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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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Objektívnosť buď je, alebo nie 
je. Nemôže byť ani väčššia, ani 
menšia. Objektivita je snaha čo 
najviac priblížiť sa podstate, a 
teda čo najviac obmedziť vplyv 
osobný. Je žiaduca práve preto, že 
nezávisí na osobách. A ich chcení 
či nechcení, sympatiách či antipa-
tiách, odmietaní či naopak zbož-
ňovaní.

Zdá sa, že sa vracajú časy, v kto-
rých sú vopred mantinely „objekti-
vity“ až priveľmi politicky zúžené. 
Stanovené. Odtiaľ potiaľ ešte možno, 
tam však už nemožno.. Nie je žiadú-
ce sa vyjadrovať k veci, k téme. „Byť 
objektívny, používať svoj rozum je 
možné len vtedy, keď človek dospe-
je k pokore, keď sa zbaví detinských 
snov o vševedúcnosti a všemohúc-
nosti.“ Túto myšlienku nielen vy-
slovil, ale aj v praktickom živote 
presadzoval  Erich Fromm, nemec-
ko-americký psychoanalytik, socio-
lóg a filozof, dialektický humanista, 
ktorý sa zameral na človeka bojujú-
ceho za slobodu a ľudskú dôstojnosť.

Sloboda a dôstojnosť nemô-
že existovať bez objektivity. Inak 
osobnostne nikdy nikam nedospe-
jeme. „Nedospelosť je neschopnosť 
používať svoj rozum bez cudzieho 
vedenia.“ Prikladám zas výrok  Im-
manuela Kanta, nemeckého filozofa, 
tvorcu kriticizmu.

Nikto ani na súčasnom Sloven-
sku nemá právo žiadať od nás, aby 
sme myšlienkovo a názorovo ne-
dospievali a nedospeli. Ani vládna 
moc, oháňajúca sa grandióznym 
voličským mandátom spred viac ako 
roka, z ktorého však už zostal iba 
smutný, ak nie výsmešný fragment. 
Nikto nemá právo nás poučovať o 
potrebe menej či viac objektívnosti.

Postaviť sa indoktrinácii moci je 
občianskou povinnosťou. Je to zále-
žitosť práva na vlastnú svojstojnosť, 
osobnú hrdosť.

Žijeme si tu na Slovensku tak 
nejak divne. Tvárime sa, že sme zme-
nili systém, že moc sa správa inak. 
Ale všetko to, čo pomáhalo pred 
Novembrom 1989 udržať sa moci pri 
moci, si aj tá súčasná moc prevzala 
za svoju politiku moci. Máme tu síce 
ústavu, áno, demokratickú ústavu, 
ale nemáme politiku, ktorá by ju reš-
pektovala. Kompetenčné zákony sa 
jej netýkajú. Napríklad. Ale, ak moc 
môže ignorovať zákony, zakotvené 
už priamo v ústave, prečo 
by to nemohli robiť aj 
občania, ktorí si tú moc 
financujú? Že by to bola 
cesta k anarchii? Nie, to 
už je anarchia.

So želaním as-
poň toho relatív-
ne dobrého

Objektívnosť nemožno nariadiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV

0908 288 350
MICHAL
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*
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Tel:0905 267 750 L.Mikuláš



LI21-21 strana- 4

auto-moto/predaj
»Kúpim náhradné die-
ly na tatru 603, 613 Tel 
0910594060 ďakujem

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

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

záhrada a zverinec
»Kúpim jelenie paro-
žie za najvyššiu cenu! 
0944132200

rôzne/predaj
»Lacno predám Nikon D90 
+ objektiv 0904950128

rôzne/iné
»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129

zoznamka
»Je ti tiež smutno zavolaj, 
hľadám priateľa do voza aj 
do koča primeraného veku 
vzdelania a náboženstva, 
mám 69, 163/90 evanj. tel: 
0903231157

HLAVU HORE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
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Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / 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    

Je to jasné, dom so záhradou si vyža-
duje starostlivosť. Majiteľ niekedy ne-
vie, kam skôr skočiť. Je však jasné, že 
nevyhnutné práce na dome či záhrade 
treba počas roka selektovať a niektoré 
odkladať s cieľom uprednostniť iné.

