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Kontakt: 0903 846 665 
e-mail: RNCstrechy@gmail.com

Kvalitné  NÁTERY STRIECH
a za dobrú cenu!!! 
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Ponúkame  vám nátery  
striech: čistenie, 2 krát 
náter certifikovaná farba. 
Dôchodcovia  zľava. 
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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- špeciálny bonus po skúšobnej dobe
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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párny týždeň: Kysucké Nové 
Mesto, Dubie, Čadca, Čierne, 
Dunajov, Krásno nad Kysucou, 
Oščadnica, Raková, Staškov, Svr-
činovec, Turzovka, Zborov nad 
Bystricou, Budatínska Lehota, 
Dubie, Dolný Vadičov, Lodno, 
Lopušné Pažite, Povina, Rado-
ľa, Rudina, Rudinka, Snežnica, 
Korňa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Podvysoká, Skalité, Sta-
rá Bystrica, Nižný Kelčov, Vysoká 
nad Kysucou, Vyšný Kelčov  
nepárny týždeň: Korňa, Makov, 
Nová Bystrica, Olešná, Podvyso-
ká, Skalité, Stará Bystrica, Tur-
zovka, Nižný Kelčov, Vysoká nad 
Kysucou, Vyšný Kelčov, Dubie, 
Čadca, Čierne, Dunajov, Krásno 
nad Kysucou, Oščadnica, Rako-
vá, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, 
Zborov nad Bystricou, Budatín-
ska Lehota, Kysucké Nové Mesto, 
Dolný Vadičov, Lodno, Lopušné 
Pažite, Povina, Radoľa, Rudina, 
Rudinka, Snežnica 

kysucko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6   
ŽILINA

INZERCIA

 

KYSUCKO
ČADČIANSKO-KYSUCKONOVOMESTSKO

Ing. Igor Gašper  0915 781 229
Distribúcia:
Ing. Igor Gašper  0915 781 229
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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

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.
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

11. júla 1776
kapitán James Cook začal svoju tretiu vý-
pravu.

Výročia a udalosti

10. júla 1940  
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje 
v prielive La Manche

Výročia a udalosti

O dvoch júlových štvorkách

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Štvrtý a štrnásty júl v histórii ľud-
stva. Dva mimoriadne významné 
dni, z ktorých si dne pamätáme 
ledva ak ich skreslenú a myšlien-
kovo vyšedivenú symboliku.

Tak si pripomeňme - 4. júla 1775 
je štátnym sviatkom USA a je to Deň 
nezávislosti. To možno ešte tušíme. 
A viac iba ak zopár aktuálnych kaž-
doročných púťových atrakcií. Lenže 
– tento dátum vstúpil do histórie ako 
deň, keď 56 vysoko postavených osob-
ností z 13 pôvodných amerických štá-
tov podpísalo Deklaráciu nezávislos-
ti. A to nielen na kolóniách, cudzích 
mocnostiach a iných uzurpátoroch. 
Deklarácia nezávislosti v USA 4. júla 
1775 inštitucionalizovala ústavné za-
kotvenie princípu suverenity národa 
s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná 
proti vôli ľudu. Toto je primárny odkaz 
štvrtého júla. Toto je to, čo by si malo 
ľudstvo, aj to naše, v deň výročia tejto 
veľkej udalosti pripomínať. Vrátane 
našich ústavných právnikov a mocou 
opojených politikov. A hlavy štátu sa-
motnej.

Tá druhá júlová štvorka je súčas-
ťou štrnástky. Deň Bastily. 14. júla 1789 
francúzsky ľud dobil symbol svojvôle 

šľachty – väzenie Bastila v Paríži. To 
bol začiatok nielen ich ľudovej revolú-
cie. Ale iba začiatok. Pretože skutoč-
ným dôvodom k najvýznamnejšiemu 
štátnemu sviatku Francúzska sa stali 
až udalosti, ktoré sa odohrali o rok ne-
skôr, na deň presne. Každoročne tak 
vlastne oslavujeme 14. júl 1790. Tento 
dátum bol za štátny sviatok stanove-
ný v roku 1880 za Tretej Francúzskej 
republiky. Pripomína sa ním sviatok 
Federácie, ktorý založili Lafayette a 
Parížska komúna, revolučná vláda 
v Paríži, s cieľom posilniť jednotu 
v krajine zmietanej krízou. Pri tejto 
príležitosti sa usporiadali vojenské 
prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal 
zvrchovanosť ústavy vypracovanej 
Národným zhromaždením. Zopa-
kujme si – posilniť jednotu v krajine, 
zmietanej krízou.

Dve júlové štvorky. Sto-
jí za to, vysvetliť si, prečo 
ich máme v kalendári, 
prečo vlastne máme ka-
lendáre a na čo slúži his-
torická pamäť.

Všetko dobré,

Často sa vedú debaty o tom, čo má 
škola naučiť. Samozrejme s kritikou 
škôl. Za stav v školstve sú zodpoved-
né vlády. 

No i tak sa očakáva od škôl všetko: 
aby bol žiak polyglot, projektant, aby 
bol pripravený na každé povolanie, 
aby ovládal financie, administratívu, 
aby bol líder, aby v celej šírke ovládal 
informačné technológie, financie či 
právo. Zároveň sa má v škole hrať, cítiť 
sa v nej bezpečne, nebyť traumatizova-
ný známkami, nepísať písomky, mať 
miernych učiteľov, nememorovať sa a 
pod. Nadľudské požiadavky. 

Základná škola má okrem vzde-
lávacích cieľov aj výchovné, ktoré sú 
neraz dôležitejšie práve na ZŠ. Tento 
stupeň učí základy rôznych vied tak, 
aby si deti vedeli zvoliť budúce štú-
dium, prácu a mali všeobecný prehľad. 
Nie je úlohou ZŠ, aby vtĺkala učivo 
rôznych stredoškolských odborov. Nie 
je to ani možné, lebo počet hodín je 
obmedzený, a keďže ide o základné 
vzdelanie, nedá sa nejaký predmet len 
tak zrušiť. Neočakávajme, že sa žiaci 
naučia plynulo po anglicky či dokona-
lo programovať. Vieme zo života, že na 
to treba dodatočné kurzy. ZŠ sa nemôže 
profilovať tak, že v nej bude iba cudzí 
jazyk, informatika či technika. Ani ten 
najlepší učiteľ nemá šancu na malom 
časovom priestore ZŠ vytvoriť zo žiaka 
experta. Popri iných poslaniach školy.  

Od stredoškolákov sa zase očaká-
va, že budú stopercentne pripravení na 
každé povolanie. Aj keď SŠ nabehli na 
duálne vzdelávanie, je nemožné, aby 
žiaka pripravili na  detaily rýchlo sa 
meniacich povolaní. Aj tu je vždy po-
trebné doškolenie od zamestnávateľov. 
Tí poznajú okrem materiálno-technic-
kých možností aj mnoho modelových 
situácií, na ktoré absolventov sami 
pripravia. V SŠ by sa mali upevňovať 
schopnosti, aby žiaci mohli plynulo 
nadviazať na požiadavky firiem, aby 
poznali základné postupy, aplikáciu, 
teoretické východiská. Ak by školy 
mali komplexne pripravovať na budúce 
povolanie, museli by sme rezignovať 
na všeobecnovzdelávacie predmety, 
ktorých poznatky majú tiež význam.  

Isté je to, že obsah vyučovania je vi-
nou zbabraných reforiem mimo potrieb 
doby.  Preto sa otázky zlej prípravy žia-
kov majú klásť riadiacim inštitúciám, 
ktoré nás kritizujú, no samy menia veci 
zdĺhavo a ťažkopádne. Obsahová refor-
ma je nevyhnutná. Ale očakávať to, že 
iba školy „vytvoria“ hotového človeka 
na úkor svojho iného poslania a v pod-
mienkach, ktoré politika roky ignoro-
vala, je utópiou. Škola poskytuje iba 
návod na život, inštitúcie ho formulujú 
a zamestnávatelia v procese vzdeláva-
nia pokračujú.  

Koho majú školy „vytvoriť“? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Zažite ten pocit a pozerajte na svet z vyššej perspektívy. Nový štýlový crossover Hyundai BAYON ponúka vyššie sedenie pre pohodlné nastupovanie 
a vystupovanie a dokonalý prehľad počas jazdy. Batožinový priestor so základným objemom až 411 litrov patrí k najväčším v triede. A prvotriedna 
bezpečnosť a konektivita spolu s efektívnymi motormi poskytujú dokonalý zážitok z jazdy kamkoľvek sa vydáte.

Majte svet ako na dlani. S úplne novým Hyundai BAYON už od 14 490 eur.
 
Spoznajte nový BAYON na www.hyundai.sk.

Pohľad na svet z vyššej perspektívy.
Úplne nový BAYON. Svet ako na dlani.

 Už od 14 490 €

* Kombinovaná spotreba: 5,2 – 5,7 l/100 km, emisie CO2: 118 – 129 g/km. Foto je ilustračné. Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá 
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu  Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.
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14. júla 1789
Veľká francúzska revolúcia: obyvatelia 
Paríža dobyli väznicu Bastila

Výročia a udalosti
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Občianska
riadková
inzercia

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Darujem DREVO za od-
voz - na kúrenie, hrano-
ly, dosky.. . KNM Suľkov, 
Tel . kontakt: 0910 533 
446  

02 AUTO-MOTO / iné 

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

Príklad:
RP KY 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KY zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme

www.drevoza.sk

od 140€

 HD+, A2 od 160 €

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

V januári som prekonal Covid 19 a po-
tom mi dvakrát pichli vakcínu Astra 
Zeneca. Už ma majú. 

Najskôr na mňa poslali vírus a  po-
tom ma očipovali. Sprisahanci, ktorí 
chcú ovládnuť svet. Zatiaľ ma iba mo-
nitorujú a  čakám kedy aktivujú čipy 
a  začnú riadiť môj život. Myslíte si, že 
mi preskočilo? Nie, iba žartujem. Naka-
zil som sa, prekonal som to a  som rád, 
že som zaočkovaný. Tak, ako som začal 
tento článok, premýšľajú mnohí ľudia. 
Vlastne nepremýšľajú, ale uverili mani-
pulátorom a bláznom. Niektorí neveria, 
že vírus existuje, iní si myslia, že ho na 
nás rozprašujú z lietadiel. Veď čo iné by 
mohli byť tie biele čiary, ktoré vidíme za 
lietadlami na oblohe? Odkiaľ berú ľudia 
tieto hlúposti? Niektorí si ich možno vy-
mýšľajú sami, iní čítajú podivné stránky 
na internete alebo sledujú konšpiračné 
médiá. Ľudia, ktorí nerozumejú danej 
problematike sa orientujú podľa toho, čo 
im povedia rôzni šamani, Putinovi trolo-
via, blázni a samozvaní „odborníci.“ Nie 
som odborník na vírusy a pandémie, ale 
osobne poznám Vladimíra Krčméryho. Je 
to výborný odborník a človek. Preto mu 
verím. Tak ako ďalším ľuďom, ktorí majú 
múdrosť v danom odbore – vyštudovali 

ho, majú dlhoročné praktické skúsenosti 
a využívajú vo svoje práci princípy, systé-
mový prístup a kritické myslenie. 

Ľudia, ktorí nikdy nestretli migran-
ta, cítia k  nemu nenávisť a  strach. Boja 
sa iluminátov, mimozemšťanov, soro-
šovcov, gatesovcov, dúhových spolkov 
a iných nebezpečných zoskupení. Kde to 
skončí? Nemali by sme vychádzať von, 
lebo na nás lietadlá rozprášia ďalšie che-
mikálie. Dýchať vzduch a piť vodu môže 
byť tiež nebezpečné, veď nikto nevie, čím 
ich nejakí zloduchovia z Ameriky infiko-
vali. A čo tak odpojiť sa aj od elektriny? 
Možno aj cez ňu dnes prúdia do našich 
domácnosti nebezpečné vírusy. Nikto 
nebude veriť ničomu, len svojej vlastnej 
rozprávke. A budeme brániť vede a pok-
roku tak, ako nevzdelaní ľudia pred stov-
kami rokov. Múdrosť a hlúposť nie sú ab-
solútne. Človek môže 
byť múdry v  nejakej 
disciplíne a  hlúpy 
v  inej. Múdri ľudia 
kriticky analyzujú a 
študujú, lebo vedia čo 
nevedia.  U  hlupá-
kov je to nao-
pak.

Už ma majú

» Ján Košturiak
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15. júla 1799  
francúzsky kapitán Pierre-François Bou-
chard našiel v egyptskej dedine Rosette 
kamennú dosku s vytesaným textom, 
ktorá pomohla rozlúštiť egyptské hie-
roglyfy

Výročia a udalosti

Od 1. júla čaká živnostníkov a os-
tatné samostatne zárobkovo činné 
osoby (SZČO) zmena odvodovej po-
vinnosti. 

Na základe daňového priznania za 
minulý rok im môže vzniknúť, zanik-
núť alebo ďalej pokračovať povinnosť 
platiť sociálne poistenie, a to v novej 
výške poistného. SZČO, ktorých sa 
zmena týka, bude Sociálna poisťovňa 
informovať do 21. júla 2021. Oznámenia 
im pošle automaticky, nemusia o nič 
žiadať.

Sociálna poisťovňa bude SZČO o 
vzniku, pokračovaní alebo zániku po-
vinného poistenia informovať písomne 
(ak má SZČO aktivovanú e-schránku, 
tak prostredníctvom nej). Z tohto ozná-
menia sa živnostníci dozvedia všetky 
potrebné informácie o platení poistné-
ho. Prvý raz potom zaplatia poistné v 
novo určenej výške do 9. augusta 2021 
(za mesiac júl). Netýka sa to tých SZČO, 
ktoré podávajú daňové priznanie v pre-
dĺženej lehote – tie dostanú informáciu 
o poistnom do 21. októbra 2021 a novo 
určené poistné prvý raz zaplatia do 8. 
novembra 2021.

Povinné poistenie SZČO vzniká 
od 1. júla 2021 fyzickým osobám, kto-
ré odovzdali daňové priznanie do 31. 
marca 2021, za kalendárny rok 2020 do-
siahli príjem z podnikania a inej samo-

statnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 
552 eur (čiže mali príjem 6 552,01 eura 
a viac) a zároveň majú k 1. júlu 2021 
platné oprávnenie na vykonávanie čin-
nosti. Ak SZČO nevykonáva činnosť na 
základe oprávnenia, povinné poistenie 
SZČO jej vzniká na základe dosiahnu-
tej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré 
dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 
6 552 eur, povinné poistenie nevzniká, 
resp. od 1. júla 2021 im zanikne.

V kalendárnom roku 2021 pre po-
vinne poistenú SZČO platí minimálny 
mesačný vymeriavací základ 546 eur, 
z toho vyplývajúce poistné je mesačne 
180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú pri-
znaný starobný dôchodok alebo pred-
časný starobný dôchodok, a pre SZČO, 
ktoré sú poberateľmi výsluhového dô-
chodku a dovŕšili dôchodkový vek, je 
mesačná suma poistného 148,23 eura, 
keďže neplatia poistné na invalidné 
poistenie). Maximálny mesačný vyme-
riavací základ pre SZČO v kalendárnom 
roku 2021 je 7 644, 00 eur, z toho vyplý-
vajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura 
(pre SZČO, ktoré majú priznaný starob-
ný dôchodok alebo predčasný starobný 
dôchodok a pre SZČO, ktoré sú pobera-
teľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili 
dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 
075,34 eura, pretože neplatia poistné 
na invalidné poistenie).

Odvodové povinnosti 
živnostníkov a ostatných SZČO 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

12. júla 1260  
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný 
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

Výročia a udalosti
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Rekreačný ozdravný pobyt je podporovaný štátnou dotáciou 
50 EUR z Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky pre všetkých, ktorí prekonali 
vírusové ochorenie COVID-19 s ľahkým priebehom. 
Dotácia platí aj pre všetky osoby, ktoré boli s vami v jednej 
domácnosti počas vášho zhoršeného stavu. 
Stačí podpísať Čestné prehlásenie o prekonaní COVID-19!

VOĽNÉ TERMÍNY

 2. 8. - 7. 8. 2021

 23.8. - 28.8. 2021

 30. 8. - 4. 9. 2021

 13. 9. - 18. 9. 2021

 20. 9. - 25. 9. 2021

 27. 9. - 2. 10. 2021

 4. 10. - 9. 10. 2021

 11. 10. - 16. 10. 2021

 18. 10. - 23. 10. 2021
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 12. 7.

349

Supercena
100 g balenie

Mleté mäso mix

044

Supercena

(1 l = 0,80)

0,55 l

• svetlé výčapné pivo

199

-50%

(1 kg = 7,37 - 6,63)

270 - 300 g

• rôzne druhy

149

Supercena

(1 kg = 4,26)

350 g balenie

• 100% Robusta• svetlý ležiak

899

Supercena

1 kg

• zr�ková káva

• rôzne druhy

270 - 300 g270 - 300 g270 - 300 g

014

-26%

(100 g = 0,35)

40 g

• rôzne druhy

ROVNAKÁ 

KVALITA

NOVÝ
OBAL,

279

-30%

(100 g = 1,40)

200 g

069

-30%

(1 l = 1,38)

0,5 l
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• rôzne druhy 

079

-41%
120 g

040

Supercena
1 l

mlieko
• 1,5 % tuku

399 = 0,25)

• 3-vrstvový

1599
-60%

125 kapsúl

145

-48%

(1 kg = 5,80)

250 g

Maslo

• jemne sýtená/sýtená

• rôzne druhy

119

Supercena

(100 g = 
1,25/1,19)

95/100 g

Detský 

• rôzne druhy
069

-22%
100 g

019

-34%

(1 l = 0,13)

1,5 l

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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V pohorí Považský Inovec na ma-
lom skalnom ostrohu pod úbočím 
Kozieho chrbta stojí útulný kosto-
lík s vežou a pustovňou - Rotunda 
sv. Juraja. Ide o najstaršiu stojacu 
sakrálnu stavbu na území Sloven-
ska a v rámci strednej Európy.

Vek tejto národnej kultúrnej pamiat-
ky stanovili medzi roky 790 až 870, čiže 
mohla byť postavená ešte pred prícho-
dom Konštantína a Metoda na Veľkú 
Moravu. Rotundu tvorí kruhová loď s 
priemerom 7,3 metra a podkovovitá ap-
sida. Pôvodné múry sú z lomového ka-
meňa a na niektorých miestach siahajú 
do výšky 6,5 metra. Súčasťou kostolíka 
je pristavaná veža a pustovňa.

Vývojové etapy rotundy
Po zániku osídlenia v 13. storočí sa ro-

tunda zmenila na ruinu. Po 300 rokoch 
došlo k jej obnove v renesančnom slohu. 
Iniciátorkou prestavby bola v roku 1530 
Mária Magdaléna Thurzová. Koncom 16. 
storočia bola k rotunde pristavaná pus-
tovňa. K radikálnej prestavbe došlo v 
roku 1777, kedy boli vybudované tehlové 
klenby nad apsidou a loďou a vymurova-
ná empora - chórus nad vchodom a vyko-
nané ďalšie úpravy. V rokoch 2009 až 2016 
sa uskutočnilo komplexné reštaurovanie 
rotundy a pustovne, ktoré tiež prinieslo 
nové významné objavy či už ide o pôvod-
ný okenný otvor v juhozápadnej stene ale-
bo fragmenty nástenných malieb.

Pustovňa a stredoveká škola
O kostolík sa kedysi staral pustovník, 

ktorý bol tiež hlohovským terciárom. 
Farská matrika zomrelých zazname-
nala, že v roku 1804 zomrel Ján Viktor 
Zimány, predposledný pustovník od 
Jurka, ktorý vyše 40 rokov vyučoval deti 
v škole pri rotunde. Posledného pustov-
níka údajne vyhnal vtedajší blatnický 
zemepán Viktor Zerdaheli.

Prikostolný cintorín
Okolo rotundy sa nachádzal tiež cin-

torín. V rokoch 1974 – 1980 tam Arche-

ologický ústav SAV Nitra pod vedením 
A. Ruttkaya odkryl a zdokumentoval 
126 hrobov. Na ploche cintorína sa našlo 
vyše 20 veľkých náhrobných kameňov. 
Nálezy boli bohaté, išlo o strieborné 
šperky, košíčkovité náušnice, náhrdel-
níky zo sklenených a ametystových ko-
rálikov, prstene či mince.

K Rotunde Jurko 
vás privedie náučný chodník

Na cestu k Rotunde sv. Juraja sa 

môžete vydať z obce Nitrianska Blat-
nica, od ktorej je vzdialená približne 
5 kilometrov. Zavedie vás tam Náučný 
chodník Považský Inovec. Na mieste si 
môžete oddýchnuť v pokojnom prostre-
dí chránenom korunami košatých stro-
mov a asi dvesto metrov od rotundy si 
môžete doplniť z prameňa zachyteného 
v betónovej šachte zásoby vody.

zdroj informácií a foto 
Občianske združenie Rotunda Jurko 

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Rotunda sv. Juraja - najstaršia stojaca 
sakrálna stavba

ZDRAVIE

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

Rotunda sv. Juraja.

Pustovňa.



noviny ky 20-27 9

auto - motokysucko
9



noviny ky 20-27 10

spravodajstvo / služby, práca Najčítanejšie regionálne noviny
10

8
7
-0
0
5
2

8
7
-0
0
5
1

Júl je mesiac žatvy, čo bola najťaž-
šia poľnohospodárska práca. V mi-
nulosti gazda v deň žatvy vyšiel na 
pole, prežehnal sa a sám skosil obi-
lie do niekoľkých snopov. 

Až potom sa pre všetkých začala 
tvrdá drina. Ženci boli na poli už skoro 
ráno okolo tretej a do piatej – šiestej ve-
čera kosili obilie. Skosené obilie sa via-
zalo do snopov, snopy zasa do krížov. 
V jednom kríži bolo osemnásť snopov. 
Najvyšší kríž nazývali farársky, veď vo 
feudalizme sa z úrody platila daň. Žen-
ci sa na poli najedli zo spoločnej misy 
a po krátkom odpočinku pokračovali v 
práci.

Po skončení žatvy dievčatá z pše-
ničných, ražných a ovsených klasov 
uvili dožinkový veniec. Ženci a žnice sa 
potom s vencom pobrali k domu gazdu 
a slávnostne mu so želaním všetkého 
dobrého symbol zožatej úrody odo-
vzdali. Gazda robotníkov pohostil ve-
čerou a nápojom, oldomášom.

Ako patrónka plodnosti dohliadala 
svätá Margita aj na poľné a iné plodiny, 
ktorých zber sprevádzalo veľa driny a 
potu. Ťažkú prácu si ľudia počas žatvy 
uľahčovali rôznymi žartmi a spevom. 
Veselo na seba pokrikovali a nenecha-
li na pokoji nikoho, kto prešiel okolo. 
Okoloidúceho ženci chytili a žnice mu 
zviazali ruky alebo nohy trochou zoža-
tého obilia. Neborák sa musela zo zaja-
tia vyplatiť a dať na pivo, ktoré všetkým 

padlo po úmornej práci veľmi dobre.
Ženci najprv používali pri práci 

kosáky, neskôr pridali aj kosy. Ženy 
a dievčatá dostali do rúk aj hrable na 
zhrabávanie obilia zo strniska, aby 
ani klások nevyšiel nazmar. Dozerajú-
ci šafár musel šantiacich žencov často 
napomínať, najmä tých, ktorá v práci 
zostávali pozadu, ako sa hovorilo „na 
koze“: „Žnite, dievčence, zažínajte, 
ani hlavu nezdvíhajte, ktorá hlavu po-
zdvihne, na kozu sa dostane.“ Keď k 
tomu došlo, kozu bolo treba „dodrieť“, 
teda dohnať prácu. Až potom sa mohli 
ženci uberať domov a tešiť sa na jedlo.

„Pani matka, neste večeru, už vám 
idú ženci dnu. Náš hospodár je dobrý 
pán, on nám daruje piva džbán.“

Mimochodom, na Margitu nikto 
nikdy nemal probl,ém s tým, že je tri-
násteho.

Margita volá žencov do žita

» red

Salmonelóza patrí medzi najčastej-
šie prenosné ochorenia tráviaceho 
traktu. Ochorenie vyvolávajú  bak-
térie z rodu Salmonella, ktorými 
sa môžeme nakaziť po konzumácii 
kontaminovaných potravín. 

Najčastejšími faktormi prenosu sú 
jedlá s obsahom nedostatočne tepelne 
spracovaných vajec ako sú krémové 
zákusky, žemľovka s penou, zmrzlina, 
doma pripravované majonézy a majo-
nézové šaláty. Rizikovým obdobím pre 
vznik salmonelózy sú teplá až horúce  
jarné a letné dni.

Inkubačný čas závisí od infekčnej 
dávky a stavu imunity organizmu. 
Priemerne je to 10 hodín s rozpätím 6 
– 48 hodín. Ochorenie začína vysokou 
teplotou okolo 39 °C, celkovou nevoľ-
nosťou, kŕčami brucha, ku ktorým sa 
pridružia vodnaté nazelenalé hnačko-
vité stolice. Chorí často potrebujú in-
fúznu liečbu na infekčnom oddelení, 
pretože organizmus sa pri salmonelóze 
rýchlo dehydratuje. Rizikovými poží-
vatinami sú najmä živočíšne produkty 
– hydinové mäso, mleté mäsá, vajcia a 
výrobky z nich, lahôdkárenské majo-
nézové výrobky a zákusky.

Vajíčka by sme mali vytĺkať na oso-
bitnom mieste, škrupiny ihneď odha-
dzovať a ruky si umývať dezinfekčným 
mydlom. Mäso pred tepelnou úpravou 
oplachovať tak, aby nedochádzalo ku 
vzniku aerosólu (rozprskávaniu vody) 

na drez a iné plochy a kuchynské vy-
bavenie. Po takejto príprave mäsa kon-
taktné plochy ako aj ruky dezinfikovať. 

Dodržiavajme bezpečný čas prí-
pravy rizikových potravín – vajec – as-
poň 12 minút pri teplote 100°C, omelety 
opiecť z obidvoch strán, nepoužívať do 
krémov a zmrzlín tepelne nespraco-
vané bielky a žĺtky. Dostatočne  dlho 
tepelne treba upravovať mäso a najmä 
hydinové (obzvlášť ak je s kosťou), mi-
nimálne 30 min pri teplote 70°. Najbez-
pečnejšie je stravu pripravovať vare-
ním a dusením. Úplne alebo čiastočne 
rozmrazené potraviny znovu nezmra-
zujme.

Pri príprave majonézových jedál 
používajme len kupovanú majonézu, 
ktorá je pred salmonelózou chránená 
procesom pasterizácie. Počas teplých a 
horúcich dní takéto jedlá vôbec nepri-
pravujme.

Jedlo treba uchovávať pri teplote 
nad 60°C alebo v chladničke pod 10 °C. 
Pred uložením do chladničky ho musí-
me najskôr rýchlo schladiť.

Pri príprave jedla dbajme na dô-
slednú hygienu rúk, vrátene dezinfek-
cie rúk, najmä pri príprave dojčenskej 
stravy. Ruky dôkladne umývajme pred 
konzumáciou každého jedla. Je to zák-
ladná prevencia vzniku všetkých črev-
ných ochorení.

Ako sa ochrániť pred salmonelózou

» red

16. júla 1969  
program Apollo: z Kennedyho vesmírneho strediska odštartoval 
let Apollo 11, prvá misia, ktorej posádka pristála na Mesiaci

Výročia a udalosti

0911 430 821
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Kysuckom Novom Meste
Mzda: 3,58 €/h. brutto 

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!
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OPERÁTOR VÝROBY 
elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel

ZAUJÍMAVÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE

od

PRACOVNÁ 
PONUKA

Kontakt: praca@p-r.sk I 0917 489 713 I www.p-r.sk
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0911 430 821

INZERCIA
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r 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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