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Obchodné priestory 

na prenájom, 

prízemie, veľký 

výklad, vhodné pre 

obchod, služby, 

lekárstvo a pod.
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VÝSTAVBA RD na kľúč

REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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Staňte sa súčasťou úspešnej firmy s dlhodobou tradíciou!
Do nášho tímu STIEBEL ELTRON Slovakia (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:

  Výrobný pracovník pri výrobe ohrievačov vody
  Montážny pracovník pri výrobe tepelných čerpadiel
  Zváračský robotník, pájkovač (práca vhodná aj pre ženy)
  Strihač- lisár
  Zvárač
Základná hodinová mzda pri nástupe sa pohybuje v rozmedzí 
5,02 € - 6,00 € brutto  / hodina v závislosti od pracovnej pozície.
Plat počas skúšobnej doby : 1000 € - 1100 € brutto v závislosti od pracovnej pozície.
Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby: 1050€ - 1350 € brutto 

v závislosti od pracovnej pozície.
Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: 
jana.keri-basistova@stiebel-eltron.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 052/71 27 225.

Zamestnanecké výhody, benefity
  NÁBOROVY PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 250 € 
 po skúšobnej dobe
  príspevok zamestnávateľa na doplnkové 
 dôchodkové poistenie
  vianočná a dovolenková odmena
  zvýhodnený predaj firemných výrobkov
  firemné spoločenské posedenia
 (vianočný večierok, family day, deň detí)
  príspevok na dopravu podľa počtu km
  odmena pri odchode do dôchodku 
 a narodení dieťaťa
  firemné športové aktivity

Popis spoločnosti:
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je výrobcom 
elektrických, kombinovaných a solárnych ohrievačov 
vody a tepelných čerpadiel
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO
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Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámov-
ce, Huncovce, Ľubica, Spišská 
Belá, Veľká Lomnica, Vlková, 
Vrbov, Spišská Sobota, Stráže 
pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Já-
novce, Kravany, Lučivná, Mlynica, 
Spišská Teplica, Spišské Bystré, 
Spišský Štiavnik, Svit, Štrba, Švá-
bovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, 
Ľubica 

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

INZERCIA

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
Alena Berithová  0907 877 862

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Poprad

Kežmarok

Stará ¼ubovòa

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.520 domácností)

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Najnižšie podanie: 19 500 EUR

Páči sa mi

POPRADSKO.SK

na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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POPRADSKO
KEŽMARSKO

ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!

Cielom našej fir
poskytnúť eľné 

Ž opis a žiadosť 

na ad

ad-
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NOVÝ ROMÁN LEI DLUGOŠOVEJ

NIE JE HRIECH 
AKO HRIECH
UŽ V PREDAJI

VO VŠETKÝCH 
KNÍHKUPECTVÁCH
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

0907 940 920
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

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

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj od  8. 00 - 16. 00 h.

Predaj 12-18 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

Tel: 0905 231 034, 0905 429 495
pdhorka@nextra.sk

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
petrekova@regionpress.sk
berithova@regionpress.sk

Už o pár dní, presne 8. mája, si pri-
pomenieme významný deň v deji-
nách ľudstva - Deň víťazstva nad fa-
šizmom a výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny v Európe.

8. máj je na Slovensku štátnym 
sviatkom. Predstavitelia politického, 
spoločenského i kultúrneho života 
každoročne v tento deň kladú vence pri 
pamätníkoch padlých vojakov, aby si 
pripomenuli ich pamiatku a zároveň, 
vzdali úctu všetkým obetiam druhej 
svetovej vojny. Zahynuli počas nej mi-
lióny ľudí, pričom medzi mŕtvymi zďa-
leka neboli len vojaci.