Vybehnime opäť do záhrady. Čaká 
na naše ruky. Základom pre stromy je 
ich  rast. V prvých rokoch života stromu 
chceme, aby silno rástol (a neplodil). Ak 
rastie, je to známka toho, že koreň záso-
buje letorasty živinami. 

Na dobre prijatom strome rok po vý-
sadbe, ktorý nemá žiadne poškodenia, 
má adekvátnu výživu a dostatok vlahy, 
narastie približne 3 – 6 výhonov. Naj-
dlhšie sú obvykle tie najvyššie sa nachá-
dzajúce, nižšie na kmeni rastú kratšie 
výhony.

Niekedy treba vyvinúť viac úsilia, 
aby stromy prosperovali, niekedy menej. 
Záleží to od rôznych okolností. Nedo-
statočná starostlivosť znamená najmä 
absentujúcu alebo nedostatočnú dopln-
kovú závlahu v období so zrážkovým 
deficitom.

Ak je sucho, to znamená, že pár týž-
dňov neprší, je naozaj dobré mladé stro-
my poliať, najmä prvý rok po výsadbe. 
Ideálny termín na polievanie je vtedy, 
keď je nízky tlak, vtedy sú rastliny ochot-
nejšie prijímať vodu než napríklad za sl-
nečného teplého dňa, keď vodou šetria.

Ak polievať, radšej polejme väčším 
množstvom vody v dlhších časových in-

tervaloch, povedzme raz za týždeň alebo 
raz za dva týždne, 60 – 80 litrov na strom. 
Je to lepšie ako polievať často malým 
množstvom vody. No a ak máme možnosť 
vybrať si aj dennú dobu, uprednostnime 
ráno, prípadne večer.

Starostlivosť sa týka aj kontroly pre-
rážajúcich podpníkov. Ovocné stromy sa 
skladajú z dvoch zrastených častí, pod-
pníka a naštepenej odrody. Miesto šte-
penia býva v rôznej výške a pri mladých 
stromoch ho celkom dobre vidno. To, čo 
vyrastá pod miestom štepenia, pravidel-
ne odstraňujte. 

Súčasťou pravidelnej starostlivosti je 
aj okopávanie motykou, plytko a ďalej od 
kmeňa, tak aby sme nepoškodili kmeň a 
nenarušili korene.

Kvalitná, vyvážená výživa zohráva 
pri vývoji stromov dôležitú úlohu. Preto 
ak vaše stromy nerastú, patrí výživa spo-
lu so závlahou a potláčaním konkurencie 
k základným opatreniam. Cieľom nie je 
len dodávať živiny stromom, ale najmä 
vytvoriť také pôdne prostredie, v kto-
rom fungujú mikrobiálne procesy. Toto 
dosiahneme najmä tým, že pôdu oboha-
cujeme o objemové hnojivá obsahujúce 
uhlík. Základným hnojivom je určite 
kompost a maštaľný hnoj. Pre dlhodobý 
rozklad organickej hmoty, podporu biod-
iverzity a viazanie vlhkosti sú vhodné aj 
objemné kusy mŕtveho dreva. Pre rýchle 
dodanie živín a vitalizáciu rastlín zas slú-
žia rôzne výluhy a zákvasy z rastlín.

Je čas opäť sa venovať naplno záhrade

» red
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� STRIEKANÁ PUR PENA

� FÚKANÁ CELULÓZA

� MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

� STRIEKANÁ PUR PENA

� FÚKANÁ CELULÓZA

� MONTÁŽ SADROKARTÓNOOOOOOOOOVVVV

0951 636 225
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRA AMI, PODVODMI

je vola  0905 638 627 súrne!
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 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

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Presviedčali sme vás, že sme obyčajní 
ľudia a  nezávislé osobnosti. Nebola 
to pravda. Mali sme heslo - úprimne, 
odvážne a pre ľudí. Po voľbách sme to 
zmenili. Prebrali sme od našich pred-
chodcov to, čo sme na nich odsudzova-
li – klamstvo, aroganciu, papalášstvo, 
túžbu po moci a službu „našim“ ľuďom. 

Dali ste nám obrovskú dôveru a moc. 
Ale my sme do funkcií obsadili ľudí bez 
odbornosti a  manažérskych schopností. 
Ľudí, ktorí nám chceli poradiť a pomôcť, 
sme ignorovali a označovali ich za múd-
rosráčov. Ničili sme malých farmárov 
a podnikateľov a pomáhali korporáciám. 
Úradníci šikanovali obyčajných ľudí viac 
ako predtým.

Svojou pýchou a neschopnosťou sme 
spôsobili obrovský chaos v celej krajine. 
Namiesto toho, aby sme sa zamerali na 
dôležité problémy, vyvolávali sme me-
dzi sebou malicherné konflikty a hádky, 
predbiehali sa v sebaprezentáciách a sta-
tusoch na internete. Náš šéf začal riadiť 
krajinu ako keby mu patrila. Ľudia tŕpli, 
akú ďalšiu hlúposť zase vymyslí, koľko 
škôd napácha a  akú hanbu nám urobí 
v zahraničí. Nebol schopný prijať spätnú 
väzbu a kritikov označoval za nepriateľov. 
Ani ľudia okolo neho nenašli odvahu po-

vedať mu pravdu. Boli mu vďační za teplé 
miestečka a funkcie. Za rok sa takto v kra-
jine prehajdákali stovky miliónov eur na 
marketingové show jedného človeka. 

S ľuďmi sa hrali nedôstojné hry a oni 
trpezlivo stáli v  radoch na strkanie tyči-
niek do nosa. Súťažilo sa v  tom, kto má 
rýchle prsty a zaregistruje starkú na oč-
kovanie. Nakoniec bežala súťaž pre mla-
dých – nájdi si svojho starčeka. Možno 
by to bolo aj úsmevné, keby zbytočne ne-
zomreli tisíce ľudí. Štát kolabuje pre našu 
neschopnosť. Prepáčte nám občania, hra-
li sme sa na všemocných a nadávali vám 
za veci, za ktoré ste nemohli. Správali sme 
sa ako hlupáci. Zachutila nám moc a slá-
va, naučili sme sa viesť prázdne reči a sľu-
bovať veci, ktoré sa nikdy nestanú. Pošlia-
pali sme ideály, pre ktoré ste nás volili. 

Milí občania, možno by ste očakávali 
takéto vyhlásenie od 
víťazov volieb 2020. 
Nedočkáte sa. Stali 
sa politikmi. Napísal 
som to za nich ja. Za-
čnime si krajinu spra-
vovať sami – bez 
politikov.

Prepáčte nám ľudia!

» Ján Košturiak

-0
0

25

25

9
9
1
2
1
0
0
4
9

0951 594 367

Profesionálny prístup a precízna práca

je naším krédom 0918 593 240

Stavebná spoločnosť ponúka

» ECO-stavby (nízkoenergetické domy)

» rekonštrukcie bytov
» stavby na kľúč
» stavby rod. domov
» zatepľovacie práce
» výkopové práce
» stavby plotov
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Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-40%

-30%
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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29. mája 1919
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvý-
krát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity  

Výročia a udalosti
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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 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

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

0905 915 749
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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 

8
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3. júna 1989  
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských 
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang 

Výročia a udalosti

Vaša reklama

liptovsko@regionpress.sk
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091

30. mája 2003
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah 
voči účastníkom hudobného festivalu

Výročia a udalosti 31. mája 1986
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrov-
stvá sveta vo futbale 

Výročia a udalosti
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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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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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Nepremeškajte letné akcie v kúpeľoch lúčky
1. 6. 2021 

OTVÁRAME 

KÚPEĽNÝ HOTEL 

KUBO

www.kupele-lucky.sk
Recepcia: +421 44 43 75 111  |  recepcia@kupele-lucky.sk
Obchodné oddelenie: +421 44 43 75 561  |  kupele@kupele-lucky.sk
Kúpeľná liečba: +421 44 43 75 657  |  liecba@kupele-lucky.sk

Realizované s finančnou 

podporou Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky.

FIRST MOMENT POBYT 
LETNÝ RELAX

Platné od 1. 7. do 30. 9. 2021
Ubytovanie na 4 noci
Plná penzia
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť objednať pobyt len do 15.6.2021

Cena od 

260 € 
na os. / 4 noci

LIEČEBNÝ POBYT 
JARNÝ RELAX

Platné od 1. 5. do 30. 6. 2021
Ubytovanie na 4 noci
Plná penzia       
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť predĺženia pobytu

Cena od 

240 € 
na os. / 4 noci
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