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kovanie ZDARMA
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DISTRIBÚCIA (35.020 domácností)
párny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Liptovský Hrádok, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Biely
Potok, Černová, Hrboltová, Bešeňová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, 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 Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Iľanovo,
Ploštín, Bobrovec, Dúbrava, Gôtovany, Hybe, Jakubovany, Jamník, Kráľova Lehota, Kvačany, Lazisko, Liptovská Kokava, Liptovská Sielnica,
Dovalovo, Liptovský Ján, Liptovský
Ondrej, Ľubeľa, Partizánska Ľupča, Podtureň, Pribylina, Svätý Kríž,
Trstené, Uhorská Ves, Vavrišovo,
Veterná Poruba, Vlachy, Vlachy-Krmeš, Vlašky, Závažná Poruba, Važec, Východná, Lipt. Porúbka

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

AKCIA 370€

34-0005-1
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Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 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

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

52-0064-1

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku
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03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
reality/iné
»Hľadám chalupu, dom na
predaj na Liptove 0915 866
670
08 STAVBA
stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
11 HOBBY A ŠPORT
hobby
»Predám používanú streleckú plochu ne trénovanie
hokeja, rozmer 2,4 x 5,3 m,
tel: 0907 338 848

samotné žľaby.
Ak sa postaráte o dom, potom je
čas popracovať si na záhrade, ale aj
na balkóne, na ktorom ste mali malú
záhradku. Treba sa zbaviť častí odkvitnutých rastlín, v dome so záhradou na
Prvoradou úlohou je pripraviť sa na kompost a v byte zas do biologického
vykurovaciu sezónu. Nielen že je dobré odpadu. Je najvyšší čas vyčistiť záhranechať si revíznym technikom, ľudovo dy, pripraviť si náradie na pravidelné
povedané kominárom dať spraviť kon- hrabanie lístia. (Redakčný tip – môžete
trolu komínov. Je to nevyhnutné, aby použiť aj klasickú kosačku na trávu,
sa zamedzilo možnému riziku požiaru nastavíte vyšší zdvih a ona spoľahlivo
neskôr v plnej vykurovacej sezóne. Mi- lístie nielen „povysáva“ do zberného
mochodom, bez dokladu o takej revízii koša, ale aj rozdrví, čiže kopa na komvám poisťovňa neuhradí žiadnu čiast- poste bude menšia. Dajú sa už však
ku, aj napriek tomu, že máte nehnuteľ- kúpiť na to špecializované zariadenia,
nosť poistenú. Kontak na vám regionál- podobné kosačkám.)
ne „príslušného“ kominára nájdete na
Nuž a z vonkajších priestorov musí
stránke Komory kominárov Slovenska ísť preč pod strechu všetko, čo by dlhokks-sr.sk.
dobá nepriazeň počasia počas neskorTak isto, ak kúrite plynovým kotlom šej jesene či zimy mohla poškodiť alebo
či takzvanými „gamatkami“, je vhodné dokonca zničiť.
zabezpečiť si odbornú revíziu, minimálne prečistiť všetky prieduchy tak,
aby bol zabezpečený prísun čerstvého
vzduchu a následne zas odvod spalín.
A pri tejto téme môžeme pripomenúť
aj úsporu tepla, ktorého ceny tento rok
zjavne stúpnu. Skontrolujte si izoláciu
okien a dverí, ak zbadáte, že nie je v
dobrom stave, dostanete ju kdekoľvek
v predajniach pre domácich majstrov.
V takomto období sa naši predkovia
postarali aj o odkvapový systém, opravili jeho poškodené časti, dali nový ná» red
ter a najmä – to v prvom rade, vyčistili

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

STRIECH
KOSTOLOV

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

OPRAVA KOMÍNOV
MICHAL

0908 288 350

MICHAL

0908 337 893

61_0055

Začal sa september, meteorológovia
sa zhodujú v tom, že by mal byť „normálny“, teda so stabilným a celkom
pekným počasím. Najlepší čas na práce v dome a okolo domu.

ŠUMNÁ
STRECHA

9

4,00 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
801210005

02 AUTO-MOTO / iné
auto-moto/iné
»Výkupim motorové vozidlá všetkých značiek, staré,
nepojazdné, havarované.
T.č.: 0905 505 129
»KÚPIM STARÉ MOTORKY
DIELY DOKLADY MOPEDY BABETU 0940100473
»Kúpim do svoje zbierky
starý odhlásený technický
preukaz na československé
automobily a motocykle
jawa, CZ, praga, tatra 603
atď 0910594060

NÁTERY

Času už veľa nezostáva

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Predaj a rozvoz po celej SR

zjX¤U~jb
Uj`o~Uj¦ØƉ~z+«j¦

Chcete si
podať
inzerát?

«°Ɖ°ĩÎĜŅƴæƉÎåĹƼú

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LI medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

ěŏăŢ

Príklad:
RP LI 12 Predám kočík,
0987 654 321.

8ųŅŸƋƗxŏǉ
ÆųŅĹǄ

ŏƑØƑŀƉ7/m2 ŸƉ%zB

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
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 uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, LI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

ěŏăŢ

ĬƋų±ĬĜčĘƋƗxŏǉ
Òĝų±

ŏŏØƆƆƉ7wĵƖƉŸƉ%zB

åŸĘŅŞţǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkěǉĊƆxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƆƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
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01 AUTO-MOTO / predaj
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61_0108

Občianska
riadková
inzercia

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY, BÝVANIE

61_0052
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14-0136
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Nikdy nevieš dňa ani hodiny
V Biblii nájdeme poučný odkaz, že
človek ani netuší, kedy sa priblíži
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny“ - Evanjelium
podľa Matúša.

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučíme žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú
nám sľuby o krásnej politickej a teda –
vraj – našej budúcnosti zo strany egoistov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je
O niekoľko dní si možno viacerí slušné, dôstojné, ľudské, až potom prípripomenú smutné výročie zo 7. sep- de aj tá správna politická voľba. Naša.
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí
Zabúdame na to biblické - „nikdy
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, nám daný. Nevyužívame príležitosti,
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu- ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch
puješ nejakú cestu, robíš si plány čo samotných. Naše bytie zabíjame a ak
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič. nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a
Koniec.
nenávisťou, ktorú do nás zámerne zaMoja stará mama, zbožná, hlboko sievajú predstavitelia nespoločenskej
veriaca žena, vždy svojským slovní- politiky, aby sme si menej všímali ich
kom nám všetkým okolo nej pripomí- podnikanie so štátom, so stranou, s
nala: „Čo si človek predkladá, to si Pán mocou.
Boh za ric odkladá“. Inak povedané,
Nastupujeme do lietadla, v ktorom
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch, doslova chceme obletieť celý svet a ono
potrebách, predstavách. Život je tu a pritom môže padnúť už na konci vzleteraz. My chceme mať moc a majetky tovej dráhy.
o rok, o dva, po voľbách. Celý život naSnívať je krásne a povznáša to.
šich politikov je podriadený iba tomuto Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité,
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor- prítomnosti vytláčať všetko
ných politikov vo výkonných funkci- zlé, neprijateľné, neakách máme pramálo. Takých, čo nemys- ceptovateľné a odsúdenia
lia iba na seba, na svoje ego, na stranu hodné. Ide predsa o nás,
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme. o náš život a nie o ich taAsi ich ani nechceme. Nepotrebujeme. kzvané blaho a pokoj!
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme
Všetko
dobré
každý deň, každú hodinu.
do začínajúcej sa
Škoda reči, to sa u nás nezmení, jesene
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

a

klam

re
Vaša egionpress.sk
r

sko@
liptov

Výročia a udalosti
v Prahe sa začala stavba diaľnice Praha –
Bratislava

8. septembra 1967

9. septembra 1928

bol založený Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, najstarší profesionálny orchester na Slovensku
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NAšA BEZPEčNOSť / SlužBy
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29,90 €
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SLUŽBY
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PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

43-0

Predajňa: Trnava
Rybníková 14 • 0905 160 148

08-0 TT23

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143

25
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Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
porúch. Tie majú často psychologický pôvod.
Insomnia je podľa platformy Harvard Health
Publishing bežná pre viac ako polovicu ľudí s
úzkosťami.
CBD pomáha regulovať náš nervový systém,
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či
iné psychické problémy. Prirodzene, s „pokojom v duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku
zlepší kvalita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľNajčastejšie ide o insomniu alebo nespa- ko štúdií.
vosť, ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním,
prejavuje sa prerušovaným spánkom či skorým prebudením. Vniká najmä v stresovom
období, pri nadmernom toku myšlienok alebo
zvýšenej citlivosti na vonkajšie prostredie.

Kvalitný spánok je základným predpokladom telesného a duševného zdravia. Sedem
až desať hodín spánku denne telu dodá potrebnú energiu, posilní imunitu a regeneruje
svalstvo. Zdravý spánok však nie je pre každého samozrejmosťou, spánkovými poruchami
môže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpieť až tretina ľudí na planéte Zem.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mnohých prípadoch riešiť prírodným spôsobom,
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefarmakologické postupy pri boji s nespavosťou
efektívnejšie.
Jedným z týchto prírodných spôsobov je užívanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD
v našom tele stále učíme. Mnoho experimentov však preskúmalo jeho nepriame účinky na
náš endokanabinoidný systém (EKS), ktorý v
tele reguluje dôležité funkcie, napríklad náš
nervový či hormonálny systém.
Vzťah medzi CBD a spánkom
Vďaka nepriamej stimulácii EKS dokáže
CBD zmierniť aj niektoré príčiny spánkových

Foto: freepik / jcomp

CBDexpert

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť bolesti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôsobí protizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri
migréne či reume. Vďaka tomu nepriamo reguluje aj náš spánkový cyklus.
Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo
štúdií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z
Bratislavy: „CBD vo forme oleja používam
nepravidelne pred spaním. Účinkuje na mňa
uvoľnením tela, svalov, spomalením dýchania
a asi aj istým nervovým uvoľnením. Opadne
stres a rušivé myšlienky a ľahšie upadnem do
kvalitnejšieho regeneračného spánku.“
Napriek rastúcemu dopytu po CBD, podľa
Mayo Clinic doktori neodporúčajú používať
látky na zlepšenie spánku dlhodobo. Hoci
CBD môže efektívne doplniť či dokonca nahradiť syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým
nespavosť zmierniť, je odstránenie možných
príčin nespavosti.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné peDávkovanie
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo
Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý
spánok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí trkaždý deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 per- pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po
cent z nich zhodnotilo, že pociťujú menej úz- prebudení.
kosti a 67 percent zaznamenalo lepší spánok.
Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš
Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie
na 10 ročné dievča s úzkosťou a post-trauma- vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Optickým stresom. Popri užívaní farmaceutic- timálna dávka závisí od jednotlivca, odporúča
kých liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý sa začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom.
priniesol okrem poklesu úzkosti zlepšenie Pokiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov,
dávku môžete zvýšiť.
kvality a dĺžky spánku.
» red.

LI21-35 strana-

13

5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0063

LIPTOVSKO

REALITY, ZAMESTNANIE
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Pozemky
Liptovský Mikuláš
Najnižšie podanie: 1 727 000 EUR
Termín konania dražby:
dňa 30.09.2021 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
KONGRESOVÁ SÁLA II, Hotel Jánošík
****, Jánošíkovo nábrežie 1, 031 01
Liptovský Mikuláš
Dražobná zábezpeka:
49 790,88 EUR
Predmet dražby: Parcelné č.
740/1, druh pozemku orná pôda, parcelné č. 740/3, druh pozemku orná
pôda, parcelné č. 740/5, druh pozemku orná pôda, parcelné č. 740/4, druh
pozemku orná pôda, parcelné č. 740/6, druh pozemku orná pôda. Celková
výmera pozemkov je 40 531 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1007,
1083, 1008, 1084, k.ú. Okoličné.

08-0 TT35

52-0007-28

Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk
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Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok!
Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň
(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2
mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo
dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na
úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo
poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň.
Nástupy od cca 12.9.2021.

Výročia a udalosti
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympijských hrách v Ríme

5. septembra 1960

Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.

PONUKA PRÁCE
Sme lídrom na trhu
v montáži KOKPITOV
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PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091
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naša spoločnosť / auto-moto
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OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD GALANTA

MUŽI - ŽENY - PÁRY ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

0800 500 808
0800 500 909

47-091

NABOR@PROJOB.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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OPERÁTOROV
VÝROBY
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do Mikulova, Opavy a Ostravy.

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

87-0012

34-0002-1

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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 0911 478 509
 ����������������������

85_0654

  
    
  
  

LI21-35 strana-

16