O to viac desivé je v týchto dňoch 
to, že po dlhých rokoch upevňovania 
mieru a budovania slobody, keď sme 
boli presvedčení, že sa už nič podobné 
nemôže opakovať, čelíme vojne, odo-
hrávajúcej sa hneď za hranicami našej 
vlasti. Deň čo deň sledujeme v médiách 
fotografie a videá z okupovaných ob-
lastí Ukrajiny, vidíme na nich bombar-
dovaním zničené mestá, mŕtve telá le-
žiace na ich uliciach, zdesené pohľady 
tých, ktorí nemajú kam uniknúť. Cítime 
s miliónmi ľudí, ktorých vyhnal agresor 

z ich domovov, oddelil rodičov od detí a 
spôsobil im traumu na celý život.

8.máj je oslavou nielen konca nie-
koľko rokov trvajúceho vojnového utr-
penia, ale najmä veľké historické víťaz-
stvo – víťazstvo nad fašizmom. Tento 
deň je oslavou porážky nepochopiteľ-
nej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v 
hlave šialenca, ktorý bol presvedčený o 
tom, že jeden národ môže rozhodovať o 
osude ľudstva a vládnuť svetu. Je veľmi 
smutné, že sme aj v 21. storočí svedka-
mi podobnej neľudskosti.

Mnohí z nás sa vyberú v týchto 
dňoch na pietne miesta, aby vzdali 
poctu a vyjadrili vďaku všetkým, kto-
rí bojovali a padli v boji za naplnenie 
túžby po slobode a umožnili nám život 
v mieri. V týchto dňoch 
si viac ako kedykoľvek 
predtým uvedomuje-
me, že by sme mier 
nemali považovať 
za samozrejmosť 
a nikdy by sme 
nemali dopustiť, 
aby sa história 
opakovala.

Pripomíname si 
Deň víťazstva nad fašizmom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862

www.regionpress.sk

 kvalitné plastové okná 
 hliníkové okná, dvere 
 HST posuvné systémy 
 zasklievané balkóny 
 bezpečnostné dvere 
 žalúzie, rolety 
 servis okien

KDE NÁS NÁJDETE: 
Námestie sv. Egídia 67, Poprad

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ

        PLASTOVÉ 
                      OKNÁ

0903 625 039

 - 40% - 40%
CENOVÁ BOMBA!
CENOVÁ BOMBA!

UVÁDZACIE CENY
UVÁDZACIE CENY
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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

• kurčatá brojlere jednodňové

• kurčatá brojlere okolo 1 kg

• moriaky 7-týždňové

• nosnice 6-16 týždňovéň

• kačky, husi a husokačky
HYDINA KUBUS s.r.o.

VEĽKÝ SLAVKOV 290
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» Kúpim SIMSON, STELU, 
PIONIER, JAWA 350, aj die-
ly.0949505827

» Kúpim odznaky po voja-
koch, partizánoch, hasičoch 
0907910755

Občianska
riadková
inzercia

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PP 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 operátorov 02 a 
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, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na druhej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

14 RÔZNE / iné    

Najčítanejšie

regionálne 

noviny

9
9
-1
0
8

ROĽNÍCKE DRUŽSTVO 

  ošetrovateľ HD - krmič, nadúrač
 hrubá mzda 800 €

  ošetrovateľ HD - dojič
 hrubá mzda 1000€

prijme zamestnancov 

na pozície:

kontakt: rdhybe@zoznam.sk  0911 11 62 43

HYBE
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P O P R A D S K O
na facebooku

Staň sa fanúšikom
našej stránky a sleduj:
- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas

- súťaže, ...
 priamo na našom FBPáči sa mi

ELEKTROINŠTALÁCIE  

» rodinné domy 
» bytové domy, chaty 
» altánky 
» bleskozvody

Tel: 0910 423 813 
Email: pavolfudaly@gmail.com
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REALIZU
JEME

zatepľovanie, 

sadrokartonárske práce, 

omietky, prerábky, 

kúpeľne, maľovanie, 

plávajúce podlahy

15 rokov skúseností
0903 628 072  | 0948 008 170

0948 081 256
KONTAKT:

  
 R

O

ČN
É           S

K
U

S

ENOSTI16

vonkajšie/vnútorné

ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ

PONUKA

PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ

KOMPONENTY

KVALITNÉ

PREVEDENIE

VÝHODNÉ

CENY

MARKÍZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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rehabilitácia  športová medicína  fyzioterapia

PRVÁ bezbolestná 

rázová vlna 

s diatermiou

Spevnenie 
a tvarovanie 
postavy

  ruky

  brucho

  stehná

  zadok

už aj v Poprade

TIMICELL

Na letisko 99

Poprad

(za apartmánovým 

domom Yolana)

@TiMicellPP

Ošetrenie 
Chronické bolesti 
chrbta, ramien, 
krčnej chrbtice, 
bolesti kolien, 
pätová ostroha, 
tenisový lakeť 
a iné ...

Objednávky:  

0911 545 3030911 545 303

Úľava od bolesti 
chrbta,kĺbov 
a svalov

Úľava od bolesti 
chrbta,kĺbov 
a svalov

Úľava od bolesti 
chrbta,kĺbov 
a svalov
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0918 713 079
Teplická ulica 3979
058 01 Poprad - Veľká

»  predaj pneumatík

»  prezúvanie osobných 

 a nákladných vozidiel

»  geometria

»  diagnostika vozidiel

»  kompletný autoservis

»  údržba klimatizácie

»  príprava vozidiel na STK

» mobilný pneuservis

pneuautobest@gmail.com

4
2
-

Najčítanejšie

regionálne 

noviny
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862

www.regionpress.sk
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Moderný 4 izbový bungalov

REALIZÁTOR VAŠICH 
STAVEBNÝCH PROJEKTOV

4 miestnosti | 79,56 m2

119.000 € za holodom

0911 308 298
 www.sperostav.skSPERO - STAV, s.r.o.  Okružná 3, Spišská Belá

 Výstavba domov na kľúč
 Murárske práce
 Kladenie dlažby
 Rekonštrukcie
 Zatepľovacie práce
 Búracie práce
 Montáž sadrokartónu
 Pokrývačské práce
 Tesárske práce
 Výkopové a zemné práce
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VŠETKO PRE VÁŠ CHOVVŠETKO PRE VÁŠ CHOV

PALEŠOVO NÁMESTIE 34, SPIŠSKÉ PODHRADIE, 053 04

hobbykrmiva@gmail.com

@HobbyKrmiva

0917 182 362
0905 650 838 DOPRAVA 

ZDARMA 
NAD 50€
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Nájdete nás
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Levanduľa je pre svoju príjemnú až 
omamnú vôňu veľmi obľúbená aj 
v našich záhradách. Táto rastlin-
ka s charakteristickými fialovými 
kvietkami má v našich domácnos-
tiach mnohoraké využitie a osoží aj 
nášmu zdraviu.

Levanduľa nielenže skrášli a pre-
vonia náš príbytok, či ochráni šatstvo 
pred moľami, ale pomôže aj pri nespa-
vosti a uľaví pri viacerých zdravotných 
problémoch. Jej kvety sa využívajú 
dokonca aj v kuchyni na ochutenie 
omáčok a dresingov či na dekorovanie 
zákuskov.

Liečivé účinky
V ľudovom liečiteľstve sa využívala 

levanduľa úzkolistá už od pradávna. 
Na náš organizmus má táto rastlinka 
upokojujúce aj dezinfenkčné účinky. 
Pomáha pri dne, reumatizme či zápa-
loch nervov. Využíva sa aj pri migréne, 
búšení srdca a pri žalúdočných ťažkos-
tiach.

Pestovanie
Levanduľa obľubuje slnečné stano-

vište. V záhradníctve zakúpené prie-
sady vysádzajte do vzdialenosti pri-
bližne 30 centimetrov, pretože sa ešte 
rozrastú.

Zber a sušenie
Levanduľa kvitne od júna až do sep-

tembra. Zberajte ju na začiatku kvitnu-
tia počas slnečných dní. Pri jej zbere 
vám dobre poslúžia nožnice – strihajte 
ju do kytice a sušte v menších trsoch 
zavesených na tmavom vzdušnom 
mieste. To, že je už bylinka suchá a pri-
pravená na uskladnenie zistíte tak, že 
sa jej stonky ľahko lámu. V takom prí-
pade stiahnite prstami kvietky a vložte 
do dobre uzatvárateľnej nádoby. Skla-
dujte na suchom a tmavom mieste.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

levanduľu úzkolistú používajte s mie-
rou a čaj či olej nepite dlhodobo.

Levanduľa upokojí myseľ 
aj pokožku, zmierni bolesti

» ren
Levanduľa.  zdroj foto JillWellington pixabay

Environmentálne témy sa stanú na 
Slovensku súčasťou povinného vzde-
lávania. Minulý týždeň o tom informo-
val rezort školstva. Žiaci sa po novom 
budú učiť, ako môžu oni sami aktívne 
prispieť k riešeniu klimatických prob-
lémov. Kým doteraz bolo na rozhod-
nutí školy do akej miery sa budú en-
viro-témam venovať, po novom budú 
povinnou súčasťou vzdelávania.

Aktivity priamo v prírode, projekty 
v miestnej komunite, vlastné bádanie či 
experimenty ako zlepšiť ochranu život-
ného prostredia. Reforma základného 
vzdelávania prinesie podľa rezortu škol-
stva aj tieto zmeny. Nový štátny vzdelá-
vací program okrem zamerania na zlep-
šenie kritického myslenia a zlepšenie 
výsledkov v medzinárodných testova-
niach prináša aj témy z oblasti environ-
mentálnej a klimatickej výchovy. Kým 
doteraz bolo na rozhodnutí školy do akej 
miery sa budú enviro-témam venovať, po 
novom budú povinnou súčasťou vzdelá-
vania. Táto zmena nastane po zavedení 
kurikulárnej reformy do praxe. Klimatic-
ké témy budú zahrnuté vo vzdelávacích 
oblastiach Človek a spoločnosť a Človek 
a príroda, teda presnejšie predmetov geo-
grafia, občianska náuka, chémia a bioló-
gia. „Environmentálne cítenie a výchova 
sa musí stať našou prirodzenou súčasťou. 
To chceme dosiahnuť aj v zmene obsahu 

vzdelávania. Od memorovania prejdeme 
k zážitkovému vyučovaniu. Žiaci sa o 
ochrane prírody nebudú učiť naspamäť 
poučky, ale učitelia ich budú viesť k ak-
tívnym riešeniam environmentálnych 
problémov. Žiaci sa teda v triede nielen 
oboznámia s informáciami, ale budú ich 
vedieť pochopiť a následne využiť. Je to 
spôsob, ako viesť novú generáciu k aktív-
nemu občianstvu, aby si mladí ľudia lep-
šie uvedomili, že svojou činnosťou môžu 
mať výrazný vplyv na životné prostredie 
a budúcnosť, v ktorej budeme žiť,“ pove-
dal minister školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Branislav Gröhling.

Súčasťou vyučovania budú aj od-
borné diskusie medzi žiakmi, v ktorých 
bude základom argumentovať a reagovať 
na protiargumenty, napríklad o tom, či 
môže jednotlivec prispieť k zmierneniu 
klimatických zmien. Žiaci pritom budú 
vychádzať z vlastnej skúsenosti o od-
lesňovaní, globálnom otepľovaní, zne-
čistení, ale aj z relevantných odborných 
článkov. 

Jedným z cieľov moderného vzdelá-
vania bude, aby mladí vedeli sami aktív-
ne participovať na zlepšovaní spoločnos-
ti a kvality životného prostredia. Prispeje 
to tiež k budovaniu ich psychickej odol-
nosti a schopnosti zvládať záťažové situ-
ácie.

Environmentálna výchova 
bude na školách povinná

» ren
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ZNOVUOTVORENIE PREDAJNE 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME

od 21. 4. 2022

Tel.: 0911 739 887
Dostojevského 4532/55

Bytový dom Slniečko  

e-mail zdrava.spajza.poprad@gmail.com
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ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte, platí do vypredania zásob!

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0908 995 976 | 0905 794 067

  V CENE JE ZAHRNUTÉ:
  - ZAMERANIE,

   - KOVANIE /guľa,kľučka/
   - KUKÁTKO

   - ODVOZ STARÝCH DVERÍ
430  €

LICENCIA NA PREDAJ 

A MONTAŽ
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 

- GARÁŽOVÉ BRÁNY

sieť 39
regionálnych

novín
www.regionpress.sk

Zvyknete na balkóne pestovať kvety 
a každoročne ich dopĺňate o nové 
druhy? A čo tak urobiť tentokrát 
výnimku a zasadiť do črepníkov 
jahody? Na trhu nájdete viacero od-
rôd vhodných práve na balkóny či 
terasy.

Ideálnym obdobím na vysádzanie 
jahôd sú mesiace apríl a máj. Pestovať 
ich môžete v črepníkoch, ale krásne 
vyniknú aj v závesných nádobách. Nie-
lenže ušetríte priestor, ale budú pôsobiť 
veľmi dekoratívne a za dobrú starostli-
vosť vás odmenia sladkými plodmi.

Takto sa to podarí:
- Skôr ako sa pustíte do práce, pripravte 
si črepníky. V potrebách pre záhradká-
rov si kúpte substrát určený na pestova-
nie jahôd a tiež priesady. Najvhodnej-
šie odrody na balkón sú Camara, Elan 
alebo Toscana. Krátko pred výsadbou 
vložte priesady do vedra s vodou.
- Črepníky naplňte až po kraj substrá-
tom. Rastliny vyberte z plastových ná-
dob, v ktorých ste ich zakúpili, vysaďte 
ich do rovnakej hĺbky, v akej boli zasa-
dené v pôvodných nádobách a zalejte.

- Potom už stačí črepníky umiestniť na 
slnečné miesto a rastliny pravidelne 
zalievať tak, aby bola pôda vždy vlhká.

Náš tip
Životnosť balkónových jahôd je 

zväčša dva až tri roky. Ak črepníky 
obalíte pred príchodom zimných me-
siacov hrubou tkaninou a rastliny pri-
kryjete čečinou, môžete sa z úrody tešiť 
aj o rok. Stačí rastliny na jar vyčistiť od 
suchých listov a ešte pred začiatkom 
sezóny ich mierne prihnojiť.

Dopestujte si na balkóne 
vlastnú úrodu jahôd

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto congerdesign pixabay

4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti
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 ŽALÚZIE - interiér, exteriér
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY - interiér, exteriér

Plastové 

a hliníkové 

okná a dvere

 

 

 
   

 
Domové dvere

od1637 €Automatická
garážová brána

od 819 €

• komplexné stavebné práce

• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

• komplexné stavebné práce

• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili!

  Hlavná 15, 

tel./fax: 052 / 775 65 20, 0903 518 902

SIKERS SVIT

sikerssvit@sikerssvit.sk

svit@slovaktual.eu

sikerssvit@sikerssvit.sk
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Na naše okná odporúčame 
tieniacu techniku K-system
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POPRADSKO
petrekova@regionpress.sk

berithova@regionpress.sk Alena Berithová:  0907 877 862

Marcela Petreková:  0905 338 878

 Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 4. mája 2022
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Komplet-Poprad

0915 966 912         info@obklad.sk

Komplet-Poprad, s.r.o.

Ul. Teplická 3862  ¦  Poprad

(Areál Stavomontáži oproti Hagard Hal, Schüle Slovakia)

Po-Pia  800 / 1700   ¦   So  800 / 1200

www.obklad.sk

DESIGN,
KTORÝ OSLOVÍ

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

OBKLADY 
OBKLADY && DLAŽBY

 DLAŽBY

SANITA
SANITA

viac ako 12 rokov skúseností

Široký 

sortiment 

rôznych 

značiek
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„Libanončania už nie sú tými, ktorý-
mi bývali. Ľudia sa nachádzajú v bez-
nádejnej situácii. Kedysi žili dôstojne 
a neboli na nikom závislí. Za posledné 
roky sa z nich stali žobráci.

Krajina krváca: každý deň strácame 
tisíce najlepších inžinierov, lekárov a uči-
teľov, pretože znehodnotenie libanonskej 
libry voči doláru zničilo kúpnu silu oby-
vateľstva,“ hovorí patriarcha Maronitskej 
cirkvi v Libanone, kardinál Béchara Bo-
utros Rai a pre lepšiu predstavu vysvetľu-
je: „Pred vyše rokom mal 1 dolár hodnotu 
1500 libanonských libier – dnes je to 25 
000 libier. Mzdy stratili svoju hodnotu a 
všetci schudobneli. Priemerný plat učite-
ľa klesol z 1000 na 50 dolárov mesačne. 
Tí, ktorí mohli, už radšej emigrovali.“

Predstaviteľ najväčšej kresťanskej 
cirkvi v Libanone sa začiatkom apríla 
stretol s riaditeľom slovenskej kancelárie 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, Mirosla-
vom Dzurechom, a ďalšími členmi ACN. 
Podľa Miroslava Dzurecha sa zdá, že je 
ukončenie finančnej a politickej krízy v 
nedohľadne. Viaceré oblasti spoločnosti 
sú odkázané na pomoc zvonku. Aj nadá-
cia ACN vedie mnoho projektov pomoci 
– Libanon je totiž krajinou s najväčším 
podielom kresťanov na Blízkom výcho-
de. Projekty zahŕňajú podporu sociálnej 
a pastoračnej činnosti rehoľníkov, distri-
búciu potravinových balíčkov pre ohro-

zené rodiny, ako i finančnú pomoc uči-
teľom či platenie školného chudobným 
žiakom. Cieľom pomoci je zachrániť vyše 
90 škôl v chudobných štvrtiach Bejrú-
tu, ako aj vo vidieckych oblastiach pred 
okamžitým zatvorením. 

Bez podpory hrozí, že tisíce detí zo-
stanú bez školského vzdelania a ešte viac 
kresťanských rodín to prinúti emigrovať. 
Zároveň sa stratí dôležitý pilier sociálnej 
a kultúrnej súdržnosti v tejto roztriešte-
nej krajine. Katolícke školy v Libanone sú 
totiž otvorené pre všetkých – v regiónoch 
s moslimskou väčšinou tvoria moslimo-
via až 90 % ich žiakov. Cirkev v Libanone 
po celé generácie podporovala vzdeláva-
nie moslimov a kresťanov. Malo to pozi-
tívny vplyv na mentalitu mnohých Liba-
nončanov a pôsobilo to ako hrádza proti 
takému druhu náboženského fanatizmu 
a extrémizmu, aký zažívame v iných čas-
tiach arabského sveta.

Ešte pred dvomi rokmi platili školné 
žiakov ich rodiny a učiteľov financovala 
vláda. V dôsledku krízy si však už rodičia 
nemôžu dovoliť platiť a libanonská vláda 
tiež dlhší čas neprispieva svojím podie-
lom. Existuje veľké riziko, že školy budú 
nútené ukončiť svoju prevádzku.

Viac informácií o Libanone a o mož-
nosti pomôcť nájdete na www.acnslo-
vensko.sk.

Vzdelaním proti 
náboženskému extrémizmu

» ACN

V tomto období by sme mali zabud-
núť na ťažké jedlá, ktoré prevládali 
v našom jedálničku počas zimy a 
odľahčiť tráviaci systém. A čo môže 
byť lepšie ako čerstvý šalát? Či už 
zeleninový alebo ovocný, určite 
dodá nášmu telu množstvo tak po-
trebných vitamínov. Nechajte sa 
inšpirovať.

Šalát s pomarančom
Suroviny: 4 druhy rozličných dru-

hov šalátov, 2 pomaranče, 3PL olivové-
ho oleja, šťavu z polovice citróna, 50 g 
vlašských orechov, nasekanú pažítku, 
soľ, mleté čierne korenie

Postup: V šalátovej miske pripraví-
me marinádu vymiešaním olivového 
oleja s citrónovou šťavou, soľou a ko-
rením.

Pomaranče olúpeme, odstránime aj 
bielu šupku, rozoberieme ich na me-
siačiky, prekrojíme na menšie kúsky a 
vložíme do pripravenej marinády.

Šaláty umyjeme, rozdelíme na lístky 
a pridáme do šalátovej misky k poma-
rančom a marináde. Všetko spolu pre-
miešame.

Pred podávaním posypeme orechmi 
a pažítkou. Šalát podávame s celozrn-

ným pečivom.

Šalát s kuracím mäsom
Suroviny: 1 ľadový šalát, 1 šalátová 

uhorka, 2 papriky, 5 paradajok, 250 g 
kuracích pŕs, soľ, oregano, olivový olej 

Postup: Zeleninu umyjeme, očistí-
me, nakrájame na malé kúsky a dáme 
do misy, kde všetky druhy premieša-
me. Kuracie prsia nakrájame na kocky. 
Dáme na panvicu, posypeme soľou a 
necháme na oleji restovať. Opečené 
mäso dáme odkvapkať na obrúsok, 
potom ho nasypeme do šalátu a zamie-
šame. Podľa potreby ešte pokvapkáme 
olivovým olejom. Šalát podávame sa-
motný alebo s celozrnným pečivom.

Šalátmi proti jarnej únave

» ren
Ilustračné foto. autor silviarita pixabay

5. mája 1945 
americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Výročia a udalosti
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 PREDAJ KŔMNYCH ZMESÍ
www.polnonakuptatry.sk

KOMPLETNÉ KRMIVO pre lovecké psy HUBERT
    špeciálna vyvážená receptúra je vytvorená s ohľadom na prácu loveckých psov

KEŽMAROK
SLAVKOVSKÁ 36

052/452 2702
AREÁL POL'NONÁKUPU

POPRAD
TEPLICKÁ 4

052/776 7031
AREÁL POL'NONÁKUPU

v našich maloobchodných predajniach

v pracovné dni od 7:00 do 14:45

KŔMNE ZMESI
HYDINU  |  HOVÄDZÍ DOBYTOK

OŠÍPANÉ  |  KRÁLIKY  |  OVCE  |  KONE

OBILIE
PŠENICA  |  KUKURICA

JAČMEŇ  |  OVOS   |  SÓJA

KŔMNE ŠROTY
DOPLNKY KŔMENIA
ZÁHRADNÍCKE POTREBY
KRMIVÁ PRE MAČKY A PSY

NOVÉ
v ponuke

POL'NONÁKUP TATRY, A.S.

PREDAJ BRIKIET NA KÚRENIE ZA NAJLEPŠIE CENY

DOPREDAJ 
PALIVOVÝCH BRIKIET 
Z TVRDÉHO DREVA 
ZA STARÉ CENY

Rozšírená ponuka krmív Energys 
www.energyshobby.sk/krmiva/
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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WWW.CKDAKA.SK
02 / 44 555 000 9
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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