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Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.• Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

• Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou
ý na

u skúškou
batérií s tlakovouou
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Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Výkup zlata 
až 40€/g.

V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783

Výkup zlata 
až 40€/g.
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ELEKTROINŠTALÁCIE
BLESKOZVODY

REVÍZIE

 

 

0915 048 923
adelectro@gmail.com

PRÍPOJKY
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

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

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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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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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€

AKCIAAKCIA
na náradiekotol

na pevné palivo
4, 5, 6 článkový

AKCIAAKCIA
kotol

na pevné palivo
4, 5, 6 článkový

NA SLOVENSKÉ 
BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servisservis

Zá
a pozá

AKCIAAKCIA

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (18.990 domácností)
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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285€

0911 041 654

465€

305€

510€

DREVO
EXPRESSPekný, už februárový týždeň, váže-

ní čitatelia. A prepáčte český titulok 
– názov známej pesničky skupiny 
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já, 
já, já, jenom já“.

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra-
vidla si z každého z nás vezmú iba to, 
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od-
mena za to neprichádza žiadna. Proste, 
berú si z každého človeka to, čo vyho-
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše 
vedomosti, vašich priateľov, vaše kon-
takty, často váš čas a ochotu a narábajú 
s tým ako s vlastným majetkom, výluč-
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí 
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na 
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo 
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný 
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy-
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš-
ho trestného poriadku. Ale, povieme 
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, 
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ 
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú 
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a 
všetci ostatní pre nich.

Čím viac takýchto ľudí okolo seba 
naviažete – práve vašou ochotou, lás-
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa 
váš život bude stávať bezútešným, 

temným, zúfalým, až kým vás úplne 
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chlad-
nokrvne. A potom vás odhodia a nájdu 
si nový objekt svojho parazitizmu.

Toľko na dlhší úvod a teraz priamo 
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor 
na to, ako narábate s vlastnou dôve-
rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má 
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z 
jeho strany sypú k vám milé slová ako 
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä 
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľu-
dia reagujú, keď naznačíte, že práve 
vy potrebujete s niečím pomôcť, po-
radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu 
nemajú čas, majú milión povinností, 
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa 
obracať“.

V priateľstve nedominuje kvantita, 
ale kvalita. A pozor, v modernom svete 
to platí aj pre sociálne siete. A najmä. 
Tam vás vaši „priatelia“ 
dokážu dostať do takých 
malérov, že sa z nich 
budete hrabať do konca 
života. Takže – nech žijú 
priatelia, ale iba takí, 
ktorí v rovnováhe 
berú i dávajú.

Všetko dobré –

„Já“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

i „priatelia“
do takých 
a z nich 
do konca 

– nech žijú 
ba takí, 
váhe 

é –

5. februára 1936  
do kín bol uvedený vôbec posledný nemý film Moderná doba od 
Charlieho Chaplina.

Výročia a udalosti
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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
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Pondelok - Piatok:
7:00 - 17:00

Sobota:
8:00 - 12:00

OTVÁRACIA DOBA

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

Kombinácia
NEREZ
SKLO

DREVO

PLETIVÁ
STĹPIKY

ozinkované
astované
rov vá

rán ové

E, PLECHY, JOKLE
Y: U, I, H

TYČE: - ploché - štvorcové - kruhové TOVAR DOVEZIEME
K VÁM DOMOV

VA MATERIÁL

tónová oceľ a zvarované siete
kované polotovary na výrobu brán a zábradlí

ké motory na krídlové a posuvné brány
kovy, dierované plec y, pozinkované rošty

ke práce a výroba oceľový konštrukcií

Továrenská 3687/68 B
Zlaté Moravce

7. februára 1945     
bombardéry 15. leteckej armády USA zaú-
točili na Bratislavu.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919
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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
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» JUDr. Michal Cimmermann,
           poslanec MsZ Zlaté Moravce

Potrebujete právnika?
Mesto Zlaté Moravce aj v roku 2022
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:

09.02.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00

23.02.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00

Miesto:
Mestský úrad ulica 1. mája 940, Zlaté 
Moravce 1. poschodie - zasadacia 
miestnosť
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POHREBNÁ SLUŽBA
NOSTALGIA

Komplexné pohrebné služby

Bernolákova 15, Zlaté Moravce

0907 789 124
NONSTOP
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Zabúdame s našimi deťmi komuni-
kovať. Aj keď rodičia neraz robia do 
večera, treba si nájsť priestor na ko-
munikáciu. A nielen s malými deťmi, 
ale aj s tínedžermi. 

Isto, puberta, páčiť slová z dospie-
vajúcich je neraz demotivujúce. Ale aj 
to je úloha dospelých. Lebo dobrá ko-
munikácia môže predísť problémom i 
nástrahám násťročných. Všímať si treba 
aj neverbálnu komunikáciu dieťaťa. 

Môže sa zdať, že „vypočúvanie“ náš-
ho tínedžera môže byť narušením jeho 
súkromia. Ale aj túto oblasť musí rodič 
poznať v primeranej miere. Aby nedo-
chádzalo k nežiaducim prejavom sprá-
vania. Rodič má spoznávať svoje dieťa.  

Pravidelná komunikácia s deťmi 
rozvíja slovnú zásobu, učí deti vyjad-
rovať pocity, zážitky, problémy. Ak sa 
dieťaťu venujeme, získa istotu, že sa 
vám môže „vyrozprávať“ a nehľadá tak 
útočisko u iných alebo cudzích ľudí.

Správne nastavená komunikácia 
učí deti, ako majú komunikovať s iný-
mi ľuďmi. Ak si deti osvoja pravidlá 
efektívnej komunikácie bez agresie, s 
empatiou a asertivitou, je málo pravde-
podobné, že v krízových situáciách v 
spoločnosti vyvolajú svojím prístupom 
konflikt. 

Dá sa využiť aj elektronická komu-
nikácia. Sú situácie, keď sme odkázaní 
na zasielanie elektronických správ. Tam 
síce nevidíme neverbálne prejavy, no 

suplujeme ich rôznymi grafickými pros-
triedkami. Takáto komunikácia je navy-
še otvorenejšia a komunikanti si môžu 
repliku rozmyslieť.

Aké by mali byť témy rozhovorov? 
Nemali by to byť povrchné otázky typu: 
ako bolo v škole. Tvorivejšie otázky na-
značia väčší záujem o dieťa a rodič sa 
dozvie viac: S kým si sa v škole bavil? 
Čo sa ti tam nepáčilo? Nenudil si sa? Po-
chválil ťa niekto? Niečo si nepochopil? 
Potešil ťa niekto? Chutil ti obed? Ako si 
oddýchneš po škole? Stačí dve-tri otáz-
ky na nastolenie úprimného záujmu o 
komunikáciu. 

Nesmieme vynechať ani tému: ka-
maráti vášho dieťaťa. Neraz práve tí 
rozhodujú o tom, ako sa bude správať. 
Nemalo by sa stať, aby rodič nevedel, s 
akými ľuďmi sa jeho dieťa stretáva. Zdá 
sa, že touto témou zasahujete do súkro-
mia dieťaťa. Ste však zaň zodpovední. 
Vopred premyslené otázky pomôžu ro-
dičovi i dieťaťu.   

Dôležitý je aj čas, kedy sa pýtame. 
Niektorí tínedžeri sa neradi rozprávajú 
ráno, tesne po škole alebo večer. Treba 
vypozorovať ten správny čas. Určite 
neignorovať komunikáciu, ak je dieťa 
celý deň nevrlé. Nech sa vám akokoľvek 
zdá, že nestojí o komunikáciu, verte, 
že opak je pravdou. A vhodnou komu-
nikačnou stratégiou sa vám to časom 
potvrdí.

Komunikujem s tínedžermi

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949 350 195
»Kúpim literatúru k starým 
motocyklom a traktorom. 
Návody, katalógy, plagá 
atd. 0904 274 781
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521
»Kúpim malotraktor Agzat 
aj nepojazdný.0949 505 
827

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 0944 
469 960
»Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550
»Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vráblov, Zl Moraviec, 0907 
147 430

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682
»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907715027

»Kúpim menší sústruh 
na kov továrenskej výroby 
0904 274 781

»Kúpim akordeon, heligon-
ku, husle, saxafón. 0915 
876 860 
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124

»Kúpim staré Českosloven-
ské hračky a vzduchovku 
0905 651 837
»Kúpim dekoratívne staro-
žitnosti 0905 651 837

»57r.hľadá priateľku 0917 
049 831

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

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

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

Dnes Vám predstavíme Janíka. 
(Píše sa v on-line časopise Gréc-
kokatolíckej rómskej misie). Ke-
ďže REGIONPRESS v rámci mož-
ností podporuje aktivity misie, 
v tomto článku sa dozviete o ďal-
šom zaujímavom ľudskom osude.

„Má strednú školu v odbore 
kuchár-čašník a varenie je jeho zá-
ľubou i prácou. Je Róm, pochádza z 
Čakľova a rád spieva. Deti mu často 
tipujú, že má „aspoň 30“, no má 
len 19 rokov, za ktorých však veľa 
toho stihol. Aj vďaka Otcovi Marti-
novi Mekelovi a Gréckokatolíckej 
rómskej misii. Janko Otca Martina 
spoznal už ako malý chlapec vďaka 
skautingu. Táto aktivita sa mu zapá-
čila, a tak začal chodiť do spoločen-
stva - a je v ňom dodnes.

Janko to mal vo vlastnej rodine 
dosť ťažké. Jeho otec bol ťažký alko-
holik, a tak bol Janko doma v stre-
se, mama tiež, a deti vychovávala 
iba ona. Janko spomína: „Mali sme 
otca, no nemali sme ho.“

V spoločenstve našiel Janík ako-
by svoju „novú rodinu“. Keď mal 14 
rokov, začal miništrovať a slúžiť ako 
kantor. Janík spolu s kamarátmi za-
ložili vlastnú kapelu, prepojenú so 
spoločenstvom a skautingom. Tiež 
začal slúžiť iným, a to vedením spo-
ločenstva pre mladších chlapcov a 
evanjelizáciami v osadách vranov-

ského okresu. Okrem toho mu o. 
Martin pomohol objaviť divadelný 
talent, a tak hral v niekoľkých pred-
staveniach.

 Pre Janka bol prelomový rok 
2021: na podujatí Cesta domov 
(článok nižšie), ktoré bolo v centre 
Savore SIGORD pre rómskych mla-
dých podľa vzoru seminára Otco-
vo srdce, prežil hlboké odpustenie 
svojmu otcovi, ktorý pred pár rokmi 
zomrel. Dosiaľ mal v sebe nenávisť 
voči nemu. Počas podujatia mu na-
písal list, na základe ktorého prišlo 
uzdravenie tohto vzťahu, dopomoh-
la k tomu aj modlitba príhovoru. 
Janko chce ostať v rómskej misii a 
pomôcť, aby podobnú skúsenosť, 
ako zažil on, mohli mať aj iní.

Rómovia pomáhajú Rómom

» Zdroj: https://romskamisia.sk/sigord/
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 Je tu pre vás 7-dielny 360° letecký 
dokumentárny film!

Prvotná myšlienka autora vide-
omapy, leteckého fotografa a pilota 
Milana Paprčku vznikla po tom, ako 
natočil 360 stupňovú videomapu Vy-
sokých Tatier. „Vysoké Tatry z neba 
mali veľký úspech, keďže toto 7-minú-
tové video videlo na YouTube viac než 
445 tis sledovateľov. Vtedy spoločne  
s leteckým a výrobným tímom sme sa 
rozhodli vytvoriť 360 stupňovú vide-
omapu regiónu, ktorý patrí medzi tie 
najnavštevovanejšie. Preto sme nafil-
movali z neba celý región Bielej Oravy, 
aby sa mohol týmto regiónom preletieť 
ktokoľvek, aj bez lietadla. Prvý let v 
máji 2021 nevyšiel podľa našich pred-
stáv, a tak sme vykonali ešte jeden v 
júni,“ hovorí autor, pilot a letecký foto-
graf Milan Paprčka.

Nafilmovanie celého letu, ktorý 
trvá necelých 70 minút, bola tá jedno-
duchšia časť. Postrihanie videa, ani-
mátorská činnosť a projekcia každého 
jedného popisu bolo to najnáročenejšie 
pre grafické štúdio. „Keďže celý pre-
let by na jedno pozretie trval pridlho, 
rozdelili sme ho do siedmych dielov. 
Výroba jednej časti trvala približne 70 
hodín a k tomu ešte treba prirátať cca 
10-15 hodín práce kartografa. Takéto 
celé video je veľmi náročné ako aj na 
čas animátora, tak aj na výkon počíta-
ča,“ približuje grafik a počítačový ani-

mátor Milan Jančovič. 
Súčasťou videomapy sú aj obce i 

mestá, vzdelávacie inštitúcie a zariade-
nia cestovného ruchu, ktoré vytvárajú 
jedinečnosť lokality a dopĺňajú jej cel-
kový ráz. 
1. časť Z Námestova na Príslop: https://
youtu.be/m6IgHAANeAM
2. časť Do Zákamenného a najľudna-
tejšej časti Oravy: https://youtu.be/
voGtLk0x778
3. časť SKI  Zábava: https://youtu.be/
0fI4NfEs8Qw
4. časť Zimný pól Slovenska Oravská 
Lesná: https://youtu.be/zJc0bY5enX8
5. časť Krajina pod Pilskom: https://yo-
utu.be/ZCjNMPozwWs
6. časť Na Babiu horu popri severnom 
póle Slovenska: https://youtu.be/
SgjV8BLxM8s
7. časť Z Babej hory až k hladine Orav-
skej priehrady: https://youtu.be/9EW-
gzHWkwOM

Ste milovníci Oravy?

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
CBS spol, s.r.o.

VKÚ Harmanec, s.r.o.

6. februára 2004  
samovražedný útok si v Ruskom metre vyžiadal 40 obetí a 129 zra-
nených. Vina je pripisovaná Čečenským separatistom.

Výročia a udalosti
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Výberové konanie na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka

Obec Žitavany vyhlasuje výberové konanie
na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka.

Názov pracovného miesta: hlavný účtovník/účtovníčka
Miesto výkonu práce: Obecný úrad Žitavany, Športová 5 
Termín nástupu: 1. marca 2022
Podrobné informácie poskytneme záujemcom  tel. čísle 0908 780 457.

Žiadosti môžu záujemcovia podávať do 25. februára 2022. 

Slovenské národné múzeum vyčer-
palo celkový čistý výnos z verejnej 
zbierky na ochranu národnej kul-
túrnej pamiatky hradu Krásna Hôr-
ka. Ku koncu roka 2021 tak minulo 
všetky financie z bankového účtu 
vo výške 180.523,39 eura. 

Informovala o tom vedúca centra 
múzejnej komunikácie Zuzana Vášáry-
ová. Dodala, že po potvrdení vyúčto-
vania zbierky Ministerstvom vnútra SR 
považuje múzeum zbierku za ukonče-
nú.

„Čistý výnos bol použitý výlučne na 
obnovu hradu Krásna Hôrka, a to naj-
mä na reštaurátorský výskum, obnovu 
hradnej kaplnky a na odborné ošetre-
nie, najmä reštaurovanie zbierkových 
predmetov zo zbierkového fondu hra-
du, na transport pozostatkov barónky 
Žofie Serédyovej Andrássyovej (vráta-
ne poistenia), ako aj na transport nad-
rozmerných zbierkových predmetov a 
nákup reštaurátorského a konzervátor-
ského materiálu,“ priblížila Vášáryová.

Náklady spojené s konaním verej-
nej zbierky podľa jej slov znášalo SNM 
výlučne z vlastného rozpočtu. SNM sa 
zároveň poďakovalo všetkým, ktorí 
do zbierky prispeli a podporili obnovu 
kultúrneho dedičstva.

Perla Gemera, hrad Krásna Hôrka, 
vyhorel 0. marca 2012. Krásnu Hôrku 

zasiahol v spomínaný deň, 10. marca 
2012, ničivý požiar, ktorý pohltil prak-
ticky všetky šindľové strechy hradných 
objektov. Plamene zničili či poškodili aj 
časť z vyše 4200 zbierkových predme-
tov na hrade. Napriek tomu sa však z 
nich podarilo zachrániť až 90 percent, 
čo možno považovať za určité šťastie 
v nešťastí. Podľa medializovaných in-
formácií oheň spôsobili dvaja chlapci 
z neďalekej osady, ktorí v suchom tráv-
natom poraste pod hradom skúšali faj-
čiť cigaretu.

Požiar hradu negatívne zasiahol 
aj turizmus v regióne, keďže Krásna 
Hôrka bola spolu s kaštieľom v Betliari 
najznámejšou a najnavštevovanejšou 
pamiatkou na Gemeri. Miestni obyva-
telia si preto pravidelne pripomínajú 
smutné výročie požiaru zapálením 
sviečky v okne a dnes (10. 3. 2019) vy-
tvoria na hradnom kopci veľkého smut-
ného smajlíka zo svietidiel.

SNM vyčerpalo výnos zo zbierky 
na obnovu Krásnej Hôrky

» red

9. februára 1923     
premiéra operety Zem úsmevov od Franza 
Lehára.

Výročia a udalosti INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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