

Pred vyplnením registračného 
formuláru si pripravte:
• meno a priezvisko prihlasovanej oso-
by, 
• rodné číslo bez lomky, BIČ alebo iný 
identifikačný údaj, 
• názov poisťovne, 
• kontaktné údaje: číslo mobilného te-
lefónu a e-mailová adresa, 
• zadajte mobilné telefónne číslo a 
e-mail, prostredníctvom ktorého s 
Vami budú komunikovať ohľadne 
potvrdení a termínov. Môžete zadať 
aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej 
dôverujete. 
• adresa bydliska: ulica, popisné číslo, 
PSČ a obec/mesto. 

Informácie k novému prihlasovaniu 
sa na očkovanie

» Zdroj informácií korona.gov.sk/
spracovala Renáta Kopáčová

POMÁHAME
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

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

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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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 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 objednávky príjmame telefonicky
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Známka z internej časti maturit-
nej skúšky sa v školskom roku 
2020/2021 vypočíta podľa priemeru 
známok žiakov za ich celé štúdium. 
Maturanti tak dostanú známky na 
maturitnom vysvedčení podľa vý-
sledkov ich práce za celé obdobie 
štúdia. 

Ruší sa tiež písomná forma internej 
časti maturitnej skúšky, teda sloh. Dô-
vodom je najmä intenzívnejšia druhá 
vlna koronavírusu, s tým spôsobené 
prerušenie dochádzky do škôl v tomto 
školskom roku či ťažko predvídateľná 
epidemiologická situácia na Slovensku 
v budúcich týždňoch.

Žiaci posledných ročníkov stred-
ných škôl budú v tomto školskom roku 
maturovať administratívne. Výsledky 
maturitnej skúšky určia školy, rovnako 
ako vlani, aritmetickým priemerom z 
výsledkov žiaka počas celého štúdia 
na strednej škole. Priemer známok sa 
vypočíta zo všetkých koncoročných 
vysvedčení žiaka a z posledných dvoch 
polročných vysvedčení.

Riaditelia stredných škôl do 3. 
mája určia skupiny príbuzných pred-
metov, ktoré sa budú počítať do výsled-
nej známky. Do úvahy sa berú konco-
ročné známky zo všetkých ročníkov 
pri 4-ročných a 5-ročných programoch 
a následne aj polročné známky z po-

sledných dvoch rokov. Pri 8-ročných 
programoch sa berú do úvahy známky 
z posledných 4 ročníkov a polročné 
známky z posledných dvoch rokov. 
Do 10. mája sa na školách uskutoční 
koncoročná klasifikácia, vrátane ko-
misionálnych skúšok. Žiaci dostanú 
spriemerovanú známku do 19. mája 
2021. Výučba v posledných ročníkoch 
stredných škôl sa naďalej uskutočňuje 
a žiaci sa musia aj naďalej zúčastňovať 
prezenčnej formy výučby.

Maturita podľa priemeru sa tak 
ako minulý rok vzťahuje na štyri po-
vinné predmety. Všetci žiaci dostanú 
známky zo štyroch povinných pred-
metov. Ak má žiak piaty alebo šiesty 
dobrovoľný predmet, maturuje z neho 
ústne, rovnako ako minulý rok, alebo 
do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dob-
rovoľného predmetu. Ústne maturity 
na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termí-
ne od 31. mája 2021.

Pribudli noví maturanti 
– aj bez skúšok

» red 

27. marca 1983   
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“

Výročia a udalosti
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31. marca 1387  
Žigmund Luxemburský sa stal uhorským 
kráľom

1. apríla 1810 
Napoleon Bonaparte sa v Louvri oženil s 
Máriou Lujzou Habsbursko-lotrinskou

Výročia a udalosti
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    Hnedouhoľné brikety sú cenovo výhodné a ľa-
hko skladovateľné tuhé palivo. Šetria čas, prácu 
a znižujú náklady na vykurovanie. Okrem nespor-
ných benefitov, ktoré toto palivo ponúka si môže-
te kvalitné nemecké brikety UNION®  kúpiť v prie-
behu marca, apríla a mája za zvýhodnenú cenu.

JAR JE ČAS PRE DOPLNENIE 
ZÁSOB PALIVA

   Každý správny hospodár vie, že zásoby paliva 
je najlepšie doplniť hneď po skončení vykurova-
cej sezóny. Je to predovšetkým kvôli skutočnosti, 
že až 90% slovenských rodinných domov využíva 
na kúrenie ako tuhé palivo drevo, ktoré musí do 
začiatku vykurovacej sezóny vyschnúť. Toho si 
uvedomuje aj nemecký výrobca brikiet UNION® 
a napriek tomu, že briketami môžete kúriť hneď 
po ich obstaraní, dopĺňa sklady svojich veľkoodbe-
rateľov, aby mohli ponúkať v čase od 1. apríla do 
30. júna kvalitné hnedouhoľné brikety za bezkon-
kurenčné ceny. „Rozhodli sme sa zvýhodniť ceny 
brikiet cez jarné mesiace. Z našich skúseností vie-
me, že práve toto obdobie je najlepší čas na ich 

kúpu. Na produkty UNION® môžete pýtať priamo 
u veľkoobchodníkov, každý predajca rád poskyt-
ne bližšie informácie a pripraví cenovú ponuku,“ 
približuje v mene poprednej nemeckej značky bri-
kiet UNION® Klára Šerhaklová, 

PREČO BRIEKTY UNION®

  Hnedouhoľné brikety sú ideálnou voľbou pre 
majiteľov kotlov na tuhé palivo. Po kvalitatívnej 
a praktickej stránke, ako aj z hľadiska výhrevnosti 
vykazujú najlepšie parametre spomedzi tuhých 
palív. Lisované sú výhradne z hnedouhoľného pra-
chu, bez prímesí, či spojív. Vďaka tomu vynikajú 
nízkym obsahom síry a ostáva po nich menej po-
pola. Spaľovanie brikiet UNION® je ohľaduplnej-
šie k životnému prostrediu. Brikety navyše horia 
rovnomerne a dlho, vďaka čomu vedia zabezpečiť 
optimálnu tepelnú pohodu pri nižšej spotrebe. Aj 
napriek, na prvý pohľad, vyššej obstarávacej cene, 
budú vaše náklady na kúrenie nižšie.
Brikety UNION® sú teraz dostupné za zvýhodne-
né ceny. Ponuku Vám na vyžiadanie radi pripravia 
autorizovaní predajcovia.

Ušetrite na kúrení - využite 
výhodné ceny brikiet UNION®

●  Spoľahlivé a efektívne
Na rozdiel palivového dreva s rôznym 
obsahom vody (vlhkosti), majú brikety 
stálu kvalitu. Preto sú obzvlášť účinné.

●  Praktické
Sú dobre lisované, zaberajú menej 
miesta, nepráši sa z nich, a ostáva po 
nich menej popola.

●  100% prírodné
Brikety UNION® sa lisujú z vysušené-
ho, upraveného hnedého uhlia a nepri-
dáva sa k ním žiadne ďalšie spojivo.

●  Nemecká kvalita
Krbové brikety UNION® sa ťažia 
a spracúvajú v hnedouhoľnom regióne 
Porýnie, čo je záruka dobrého pôvodu 
a kvality.

Viac o briketách UNION® nájdete na 
https://www.union-original.com/sk. 

  Majitelia rodinných domov, ktorí vykurujú svoje domácnosti pomocou kotlov na tuhé palivá by 
sa mali na nasledujúcu zimu pripraviť včas. Nákup paliva tesne pred sezónou, alebo kúrenie menej 
kvalitnými palivami môže vykurovanie zbytočne predražiť a nemusí vždy v dome zabezpečiť poža-
dovanú tepelnú pohodu. V priebehu mesiacov apríl, máj a jún môžete využiť zvýhodnenú cenu na 
nákup kvalitných nemeckých brikiet UNION®.
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28. marca 1979 
Roztavenie druhého jadrového reaktora 
jadrovej elektrárne Three Mile Island

Výročia a udalosti
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
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
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�


