
PP22-32 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 520 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 32 / 12. AUGUST 2022 / 26. ROČNÍK

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

  Výrobný pracovník pri výrobe ohrievačov vody
  Montážny pracovník pri výrobe tepelných čerpadiel
  Zváračský robotník, pájkovač (práca vhodná aj pre ženy)
  Strihač- lisár
  Zvárač

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.

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

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€ - 1400 € brutto 
v závislosti od pracovnej pozície.

Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

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)

  odmena pri odchode do dôchodku 

 a narodení dieťaťa

  firemné športové aktivity

Staňte sa súčasťou úspešnej firmy 
s dlhodobou tradíciou!

Do nášho tímu STIEBEL ELTRON Slovakia (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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www. .sk

0910 281 674

koberce a sedačky

KOBERCE

tepujeme
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3,50 m
²

 VYDVIHNEME - VYČISTÍME - SUCHÉ PRIVEZIEME
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Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 130 domácností 

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
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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)

š. 1,85 x hl. 3,7 x v. 1,9 m, do 1200 kg

AUTODOPRAVA
DODÁVKOVÝM VOZIDLOM

0949 828 165
- ODVOZ A DOVOZ
- VYPRATÁVANIE 
- SŤAHOVANIE
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Predaj 
2-izbového 
bytu

Ponúkam na predaj 2-izbový byt 
v Kežmarku. Tel.: 0944305591 
bkuckovska@gmail.com
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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 

SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI ! 
 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !

6
6
-0
2
3

NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

0907 940 920
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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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lištovanie a utes. vaní

iné opravy (voda, odpad)

zapojenie práčky

priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ

SMALTOM
9
9
-0
0
2
3
-1

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO MALIARSTVO 

ZA VÝHODNÚ CENUZA VÝHODNÚ CENU

NÁTERY NÁTERY 
STRIECHSTRIECH
OPRAVA
KOMÍNOV

mobil: 

  
FARBA KTORÁ VYDRŽÍ
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0940 973 7770940 973 777

8
5

_
0

3
8

5

PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY STRIECH
OPRAVA KOMÍNOV

mobil: 

0940 954 513
Za prijateľnú cenu
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Technické služby Mesta Svit 

ponúkajú na krátkodobý prenájom 

plošinu s obsluhou 
(výška 16 metrov)

0908 429 138
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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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Prijíma objednávky na
•  nosnice 6-16 týždňové

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.

HYDINA KUBUS s.r.o. 

VEĽKÝ SLAVKOV 290

Život nám niekedy uštedrí po-
riadnu facku v podobe choroby, 
ktorá nám na čas vystaví stopku, 
prinúti nás spomaliť a poskytne 
tak priestor na zamyslenie sa nad 
naším spôsobom života. Hoci ide 
častokrát o ťažké a bolestivé život-
né obdobie, myslím si, že nás má 
čomusi naučiť.

Faktom je, že život väčšiny z nás 
je skutočne hektický. Ráno vstáva-
me ešte do tmy, uháňame do práce a 
domov sa vraciame opäť za tmy. Cez 
víkend sa pokúšame dobehnúť to, čo 
sme počas uplynulých dní nestihli, 
ešte podnikneme nejakú tú nákupnú 
turistiku a nový týždeň sa môže začať.

Vo víre každodenných povinnos-
tí ani nestíhame postrehnúť, že bol 
krásny slnečný deň, že vonku spŕchlo 
a po daždi vyšla na oblohe nádherná 
dúha, že v parku rozkvitli snežienky 
a že už prileteli prvé lastovičky alebo 
napadol sneh. Teda ten sneh zvyčajne 
zaregistrujeme, ale len v tej súvislosti, 
že nám narobil ťažkosti na cestách a 
ticho šomrajúc na cestárov uháňame 
v ústrety povinnostiam ďalšieho dňa. 
Nestíhame pritom ani vnímať ľudí 

okolo nás. Nepostrehli sme, že pani zo 
susedstva chodí po operácii o barlách 
a potrebuje pomôcť s nákupom, že 
mladý pár odvedľa kočíkuje dvojčatá, 
že...

Je veľká škoda, že častokrát až vďa-
ka varovnému prstu v podobe vážnej-
šieho ochorenia si dožičíme priestor 
na to, aby sme si trošku vydýchli, 
poriadne sa zamysleli nad tým, ako 
žijeme a prehodnotili naše priority. 
Veľa ráz až po takejto skúsenosti prí-
deme na to, že je dôležité sa venovať 
viac sebe, svojim blízkym a priateľom. 
Nákupnú turistiku vymeníme za vy-
chádzky do prírody, začíname viac 
objavovať, ochutnávať, vnímať a tešiť 
sa z každodenných maličkostí.

Zvykne sa hovoriť, 
že všetko zlé je na nie-
čo dobré a podobne 
je tomu aj v prípade 
choroby. Len ško-
da, že cena, ktorú 
v takomto prípa-
de zaplatíme, je 
mnohokrát pri-
vysoká.

Všetko zlé je na niečo dobré

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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Autoservis
Pneuservis
Diagnostika
Servisné prehliadky
Príprava pred EK a TK

0948 535 621
GRM-autoservis

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
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MALIARSKÉ PRÁCE
Tel.: 0908 470 349

e-mail: jaroslav.drevko@gmail.com

SADROKARTÓNOVÉ 
PRÁCEMAĽOVANIE 

STRIEKACÍM ZARIADENÍM
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ZLATO, STRIEBRO, PLATINAZLATO, STRIEBRO, PLATINA

Otvorte si zlatý Otvorte si zlatý 

a strieborný sporiaci účet a strieborný sporiaci účet 
za najlepšie nákupné za najlepšie nákupné 
a odkupné cenya odkupné ceny

0918 536 3190918 536 319
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L. Svobodu 72, Poprad

Otváracie hodiny: PO-PIA 7:00 - 17:00

Čerstvé voňavé pečivo 
priamo z pece z pekárne 

s 30 ročnou tradíciou

Novootvorená predajna u pekára
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Sleduj to!
Domáci internet 
aj telka 
so ������

Viac o ponuke u uvedeného partnera. 

12 €
  16 €

INTERNET M

/mes.

� � � � � � � � � � � � � � � � �

Nám. Sv. Egídia 116
Poprad

info@mikrotel.sk

0903 600 584
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SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 

plastových okien a dverí. Výmena 

skla, tesnenia, nastavenie okien

a dverí, výmena komponentov

a iné.

Kancelária:

Podtatranská 135/2

bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU

Nechtík lekársky je veľmi liečivá a vše-
stranne využiteľná bylinka, ktorú si 
môžete dopestovať vo svojej záhrade. 
Ide o letničku, ktorá kvitne od jari až 
do jesene oranžovými, prípadne žltý-
mi kvetmi.

Liečivé účinky - Nechtík lekársky 
čistí krv, hojí rany, zmierňuje kŕčové žily, 
zápaly ciev, lieči popáleniny či omrzli-
ny. Čaj z tejto bylinky pôsobí priaznivo 
na činnosť pečene, na žalúdočné a črev-
né ochorenia, detoxikuje organizmus a 
lymfatický systém, pôsobí priaznivo na 
nervový systém, upokojuje, uvoľňuje 
menštruačné kŕče, pomáha vykašliavať 
hlieny, zmierňuje reumatické bolesti aj 
bolesti hlavy či migrény.

Zber - Oranžové kvety nechtíka zbie-
rajte od júna do septembra počas slneč-
ného poludnia. Pozbierané kvety sušte 
v tieni či tme v suchom prostredí.

Použitie - Z kvetov nechtíka lekár-
skeho si môžete pripraviť masť, ktorú 
môžete bežne používať na hydrato-
vanie suchej pokožky, ako aj na ďal-
šie vonkajšie problémy ako sú hojace 
sa rany, vredy, opuchy, zapareniny, 
preležaniny, omrzliny či popáleniny. 
Upokojí aj pokožku spálenú od slnka. 
Obzvlášť vhodná je na kŕčové žily či 
ako prvá pomoc pri plesňových ocho-
reniach nôh. Rovnako prospeje pokož-
ke rúk počas zimných mrazivých dní.

Nechtíková masť - Budeme potre-

bovať: 100g vazelíny alebo bravčovej 
masti, hrsť sušených okvetných lístkov 
nechtíka lekárskeho, nádobku na masť
Postup: Bravčovú masť alebo čistú 

vazelínu vložte do hrnca s hrubším 
dnom a zohrejte. Potom do nej pridajte 
nechtík, dobre premiešajte a zložte zo 
sporáka. Hrniec prikryte pokrievkou a 
všetko nechajte stáť do ďalšieho dňa. 
Potom masť opäť ohrejte a následne 
preceďte cez gázu do vhodnej nádobky 
či pohára s uzáverom. 

Nechtíkový čaj - Jednu čajovú lyžič-
ku sušeného kvetu nechtíka lekárske-
ho zalejte 250 ml vriacej vody a nechaj-
te prikryté lúhovať 10 minút. Následne 
preceďte cez sitko a môžete popíjať.

Pozor! - Tak ako v prípade iných by-
liniek, aj nechtík lekársky používajte s 
mierou a čaj nepite dlhodobo.

Nechtík má mnohoraké využitie

» ren
foto TanteLoe pixabay

19. augusta  1991  
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas do-
volenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

Výročia a udalosti
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

     

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

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

 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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Vy si vyberiete nehnuteľnosť - my ju pre vás kúpime

Cesta k vlastnému bývaniu 
formou prenájmu 

s možnosťou následného odkupu. 

0902 293 122 www.vaspartner.eu

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

 Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je  17. augusta 2022

14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti
15. augusta  1914  
bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

Výročia a udalosti
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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

Mesiace august a september sú ob-
dobím dozrievania kukuričných 
klasov. Táto obilnina, dorastajúca 
do výšky jedného až troch metrov 
pochádza z Ameriky, odkiaľ sa po-
stupne dostala aj do ostatných ob-
lastí sveta.

U nás je známa najmä cukrová ku-
kurica, ktorá sa pestuje na priamu kon-
zumáciu, pukancová kukurica, ktorá 
sa využíva na výrobu pop-cornu alebo 
aj škrobnatá kukurica, ktorá je vhodná 
na výrobu múky.

Účinky na zdravie - Kukurica je 
bohatá na mnohé zdraviu prospešné 
živiny. Obsahuje vitamíny, ako naprí-
klad vitamíny skupiny B, vitamín C či 
E. Z minerálov obsahuje draslík, horčík 
či fosfor. Svoju žltú farbu má kukurica 
vďaka obsahu farbív – karotenoidov, a 
to najmä luteín a zeaxantín, ktoré majú 
antioxidačné účinky a veľmi prospešne 
pôsobia na zdravie očí. „Kukurica je 
tiež bohatá na vlákninu, ktorá podpo-
ruje zdravú funkciu tráviaceho traktu. 
Neobsahuje lepok, preto je vhodná aj 
pre celiatikov“, hovoria odborníci z 
Poradne zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava.

Skladovanie - V obchodoch je ku-

kurica dostupná celoročne v mrazenej i 
konzervovanej forme, ale počas sezóny 
by sme pravdaže mali uprednostniť tú 
čerstvú. Pri kúpe klasov si treba vybe-
rať tie, ktoré sú pevne zabalené a majú 
sýto zelené šupky. Najlepšie je sklado-
vať ich neolúpané v chladničke a spot-
rebovať v priebehu niekoľkých dní.

Použitie - Kukurica má v našej ku-
chyni bohaté uplatnenie. Najčastejším 
spôsobom prípravy čerstvých klasov je 
grilovanie alebo varenie. Z konzervo-
vanej či mrazenej kukurice si môžeme 
pripraviť chutnú polievka, vhodná je 
však aj ako príloha k jedlám. Pridávať ju 
môžeme do šalátov, cestovín aj rizota.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava

Kukurica je plná vitamínov

» ren
zdroj foto Couleur pixabay
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15. augusta  1914  
bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

Výročia a udalosti

,
INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862

16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti
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POPRADSKO
petrekova@regionpress.sk

berithova@regionpress.sk Alena Berithová:  0907 877 862

Marcela Petreková:  0905 338 878
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» Kúpim starý traktor aj po-
kazený.  0905675749
» Kúpim SIMSON, STELU, 
JAWU 90, 250, 350 aj diely. 
0949505827

Rôzne predaj
» Predám 3 kubíky suché 
dubové foršne vhodné na 
nábytok a dubové hranoly 
15 x 15cm. 0908 460 040

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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.

13 RÔZNE / predaj    

K letu patrí ovocie a spolu s ním i vo-
ňavé ovocné koláče. Jedným z nich 
je aj bublanina, ktorá nie je náročná 
na prípravu a z plechu zmizne raz 
dva. Receptov na bublaninu nájde-
me nespočetné množstvo. Ponúka-
me naše osvedčené.

Bublaninu môžeme piecť počas 
celej sezóny tak, ako dozrievajú jed-
notlivé druhy ovocia. Hodia sa jahody, 
čerešne, višne, čučoriedky, ríbezle, 
maliny, ale pokojne môžete použiť aj 
iné, vami obľúbené plody.

Rýchla hrnčeková bublanina 
s malinami (hrnček 250 ml)

Suroviny: 2 hrnčeky polohrubej 
múky, 1 hrnček kryštálového cukru, 2 
balíčky vanilkového cukru, 1 balíček 
kypriaceho prášku do pečiva, 1 hrnček 
mlieka, 3 vajcia, 1/2 hrnčeka oleja, 300g 
malín

Postup: Maliny umyjeme a nechá-
me na site odkvapkať. Do misky dáme 
múku, kryštálový cukor, vanilkový cu-
kor a kypriaci prášok do pečiva a spolu 
zmiešame. V druhej miske metličkou 
vymiešame vajcia s mliekom a olejom. 
Potom do múky vlejeme mokrú zmes 
a vymiešame cesto. Plech vystelieme 
papierom na pečenie, vylejeme cesto a 
poukladáme husto maliny. Bublaninu 
pečieme približne 30 až 40 minút pri 
teplote 180oC, podľa druhu rúry a veľ-
kosti formy.

Kefírová bublanina s čučoriedkami
Suroviny: 250g polohrubej múky, 

250g hladkej múky, 1 balíček kypriace-
ho prášku do pečiva, 200g krupicového 
cukru, 200ml kefíru, 2 vajcia, 100ml 
oleja, 300g čučoriedok

Postup: Čučoriedky umyjeme a ne-
cháme na site odkvapkať. Do misky 
preosejeme obe múky, pridáme kypria-
ci prášok do pečiva a cukor a dobre pre-
miešame. Prilejem kefír a olej, pridáme 
vajcia a vymiešame. Plech vystelieme 
papierom na pečenie, vylejeme cesto a 
poukladáme husto čučoriedky. Bubla-
ninu pečieme približne 30 až 40 minút 
pri teplote 180oC, podľa druhu rúry a 
veľkosti formy.

Náš tip: Bublaninu podávame po-
sypanú práškovým cukrom. Ozdobiť 
môžeme kopčekom bieleho jogurtu, 
zmrzliny alebo šľahačky a lístkami me-
dovky či mäty.

Pripravte si chutnú bublaninu

» ren
zdroj foto pixabay

Dolný Zemplín sa môže pochváliť 
ekoturistickou novinkou. V obci 
Moravany otvorili Živý včelársky 
skanzen, v ktorom sa život nezasta-
ví, budú v ňom žiť včely, prebiehať 
včelárske prednášky aj apiterapia.

Nadšenie miestnych včelárov vy-
ústilo do nápadu ukázať prácu s týmto 
užitočným hmyzom aj laickej verejnos-
ti. V živom včelárskom skanzene sa 
všetci zvedavci dozvedia ako sa kedysi 
chovali včely, čo sa zmenilo, od čoho sa 
upustilo a čo sa naopak pridalo v sta-
rostlivosti o túto nenahraditeľnú zlož-
ku ekosystému. Návštevníci tiež uvi-
dia dobové úle, akými sú rôzne kláty, 
figurálne, slamené či šašinové úle, ale 
aj moderné úle používané v súčasnos-
ti. Všetky budú obývané včelími rodi-
nami. Včelárska, ale i laická verejnosť 
má tak príležitosť pozrieť si život včiel 
bezpečne, s podrobnými informáciami 
a odborným výkladom. 

Úľové spanie či apiterapia
Práca so včelami nabíja energiou a 

priaznivo pôsobí na naše zdravie. To, 
čo včelári získavajú dýchaním vzduchu 
z úľov, si budú môcť vyskúšať aj náv-
števníci skanzenu v Moravanoch, a to 

bez strachu zo žihadiel. Zvedavci, nad-
šenci aj rodiny s deťmi v skanzene obja-
via včelín v podobe domčeka, ktorý je 
upravený pre spánok a oddych priamo 
na včelích úľoch. Stačí si iba ľahnúť do 
apidomčeka, dýchať vzduch s vôňou 
medu, vosku, propolisu a započúvať 
sa do pokojného bzučania pod vami. 
A možno aj pokojne zaspať. Terapia 
pôsobí nielen na nervovú sústavu ako 
aromaterapia, ale vďaka svojmu zlože-
niu má aj protizápalový, antivírusový a 
antibakteriálny efekt.

Informácie a foto poskytla 
Krajská organizácia cestovného 
ruchu Košice Región Turizmus.

Včelársky skanzen na Zemplíne

Živý včelársky skanzen v Moravanoch.
» ren
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13. augusta 1912  
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

Výročia a udalosti

14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Posledné voľné termíny:

29.8. - 3.9. 2022
5.9. - 10.9. 2022
12.9. - 17.9. 2022

19.9. - 24.9. 2022

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov


