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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,

Našim zákazníkom ponúkame:
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
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DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV
DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV Základové dosky na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

DODÁVKA
1,5t už. hm.

NÁKLADNÁ
16 pal. 3,5t už. hm.

AUTODOPRAVA

0905 423 799
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GLOBAL SERVICES DIRECT s.r.o.

Predaj elektro vozíkov
poradenstvo, predaj,
servis, dovoz v SR
0907 662 625, 0917 429 372, global.sd.sr@gmail.com
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Finančná OCHRANA slušných pred
BANKAMI, DRAŽBAMI a SÚDMI !
! Stačí zavolať na 0905 638 627 !
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Antigénové A Rt-PCR testovAnie
PRe sAmoPlAtCov

Sereď – 24-36745774-A0002 
Trnavská cesta 6 – odberové miesto je v autobuse BL274SH na parkovisku 
Otváracia doba: 08.30 – 13.30 hod. (pondelok – nedeľa)

Ag test – objednávka cez Momky.sk – 
Ag test – platba na mieste – 
PCR test – klasický – 
alebo kloktací – 

9,99 € 
14,99 € 

70,00 € 
65,00 € 

►

►

►
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA 

AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA, tel.: 
0908 205 521
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG 
STADION SIMSON BABETA AJ 
POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ, tel.: 
0915 215 406  
» Kúpim motocykle Jawa/ ČZ/ 
Babetta/ Stadion/ Simson aj iné, 
tel.: 0949 371 361 
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor aj v zlom 
stave alebo nepojazdný, tel.: 
0949 350 195 
» Kúpim malotraktor AGZAT aj 
nepojazdný, tel.: 0949 505 827 
byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 0908 
532 682
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» 46 ročný ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu, tel.: 0907 
328 041 

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP HC 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, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu 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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.

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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Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky vyzýva obča-
nov, aby nahlasovali nezabezpe-
čené kontajnerové stojiská, ktoré 
môžu lákať jedince medveďa hne-
dého do intravilánu obcí. Urobiť tak 
môžu pomocou Zelenej linky.

Nezabezpečený a ľahko dostupný 
odpad, ktorý obsahuje zvyšky jedla, 
predstavuje pre medveďa hnedého 
jednoduchý zdroj obživy. Odpad pre-
to musí byť zabezpečený tak, aby sa 
medvede k nemu nedostali. To najľah-
šie dosiahneme umiestnením zbernej 
nádoby na odpad do uzatvoreného 
priestoru, ktorý nie je voľne prístupný, 
alebo použitím uzamykateľnej zbernej 
nádoby, respektíve zbernej nádoby, 
ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje 
prístup medveďa hnedého k odpadu.

Obzvlášť dôležité je zabezpečiť ko-
munálny odpad v oblastiach, ktoré náj-
dete tu. Pripomíname, že ministerstvo 
viackrát podalo samosprávam pomoc-
nú ruku cez Envirofond a poskytlo im 
finančný príspevok na zabezpečenie 
zberných nádob.

V prípade, ak ste spozorovali vo va-
šom okolí odpadové nádoby, ktoré nie 
sú správne, resp. dostatočne zabezpe-
čené, môžete sa obrátiť na Zelenú lin-
ku na telefónom čísle 0800 144 440 (v 
pracovné dni od 8.00 do 16.00). Práve 

Zelená linka je určená širokej verej-
nosti a jej úlohou je zabraňovať envi-
rokriminalite, ale aj získať informácie o 
environmentálnej legislatíve a o prob-
lematike životného prostredia.

Zelená linka Ministerstva životné-
ho prostredia SR za rok svojho fungo-
vania zaevidovala 2500 podaní od ľudí 
v oblasti ohrozenia životného prostre-
dia. Z toho bolo 460 podnetov, najviac z 
nich (148) sa týkalo odpadového hospo-
dárstva - najmä nelegálnych skládok. 
Zelená linka riešila podnety týkajúce 
sa nelegálneho vyrúbu stromov alebo 
ich rúbania počas hniezdenia vtákov. 
Pracovníci evidujú aj porušovania tý-
kajúce sa poškodzovania ovzdušia, 79 
podnetov sa týkalo porušenia v oblasti 
ochrany vody a pôdy. Najmenej podne-
tov, 36, sa podľa Veselej týkalo ochrany 
živočíchov a rastlín. 

Výzva na zabezpečenie 
odpadu pred medveďmi

» red

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ 

OKULIARE
LEN ZA 69EUR

  OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK 
            0940 948 600        WWW.DROPTIC.SK

OC VIKTÓRIA
HLOHOVEC

Akcia platí od 1.7. do 31.8.2021.
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Vytiahnutie topiaceho z vody je 
vždy spojené s nebezpečenstvom, je 
náročné a vyžaduje si to skúseného 
a fyzicky zdatného plavca či plavcov 
oboznámených so záchrannou čin-
nosťou na vode alebo trénovaného 
záchranára. 

Ak ide k vode partia za cieľom kú-
pania, člnkovania, potápania a pod., 
tak aspoň jeden z jej členov by mal 
ovládať záchranu topiaceho a kvalitne 
ovládať predlekársku prvú pomoc. Naj-
vhodnejšie je, ak záchranu topiaceho 
vykonávajú aspoň dvaja záchrancovia, 
ak na mieste nie je školený plavčík. 
Dobre môže poslúžiť aj improvizovaný 
„plavák“.

Po priblížení k topiacemu sa sna-
žíme dať na dosah jeho rúk plávajúce 
záchranárske pomôcky za predpokla-
du, že topiaci je ešte pri vedomí. Topiaci 
sa chytí záchranárskej pomôcky a jeho 
záchrana bude jednoduchšia a bezpeč-
nejšia.

Ak nemáme záchranárske pomôc-
ky, topiaceho musíme chytiť sami, zo-
zadu, aby sa on nás nemohol chytiť!

Pri úrazoch vo vode (skok do vody, 
pád a pod.) musíme predpokladať 
úraz krčnej chrbtice. Preto treba hlavu 
(krčnú chrbticu) topiaceho udržiavať v 
neutrálnej polohe. Topiaceho, u ktoré-
ho predpokladáme takéto poranenie, 
vyťahujeme z vody v polohe na chrbte 
- najlepšie na pevnej podložke - poloha 

hlavy, krku, hrudníka a tela musí byť 
zachovaná v jednej rovine. Hlavu po-
stihnutého nenatáčame do strán!

Ak topiaci sa nedýcha, tak treba čo 
najskôr začať s umelým dýchaním. Ešte 
vo vode. Niekedy pár okamžitých vdy-
chov stačí na záchranu topiaceho sa. 
Keď topiaceho sa dostanete na pevný 
podklad, zabezpečte priechodnosť dý-
chacích ciest (odstráňte bahno, trávu, 
riasy a pod.) a pokračujte s umelým 
dýchaním. Urýchlene volajte záchra-
nárov! Ak zistíte, že postihnutý nedý-
cha, a nebije mu srdce, nemá tep, mu-
síte začať s nepriamou masážou srdca v 
kombinácii s umelým dýchaním až do 
príchodu záchranky. U dospelej osoby 
by to malo byť 30 stlačení hrudníka 
(ruky sú položené približne v spojnici 
bradaviek, na hrudnej kosti) a 2 vdychy 
do úst.

Záchrana topiaceho

» 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
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova

písma. BEZ ZÁLOHY.

na kompletné žulové pomníky 

pri objednaní kompletného pomníka
LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA

AKCIA -35 %
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Kontakt: vjater@jutex.sk, +421 905 718 238

Spoločnosť JUTEX SLOVAKIA s. r. o.

PONÚKAME DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU
V STABILNEJ SPOLOČNOSTI

Hľadáme pracovníkov, živnostníkov, na realizáciu
podlahových krytín - koberce, pvc, laminátové a drevené

podlahy, tiež pracovníkov na prípravu podkladu brúsením
a nivelizáciou, s pôsobnosťou v rámci západného

a stredného Slovenska. Prijmeme aj technicky zručných, ktorý
zatiaľ nemajú skúsenosti s realizáciou podláh, no majú ochotu

sa zaškoliť na tieto práce. Mzda: od 826 do 2 750 € bru�o.

Termín zaslania prihlášky: do 29. 07. 2021 do 15:00 hod.
Začiatok funkčného obdobia: 16. 08. 2021
Prihlášku zaslať na adresu: Obec Sasinkovo,
 Obecný úrad, 920 65 Sasinkovo 3
Bližšie informácie: na www.sasinkovo.sk
 (úradná tabuľa)

Obec Sasinkovo
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vyhlasuje výberové konanie na

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

HĽADÁME ŽIVNOSTNÍKOV

STOLÁROV, TESÁROV NA PRÁCU

PO CELEJ EU, USA A ÁZIÍ.

praca@kaufmann.sk | +421 915 643 047 | www.kaufmann-bau.eu

- vyplácanie pravidelne a načas
- hradené ubytovanie
- zákazky po celom svete
- k dispozícií firemné auto

NÁSTUP IHNEĎ
MAROKO | DUBAJ
TURECKO | KANADA
RAKÚSKO | NEMECKO

TALIANSKO

85
_0
48
9

87
-0
05

2

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

Výročia a udalosti
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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

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

Výročia a udalosti

Obec Šintava, Obecné zastupiteľstvo v  Šintave   
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.       
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien     
a  doplnkov uznesením OZ č. 389 vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
Na obsadenie funkcie

„Hlavný kontrolór obce“
Termín zaslania prihlášky: do 20.8.2021 do 14,00 hod.

Začiatok funkčného obdobia: 7.9.2021
Prihlášku zaslať na adresu:

Obec Šintava, Obecný úrad, 925 51 Šintava 244
Bližšie informácie na úradnej tabuli www.sintava.sk
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052

INZERCIOU
v naších novinách

SKÚSTE TO
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 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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