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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 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      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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ŽELEZO       FAREBNÉ KOVY       SKLO       PAPIER
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0903 432 588
 
 S ahovanie a preprava

tovaru!
Aj zahrani ie

www.stahovanieblesk.sk
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Partizánske -  kovošrot
29. 4. 2021

od 11.30 - 10.45 hod.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

v pneuservise alebo online
w w w. m i ko n a . s k
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98,40 € 49,90 €

225/60 R 17 99 H    

SUV SUMMER

98,40 €98,40 €98,40 €98,40 €98,40 €
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STROJOVÉSTROJOVÉ
OMIETKY,POTERY
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tel. 0940 355 660

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13

 12
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� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

MURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých

V poradí ďalším v našom seriá-
li nectností či priam hriechov je 
smilstvo. Ale pozrime sa na tento 
fenomén pohľadom bežného živo-
ta bežných ľudí.

Dante Alighieri popísal žiadosti-
vosť (inak tiež smilstvo) ako „prílišnú 
lásku k iným“. Tento literát, rene-
sančný humanista, to vystihol nao-
zaj dokonale. Najviac nenávisti na 
Slovensku spôsobuje „prílišná láska 
k iným“. Fanatizmus, ponajviac po-
litický.

Upozorňoval som na to už pred 
tridsiatimi rokmi, v čase „mečiariz-
mu“. Tento druh politického fanatiz-
mu, priam „božskej adorácie“ sa však 
rokmi vycibril do čohosi, čo dnes veľ-
mi eufemisticky voláme „stranícke 
sympatizantstvo“.

Nebudeš mať iného Boha okrem 
mňa. Nezobrazíš si Boha napodobe-
ním niečoho, čo je hore na nebi, dole 
na zemi alebo vo vodách pod zemou. 
Nebudeš sa ničomu takému klaňať, 
ani slúžiť (Ex 20,5). Pripomínam prvé 
z desatoro prikázaní. Pripomínam 
fanatizmus, akýkoľvek, avšak, opa-
kujem, nie iba ten konfesijný. Hoci, 
ako sa zdá, práve cez manipuláciu 
hodnôt viery si niektorí politici u nás 
vytvárajú svoj fanatický elektoriát. A 
viera a veriaci sú v tomto prípade iba 

jeden zo zneužitých aktérov. Surovo 
a nechutne, zištne zneužití.

Fanatizmus sa stáva rohožkou 
pre bezohľadne ambicióznych jedin-
cov pred dverami k politickej moci. 
Ktorí, keď ju získajú, zrazu zabúdajú 
na základné princípy samotnej viery, 
lebo veria iba v seba a svoje vlastné 
zlaté teľatá. A ich adoranti zas aspoň 
v nejakú politickú odrobinku, ktorá 
spadne na zem, medzi nich, z pre-
stretej tabule mocných. A napokon, 
aj na ten prehýbajúci sa stôl musí 
panstvu niekto nosiť...

Človek a občan je povinný po-
užívať vlastný mozog. Je povinný 
myslieť samostatne a musí sa sám 
starať o to, ako a čím svoju myseľ po-
čas života zdokonaľuje a obohacuje. 
Prejavovanie prílišnej pudovej lásky 
k iným ako k najbližším je jeden zo 
základných hriechov viery. Práve 
tak, ako prílišné „zbožňovanie“ po-
litikov a ich politík. To však už je aj 
hriech spoločenský. Čo tak 
zamyslieť sa nad tým?

Pekný týždeň koneč-
ne na vzduchu a už aj as-
poň v čiastočnej sobode, 
vážení čitatelia!

O ďalšom z našich 
prehreškov celkom civilne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

hriech spoločenský. Čo tak 
zamyslieť sa nad tým?

Pekný týždeň koneč-
ne na vzduchu a už aj as-
poň v čiastočnej sobode, 
vážení čitatelia!

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 135

18. apríla 1966 
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara 
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

Výročia a udalosti
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17. apríla 1492 
Španielsko a Krištof Kolumbus podpísali 
kontrakt na dovoz korenia z Ázie.

Výročia a udalosti
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.
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Kúpim chatu na DUCHONKE
platba v hotovosti.
0948 353 000

INZERCIA
0905 719 135

Kto by nepoznal knižky Jaroslava 
Foglara, významného spisovate-
ľa! Napísal 29 kníh, ktoré oslovili 
niekoľko generácií čitateľov. Pod 
prezývkou „Jastrab“ viedol po celý 
život skautské oddiely.

Sobota, 24. apríla je Deň skautov. 
Patrónom skautov je sv. Juraj, ktorý je 
legendou bojujúcou za dobro a spra-
vodlivosť. Zakladateľom skautingu je 
Lord Baden-Powell, ktorý vybral pre 
skautov znak v podobe ľalie. Pôvodne 
slúžil na označovanie severu na ma-
pách námorníkov. Skauti by v tento 
deň mali obnoviť svoj skautský sľub, 
záväzok boja dobra proti zlu, pravdy 
proti lži, lásky proti nenávisti. Skauti 
sú ochrancovia chorých a slabších, sú 
vždy pripravení vykonať dobrý skutok, 
pomôcť blížnemu, chrániť prírodu a 
cenné ľudské výtvory. Preto im patrí 
spoločenská vďaka a uznanie!

Skauting je výchovné hnutie mlá-
deže zamerané na celkový rozvoj osob-
nosti mladého človeka. Má výrazné 
filantropické, humanistické a kozmo-
politné črty. 

Skauting využíva zmysel mladých 
ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vy-
chováva ich aj v rôznych praktických 
zručnostiach, k pevnej vôli, dôvery-
hodnosti a čestnosti, tímovej práci, 
vodcovským zručnostiam, zodpoved-
nosti za seba a okolie, osobnej iniciatí-
ve a pod.

Slovenský skauting je dobrovoľná, 
nezávislá, nepolitická, nezisková, vý-
chovná organizácia mladých ľudí, prí-
stupná všetkým bez rozdielu pôvodu, 
národnosti, rasy alebo náboženstva. 
Jeho cieľom je výchova mládeže k osob-
nostiam a k formovaniu hodnôt. Táto 
organizácia bola na Slovensku trikrát 
zakázaná. No v roku 1989 bol SLSK ofi-
ciálne obnovený a odvtedy funguje už 
31 rokov, čo je v jeho doterajšej histórii 
najdlhšia etapa bez prerušenia činnos-
ti. Slovenský skauting je členom hlav-
ných svetových skautských organizácií 
WOSM a WAGGGS.

Skauting je takisto hnutím do-
spelých, ktorí chcú pomáhať mladým 
ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály 
kontakt s mladými ľuďmi umožňuje 
dospelým predĺžiť svoju vlastnú mla-
dosť, myslieť dynamicky a moderne. 
Dospelí ľudia môžu v skautingu naplno 
uplatniť svoje vlohy, sebarealizovať sa 
a pomáhať dobrej veci. 

Na počesť skautov a skautingu

» red

LETÁKY
0905 719 135
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»CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON 
BABETA KÚPIM TIETO MOTOR-
KY 0915215406
KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG SIMSON BABETA 
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 
0915215406

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Hľadám prácu ako upra-
tovanie, stráženie, práce na 
záhrade 0949126628

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP TO 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 operátora 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, TO zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

„Ako by mohla 17-ročná dievčina, 
ktorá bola ako 14-ročná unesená, sú-
hlasiť s tým, že privedie na svet dieťa 
svojho únoscu?“ pýta sa nigérijský 
kňaz a hovorca rodiny Šaribuovcov.

Leah Šaribu bola unesená spolu so 
109 ďalšími žiačkami dňa 19. februára 
2018, keď skupina Boko Haram pre-
padla internátnu školu v meste Dapči 
v štáte Borno v severovýchodnej Nigé-
rii. Niektoré z dievčat zomreli v zajatí. 
O mesiac neskôr boli tie, ktoré prežili, 
spolu 101 dievčat, prepustené. 

Výnimkou je Leah – ako jediná 
bola kresťankou. Teroristi sa ju pokú-
šali prinútiť, aby prestúpila na islam, 
no ona to odmietla. V lete minulého 
roku dostala rodina správu, že ich dcé-
ra porodila jednému z veliteľov syna a 
potom konvertovala na islam.

Vo videoodkaze pre nadáciu ACN 
– Pomoc trpiacej Cirkvi pastor Gideon 
Para-Mallam ubezpečuje, že v tomto 
prípade ide buď o falošné tvrdenie, 
alebo muselo dôjsť k znásilneniu a nú-
tenej konverzii. „Neverím, že by Leah 
v svojom veku súhlasila s tým, aby sa 
stala matkou. Chcela ísť na univerzitu, 
práve teraz mala začínať štúdium. Ak 
bola nútená tak urobiť a bola znásil-
nená, nemožno predsa vravieť, že dala 
súhlas,“ konštatuje evanjelický pastor.

Pastor Para-Mallam podobne rea-
guje aj na správy, že Leah konvertova-
la na islam:  „Vieme, že jej kresťanské 

presvedčenie bolo dôvodom rozhod-
nutia, že chce zostať uväznená. Keby 
sa bola chcela stať moslimkou, aby 
znovu získala slobodu, jednoducho 
by Krista poprela a bola by 21. marca 
2018 spolu s ďalšími prepustená. Leah 
to však odmietla. Ak sa jej odmietnutie 
zakladá na kresťanskej viere a ona bola 
dôvodom, pre ktorý zostala v zajatí, je 
proti všetkej logike tvrdiť, že sa stala 
moslimkou.“

„Musíme pokračovať v našom úsilí 
o prepustenie Leah aj v modlitbách sa 
za ňu. Mali by sme sa tiež modliť za jej 
rodinu, pretože rodičia prechádzajú 
veľmi ťažkým obdobím. Každý prichá-
dzajúci deň mi pripomína, že tu máme 
vzácnu dušu, ktorej sa odopiera slobo-
da ako základné ľudské právo.“

Prípad väznenej Leah Šaribu žiaľ 
vôbec nie je ojedinelý. Viac informácií 
o tejto téme ako aj o dostupných mož-
nostiach pomoci trpiacim nájdete na 
www.acnslovensko.sk.

Viac ako 3 roky väznená teroristami

» Zdroj: ACN pre REGIONPRESS

Napriek ústavnému právu na použí-
vanie vlastníctva toto nám rozhod-
nutím vády v rámci protipadnde-
mických opatrení bolo prakticky od 
jesene znemožnené.

A tak sa mnohí z nás až teraz, prak-
ticky po po roku dostanú prvý raz na 
svoje chaty, chalupy, víkendov domy 
a iné rekreačné zariadenia. Šesť mesia-
cov boi nevetrané, neupratovalo sa v 
nich, zastavil sa v nich bežný život.

Preto je najdôležitejšie po prícho-
de do takéhoto objektu najskôr zakúriť 
– a to aj napriek jarným vonkajším tep-
lotám. V druhom rade je nevyhnutné 
dôkladné vyvetranie pri súbežnom vy-
tváraní vysušovacieho tepla v interiéri. 
Čo možno, treba vyniesť na dvor nechať 
presušiť na priamom slnku. Sú to pre-
dovšetkým súčasti postelí, matrace, 
obliečky, paplóny, podušky. Dobre to 
spraví pokrovcom a závesom. Záclony 
je najvhodnejšie vyprať a nechať na 
slnku vysušiť.

Dobre treba pretriediť komoru aj 
so zvyškami vlaňajšej múky, cukru a 
iných vo vlhkom prostredí rýchlo sa 
kaziacich potravín.

Je veľmi pravdepodobné, že za ten 
dlhý a nikým nerušený čas si vaše 
rekreačné obydlie obľúbil neželaný 
hmyz a hlodavce. Treba na to myslieť a 
spraviť si tak svojpomocne s použitím 

dostupných prostriedkov dezinsekciu 
a deratizáciu.

Kuchynský riad a všetko, čo pou-
žívame na stolovanie, treba dôkadne 
umyť. Okrem toho, že nevieme, čo po 
tom „chodilo“, vieme zas to, že mikro-
pliesne v dlho nevetraných priestoroch 
sa dokážu usadiť napríklad aj na po-
vrchu tanierov.

Osobitnú pozornosť venujme na 
chalupe či chate prezimujúcemu oble-
čeniu. To najmenšie, čo môžeme spra-
viť je vystaviť ho na záhrade slnečnému 
žiareniu. Ak nesie stopy pliesne, radšej 
sa ho zbavme. To isté sa týka aj obuvi.

Potom nás čaká už len dôkladné 
upratanie. V každom prípade je to prá-
ca na niekoľko víkendov, ale obísť sa 
nedá, najmä v záujme vlastného zdra-
via a potom aj s cieľom ochrany dlho-
dobo opusteného domu, bytu, chalupy, 
chaty.

Chalupa či chata 
po polročnom lockdowne

» red
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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21. apría 1944 
ženy vo Francúzsku získali volebné právo

Výročia a udalosti
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0905 719 135
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• predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady
• výkup nehnuteľností

0918 284 743            dmitriyev@masterreal.sk 

Zuzana Dmitriyev

 www.masterreal.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bánovciach nad Bebravou

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Topoľčanoch

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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HĽADÁME
SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421 950 301 301

SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421 950 301 301

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14  EUR /HOD.
- ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE
- PRÁCA NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ

85
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

Záujemcovia o prihlásenie do 11. 
ročníka národnej súťaže Dedina 
roka 2021 majú najvyšší čas na vy-
plnenie prihlášky, termín na regis-
tráciu svojej obce je do konca apríla.

Podnet môže dať ktorýkoľvek ob-
čan Slovenskej republiky), samotný 
proces prihlásenia je už potom na 
starostke alebo starostovi. Na webo-
vej stránke www.dedinaroka.sk sú 
dostupné podklady k zapojeniu – pri-
hláška a formulár oblastí hodnotenia. 
Okrem finančných a vecných výhier od 
generálneho partnera, vyhlasovateľov 
a partnerov súťaže, súperia obce aj o 
možnosť reprezentovať SR na európskej 
úrovni.

