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Príhovor

Deň matiek

Vážení spoluobčania,
nastal čas dvojmesačných letných prázdnin a to je obdobie, kedy sú deti
často bez dozoru dospelých a kedy nastáva veľké riziko úrazu. Apelujem
preto na rodičov, aby sa snažili vysvetliť svojim deťom, aké
nebezpečenstvá na nich počas tohto obdobia striehnu. Sú to najmä
dopravné nehody pri bicyklovaní na miestnych komunikáciách, športové
aktivity, pobyty pri vode, v neznámom prostredí riek. Žiaden rodič nie je
schopný chrániť dieťa na sto percent pred úrazom. Preto nebuďme
ľahostajní k cudzím deťom a dávajme na ne pozor spoločne. Všetci máme
spoločný cieľ. Tým cieľom je, aby sa všetky deti mohli zdravé a živé vracať
domov.
Čo nové v obci? Čo ideme budovať? – to sú najčastejšie otázky našich
občanov. V súčasnosti prebieha opakovane súťaž na výber dodávateľa pre
„Úpravu Pastierskeho potoka“ – jarok na ulici Cementárenská. Je to projekt
SVP, š.p. