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POHREBNÁ SLUŽBA

NOSTALGIA
Komplexné pohrebné služby

Bernolákova 15, Zlaté Moravce

0907 789 124
NONSTOP
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» JUDr. Michal Cimmermann,
           poslanec MsZ Zlaté Moravce

Potrebujete právnika?
Mesto Zlaté Moravce aj v mesiaci apríl 
zabezpečí bezplatné právne poradenstvo.
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s 
Advokátskou kanceláriou CIMMER-
MANN aj v roku 2022 zabezpečuje 
pre obyvateľov, ktorí majú na území 
mesta a okresu Zlaté Moravce trvalý 
pobyt, bezplatné právne poraden-
stvo..

Obyvatelia môžu uvedenú službu 
využiť v nasledujúcich termínoch:

25.05.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00

Miesto:
Mestský úrad ulica 1. mája 940, Zlaté 
Moravce 1. poschodie - zasadacia 
miestnosť
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
Velčice 301

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, ohrievače MORA,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia, zapožičanie náradia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

72€

NA SLOVENSKÉ 
BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servisservis

Zá
a pozá

AKCIAAKCIA

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

AKCIAAK IAC
soľ tabletová 25 kg

9,90 €0 €

AKCIAAK IAC
na elektrický
ohrievač 80 l 

143,90€

AKCIAAKCIA
Kotle 

na pevné
palivo
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových

8888855 888855 888888888888888888888888555 88888888888888885 876670 70 7090909900 440440000 6666666666666666699999999999 00000000000000000 774444444000000 66666666666090009094440 766 888888888888888888888888888888888888888888888888880940 765 888

80
-0

08
2

KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

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

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

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 (20.930 domácností)
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
Hydina čistená: 

- kurence 
- sliepky polovičky 
- kačice 
- morky

3,40 eur/kg
3,60 eur/kg
8,80 eur/kg
5,30 eur/kg

Živá hydina:
brojlery 1,9 eur/kg, nosnice 8,5 eur/kus - 17 týždňové, 

morky 12 eur/kus -7 týždňové, 
zemiaky sadbové 0,60 eur/kg, odrody queen anne a madelaine,

zemiaky konzumne 0,40 eur/kg

bravčové polovičky na predaj 2,8 eur/kg
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Ponúkam strojové
     omietky
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325€

0911 041 654

530€

355€

580€

DREVO
EXPRESS

Poznaj sám seba. Koľkokrát už kaž-
dý z nás tieto slová niekde počul 
alebo čítal? Prečo je vlastne dôležité 
poznať sám seba a ako sa k takému-
to poznaniu dopracovať?

Od nášho narodenia je tu niekto, 
kto nám hovorí, čo máme robiť, kedy 
máme jesť a kedy ísť spať, ako máme 
konať, ako sa máme správať, ako máme 
žiť. Naši rodičia, starí rodičia a neskôr 
učitelia a vychovávatelia si zvyčajne 
myslia, že vedia lepšie ako my, čo po-
trebujeme, čo nám vyhovuje. Od ma-
lička sme nútení podriaďovať sa istým 
normám, pravidlám, predpisom.

Sme natoľko pohltení plnením 
prianí iných, že niet divu, že ani ne-
vieme, kým vlastne sme, že nepozná-
me samých seba. Častokrát, možno aj 
zo strachu z odmietnutia či kritiky, zo 
strachu z toho, čo povedia iní, sa radšej 
prispôsobíme, poprieme vlastné túžby 
a urobíme to, čo sa od nás očakáva. Ak 
však chceme byť v živote šťastní a uro-
biť šťastnými aj iných, je potrebné vziať 
život do vlastných rúk.

Žiť svoj vlastný život je veľká vý-
zva a bude vyžadovať dennoden-
nú prácu na sebe samom, pretože 
spoznávanie samého seba je nikdy sa 

nekončiacim dobrodružstvom. Bude 
nevyhnutné, aby sme si kládli otázky 
a hľadali na ne odpovede. Je treba sa 
trošku zastaviť, ponoriť sa do seba a 
pýtať sa: „Kam smerujem? Kam ma 
to ťahá? Čo ma napĺňa? Chcem to, teší 
ma to, čo teraz robím? Cítim sa pri tom 
dobre? Robí ma to šťastným? Čo mi ub-
ližuje? Čo mi škodí? Po čom skutočne 
túžim ja a nie moje okolie? Aké sú moje 
potreby?“

Je dôležité poznať vlastné potre-
by, hodnoty a očakávania a konať v 
súlade s tým, čo cítime a ako to cíti-
me, nie tak, ako to od nás požadujú iní. 
„Vo chvíli, keď začnete premýšľať nad 
tým, čo si myslia iní ľudia, prestanete 
byť sami sebou,“ povedala v jednom 
rozhovore Meryl Streepová. A tak to už 
raz a navždy prestaňme robiť a žime 
podľa seba, podľa vlast-
ných túžob, prianí, 
najlepšieho vedomia 
a svedomia. Prijmime 
sa takí, akí sme, so 
všetkými našimi 
dobrými, ale aj 
slabšími stránka-
mi.

Byť sám sebou

» Renáta Kopáčová, redaktorka

podľa vlast-
b, prianí, 

vedomia 
Prijmime 
sme, soo 
našimi i 
le aj 
nka-

21. mája 1964  
Arno Allan Penzias a Robert Wilson detegovali kozmické mikrovln-
né reliktové žiarenie, ktoré potvrdzuje teóriu Veľkého tresku 

Výročia a udalosti
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drogerkovo.sk
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Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

Pri výletoch do prírody sa môže stať, 
že stretnete medveďa hnedého. Ako sa 
v takejto situácii správať, čo robiť, ra-
dia odborníci zo Zásahového tímu pre 
medveďa hnedého.

Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vy-
hnúť a stretnúť sa s ním nemusí znamenať, 
že zaútočí. Výrazný vplyv na to, ako bude 
medveď reagovať, má aj naše správanie. 
„Pri nečakanom strete s medveďom, na 
bližšie ako 100 m, je treba zväčšiť vzdia-
lenosť od medveďa, nie však utekaním, 
ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledo-
vanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, 
a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. 
Vyhnime sa pohľadu priamo do očí, pre 
zviera je to znak agresie. Medvede signa-
lizujú rôzne stupne nepokoja alebo stre-
su. Niektoré signály sú nenápadné – ako 
pozastavenie sa v činnosti, zmeravenie a 
zmena orientácie tela, alebo neprirodze-
né zívanie. Iné sú očividnejšie – fučanie, 
mrmlanie a cvakanie zubami. Medzi veľ-
mi napäté agresívne prejavy patrí slinta-
nie, rýchle fučanie, vrčanie a bručanie s 
otvorenou papuľou, zaháňanie sa labou 
a hrdelné zvuky, napríklad rev. Medveď v 
sebaobrane niekedy urobí výpad, varova-
nie, aby sa človek vzdialil. Ak sa stretne 
s nevhodnou reakciou zo strany človeka, 
výpad sa môže vystupňovať do útoku, ale 
väčšinou sa končí skôr ako dôjde k fyzické-
mu kontaktu,“ popisujú odborníci.

Čo ak medveď skutočne zaútočí - ak 
medveď naozaj zaútočí a zdá sa, že dôjde 

k fyzickému kontaktu, poprední odborníci 
odporúčajú pasívnu obranu: ľahnúť si na 
brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami 
si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu 
(„hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď ne-
odíde. Ak vás medveď prevráti, znova sa 
dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali 
brucho a ostatné životné orgány chráne-
né pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou 
prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste 
hrozbou. Aktívna obrana by mohla predĺ-
žiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho 
zranenia. „Za najlepší spôsob ako odohnať 
útočiaceho alebo hrozivo správajúceho 
sa medveďa a tým aj zabrániť zraneniu 
človeka, je považovaný paprikový sprej 
na medvede. Sprej na medvede by mal 
mať minimálne 225 g a obsahovať 1 – 2 % 
kapsaicínu. Sprej by mal poskytnúť aspoň 
6 sekúnd postreku s dosahom aspoň 7,5 
m,“ radia odborníci.

Na koho sa obrátiť: telefonický kontakt 
na Zásahový tím pre medveďa hnedého: 
0903201978, 0903201879.

Zdroj informácií 
Štátna ochrana prírody SR

Čo robiť v prípade stretu s medveďom

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder pixabay

22. mája 1908
bratia Wrightovci patentovali svoje lieta-
dlo 

Výročia a udalosti



ZM22-20 strana 4

SPRAVODAJSTVO / SLUZBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

»KÚPIM SIMSON ENDURO/
ELEKTRONIC/JAWA 90 CROSS 
ROADSTER AJ POKAZENÉ 
NEKOMPLETNE PONUKNITE 
0915 215 406
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim vami nevyužitý 
prívesný vozík za auto do 
750kg 0904 274 781

»PONÚKAM NA PRENÁJOM 
ZARIADENÚ GARSONKU V 
NITRE 0908 179 198

»Predám pozemky nachá-
dzajúce sa pri hlavnej ceste 
z Topoľčian v katastri obce 
Malé a Veľké Bedzany okr. 
TopoĽčany .Veľkosť parciel 
do 2ha,vhodne aj pre prie-
myselnú výstavbu.
Tel:0904813206

»Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550
»Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vrábľov , Zl. Moraviec , 0907 
147 430 Kúpim RD v okolí 
Nitry 0905 283 550
»Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vrábľov , Zl. Moraviec , 0907 
147 430

»Kúpim haki lešenie, tel. 
0908 532 682

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 777 
»ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361
»KÚPIM LITERATÚRU k sta-
rým motorkám JAWA BA-
BETA PIONIER a Traktorom 
ZETOR 0904 274 781
»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ 
KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124

»Kúpim staré Českosloven-
ske hračky a vzduchovku 
0905 651 837
»Kúpim traktor Zetor super 
50, 0902 449 970.

»57r. hľadá priateľku 0917 
049 831 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

04 BYTY / prenájom 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí 
dôchodcom 13. dôchodok skôr, a to v 
júli 2022. Pre dôchodcov, ktorí pobera-
jú dôchodok zo zahraničia, v predsti-
hu pripravila elektronický formulár 
na oznamovanie sumy dôchodku z 
cudziny.

Ak dôchodca poberá dôchodok aj 
od platiteľa dôchodku so sídlom v zahra-
ničí, sumu tohto dôchodku je potrebné 
Sociálnej poisťovni oznámiť do 5. júna 
2022. Postup na oznámenie je možný, 
bez potreby osobnej návštevy pracovis-
ka Sociálnej poisťovne. „Dôchodca na 
to môže využiť e-formulár Oznamovanie 
dôchodku zo zahraničia, ktorý je už v 
súčasnosti dostupný na webovom sídle 
Sociálnej poisťovne. Použitie a vyplnenie 
e-formulára je jednoduché. Po zapísaní 
základných identifikačných údajov dô-
chodcu do príslušných častí e-formulára 
treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny 
a e-formulár odoslať Sociálnej poisťov-
ni,“ uvádza Sociálna poisťovňa na svojej 
webovej stránke.

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa 
vyplnenia alebo odoslania e-formulára je 
možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu 
telefonicky alebo e-mailom. Telefonicky 
možno kontaktovať Informačno-pora-
denské centrum Sociálnej poisťovne – zo 
zahraničia volajte na telefónne čísla +421 
906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 

906 171 020 a zo Slovenskej republiky na 
bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 
alebo 0800 500 599.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dô-
chodok dôchodcom automaticky, bez 
osobitnej žiadosti. Dostanú ho spolu s 
dôchodkom tí seniori, ktorí budú mať v 
júli 2022 nárok na výplatu starobného, 
predčasného starobného, invalidného, 
vdovského, vdoveckého, sirotského ale-
bo sociálneho dôchodku. Pôjde o viac 
ako 1,44 milióna poberateľov dôchodkov.

„Suma 13. dôchodku sa nemení a 
bude v rozpätí od 300 eur do 50 eur. Pres-
nú sumu 13. dôchodku, v akej sa v júli 
2022 vyplatí, si budú môcť seniori tiež 
zistiť v predstihu. Sociálna poisťovňa pre 
nich už tradične pripravuje kalkulačku 
na jeho výpočet, ktorú zverejní v priebe-
hu júna 2022 na svojej webovej stránke a 
verejnosť na to včas upozorní,“ informuje 
Sociálna poisťovňa.

Oznamovanie dôchodku 
zo zahraničia treba stihnúť do 5. júna

» ren
Ilustračné foro. zdroj foto stevepb pixabay
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24. mája 1993
Eritrea získala nezávislosť od Etiópie 

Výročia a udalosti

Rakovina krčka maternice je jediná 
rakovina, proti ktorej sa dá očkovať a 
vieme jej úspešne predchádzať. Od 1. 
mája 2022 sa aj Slovensko zaradilo k os-
tatným vyspelým krajinám, v ktorých 
dievčatá a chlapci medzi 12. a 13. rokom 
života môžu byť bezplatne zaočkovaní 
najmodernejšou nanovalentnou vakcí-
nou Gardasil 9 proti vírusu HPV.

Ako na tlačovej konferencii povedal 
minister zdravotníctva Vladimír Lengvar-
ský, skúsenosti z iných krajín – Austrálie, 
Británie či Švédska – ukázali, že za 10 až 
15 rokov od zavedenia očkovania mladých 
dievčat a chlapcov výrazne klesol výskyt 
rakoviny krčka maternice, pričom percen-
tá poklesu sa pohybujú od 87% do 97%.

Ochrana pre mladých ľudí
„Ideálne je zaočkovať dievčatá a chlap-

cov v čase, keď je vysoko pravdepodobné, 
že ešte neboli infikovaní HPV vírusom. A 
tiež v čase, kedy ich imunita dokáže zarea-
govať na podanie vakcíny najvyššou tvor-
bou protilátok. Takýmto obdobím je 9. až 
15. rok života,“ uviedla Elena Prokopová, 
pediatrička. Profesor Miloš Jeseňák, imu-
nológ, pediater zdôraznil, že táto vakcína 
má účinnosť proti rakovine krčka mater-
nice takmer 100%. „Dokonca má účinnosť 
aj pri rakovine laryngu, rakovine jazyka a 
ďalších, čo je z pohľadu ochrany mladých 
ľudí a ich následného budúceho zdravia 

ďalší bonus. Očkovanie detí, ktoré dovŕšili 
12-ty rok svojho života, maximálne odpo-
rúčam,“ dodáva odborník.

Očkovanie odporúčajú 
aj v staršom veku

Očkovanie proti HPV vírusu odporúča 
rezort zdravotníctva aj v staršom veku, 
dievčatá a chlapci vo veku od 13 do 16, res-
pektíve 18 rokov môžu využiť benefit jed-
notlivých zdravotných poisťovní, ktorý je 
poskytovaný vo forme finančného príspev-
ku. „Naďalej budú prebiehať rokovania so 
zdravotnými poisťovňami o možnosti lepšej 
prístupnosti k očkovaniu aj v iných veko-
vých kategóriách, ako aj o ďalších možnos-
tiach efektívneho zisťovania HPV vírusu v 
našej populácii. Informácie o prevencii a 
skríningoch onkologických ochorení, ale aj 
o očkovaní proti vírusom HPV sa verejnosť 
bude dozvedať na aktuálnych podujatiach 
pacientskych organizácií: POVEDZ NIE RA-
KOVINE či BEH PRE ZDRAVÉ PRSIA 2022,“ 
informoval rezort zdravotníctva.

Očkovanie proti 
rakovine krčka maternice

» ren
Ilustračné foto. zdroj Tumisu pixabay
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Ak sa vydáte na potulky metropolou 
východu, tak priamo v srdci Košíc 
môžete obdivovať obnovený polo-
vičný Medzevský hámor. Hámor 
sa nazýva polovičný preto, že ide o 
vernú zmenšenú kópiu hámru na-
chádzajúceho sa v Medzeve, ktorý 
je živou technickou pamiatkou.

Nadšenci z neziskovej organizácie 
„Cech umeleckých kováčov a kováčov 
Slovenska“ na čele s cechmajstrom 
Vladimírom Eperješim, si dali za cieľ 
zrekonštruovať zmenšeninu kováčskej 
dielne, pôvodne stojacej v Medzeve a 
priblížiť tak tradičné remeslo ďalším 
generáciám. Tento ich zámer podporil 
aj Košický samosprávny kraj.

V Uličke remesiel v Košiciach 
nesmie hámor chýbať

Polovičný hámor je drevenou prí-
stavbou a nachádza sa na Hrnčiarskej 
ulici. Tá je sama o sebe atrakciou v 
Starom meste a turistov aj miestnych 
láka nielen svojou nezameniteľnou 
atmosférou, ale dáva priestor aj na ne-
všedné zážitky a vzdelanie. Bylinkár 
vedľa kamenára, hrnčiar vedľa kováča 
či rezbára. Ulička remesiel už od roku 
1998 ukazuje, že remeslo má zlaté dno. 
O jej dôležitosti dobre vedel aj rodák z 
Medzeva a bývalý prezident Sloven-
skej republiky, Rudolf Schuster, kto-
rý inicioval výstavbu napodobeniny 
veľkého medzevského hámru práve 

za kováčskou dielňou na Hrnčiarskej 
ulici. Vďaka rekonštrukcii objektu 
vznikol priestor určený na prezentá-
ciu kováčskeho remesla. „Toto je prvá 
rekonštrukcia od postavenia zmen-
šeniny hámru v Medzeve. Drevená 
prístavba bola prakticky nefunkčná, 
nádrže na vodu, hornú aj spodnú bolo 
treba odizolovať a ochrániť pred únik-
mi vody a vodné koleso bolo potrebné 
úplne zrepasovať. Odviedol sa tu kus 
dobrej práce,“ popisuje rekonštrukciu 
Rastislav Trnka, predseda Košického 
samosprávneho kraja. „Ako sa voľake-
dy kulo železo, keď nebola elektrina? 
Keď sa nedal pohodlne stlačiť vypínač? 
Presne to sa dozvedia tí, ktorí sa prídu 
pozrieť na hámor - na geniálnu kon-
štrukciu našich predkov, ktorí vedeli 
využiť silu prírody vo svoj prospech,“ 
pozýva kováč Vladimír Eperješi, ktorý 
v Uličke remesiel stojí už 7 rokov pri ho-
rúcej vyhni a kuje umelecké diela zná-
me po celej Európe.

Informácie a foto poskytla 
KOCR Košice Región Turizmus

Polovičný hámor sa znova roztočil

» ren
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SOM ZBERATEĽ
Kúpim všetky typy 
starých motoriek 
JAWA ČZ 250, 350, 

Pionier 550, 555, 05, 
20, 21, Mustang, 

Enduro, Elektronic.
Aj nekompletné 

aj diely.
Platím ihneď.
0914 266 722
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

Prijem plošnej inzercie
tel.: 0910 851 307, 0910 455 919

e-mail: nitriansko@regionpress.sk
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Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a zakrivené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo Táto ponuka je k dispozícii do 

31.5.2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

��������	
�����
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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