Súťaž Dedina roka je pre obce 
priestorom na propagáciu, nadviazanie 
nových kontaktov, výmenu skúseností 
či inšpiráciu do ďalšieho rozvoja. Za 20 
rokov existencie súťaže túto možnosť 
prezentácie využili desiatky sloven-
ských obcí. Niektoré to skúšali dokon-
ca viac ráz. Podľa pravidiel súťaže sa 
víťazná obec môže prihlásiť opätovne 
až o desať rokov, no mnohé by to urobi-
li bez zaváhania už dnes. Spojenie ko-
munity, naštartovanie k zveľaďovacím 
aktivitám v obci a možnosť prezentovať 
úspechy pred hodnotiacou komisiou 
bola výnimočná príležitosť, ktorá sa 
často neopakuje.

Podobne účasť v súťaži hodnotí 
aj víťazná obec z roku 2017, Oravská 
Polhora, pre ktorú bolo zapojenie veľ-
kou výzvou. Zodpovedné prípravy a 
zomknutie obyvateľov obce presved-
čili hodnotiacu komisiu, že titul bude 
v správnych rukách. „Zapojenie sa do 
súťaže nastaví dedine zrkadlo – kde 
sa práve nachádza, čo je potrebné vy-
lepšiť, akým smerom je potrebné viesť 
ďalší rozvoj. Titul nám určite pomohol 
aj v ďalšom napredovaní, predovšet-
kým pri predkladaní rôznych žiadostí 
o granty, kde veľmi často používame 
slovné spojenie „Dedina roka“. A v 
neposlednom rade, ale o to viac dôle-
žitom,, umožní účasť v súťaži stretnúť 
množstvo zaujímavých ľudí a nadvia-
zať nové priateľstvá.“ hodnotí Michal 
Strnál, starosta obce. 

Už len niekoľko dní 
zostáva pre Dedinu roka

» red

24. apríla oslavujeme deň svätého Ju-
raja. Tento deň na väčšine európske-
ho územia znamenal začiatok jarného 
obdobia.

Rimania oslavovali Paliliu, kedy 
stádo prvýkrát vyhnali na pasienky, po-
zametali maštale, pomocou vavrínových 
prútov sa pokropili čerstvou vodou, po-
kropili aj zvieratá. Cez zapálenú slamu 
prehnali stádo, sami oheň trikrát pre-
skočili. Vykonávali ochranno-magické 
úkony proti bosorkám a pôsobeniu iných 
škodlivých síl. Prinášali svojim bohom 
obety, ruky si umývali v rannej rose.

Svätojánske ohne pozná väčšina Slo-
vákov. Menej už si pamätá na „pálenie 
Ďura“.

Pálenie Ďura prebiehalo v minulosti 
najmä na strednom a západnom Slo-
vensku, pričom v dnešných dňoch je 
záležitosťou miest a obcí hlavne v Tren-
čianskom kraji. Niet preto divu, že mnohí 
obyvatelia iných kútov Slovenska sa s to-
uto tradíciou doposiaľ nestretli.

V tento dátum podľa našich predkov 
prebiehali v prírode dôležité zmeny. Preto 
sa snažili prekaziť plány zlých síl, ktoré 
sa mali prebúdzať, a rôznymi rituálmi 
naopak prebudiť prírodu k životu. Proti 
zlu bojovali práve spomínaním pálením 
vatier. Zúčastňovali sa najmä mladí ľu-
dia, prítomnosť starších však nebola vý-
nimkou. Do preskakovania plameňov sa 

však zapájali len slobodní mládenci za 
sprievodu dievčenského spevu.

K 24. aprílu sa viaže množstvo pra-
nostík. Medzi tie najznámejšie patria 
napríklad: „Koľko ráz pred Ďurom zahr-
mí, toľko ráz po Ďure bude mráz,“ „čo do 
Ďura narastie, to po Ďure skape,“ či „pred 
Ďurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo 
zeme, nevyjde, po Ďure ju môžeš mlat-
kom biť, vyjde.“

Tento deň je odpradávna oficiálnym 
štartom pastierskej sezóny a aj salaše, 
ktoré od jesenného Demetera osireli, na-
novo ožijú. Za mesiac od Máriinej sejby 
vraj totiž už jurajovská pastva uživí aj 
štyri hoviadka ako ubezpečuje i česká 
pranostika: Svatý Jiří uživí krávy čtyři 
a prognózy sú ešte lepšie, keď poznáme 
skúsenosť: Kto by pred svätým Jurajom 
trávu i kliešťami zo zeme ťahal, nevytiah-
ne ju, kto by trávu po Jurajovi do zeme za-
tĺkal, nezatlčie ju.

Na Deň svätého Juraja 
sa začína tá pravá gazdovská jar

» red
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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 
  vždy informujeme, ako cestovať  cez hranice
 

rtnerom r k Červ kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňové tur y, r k k  ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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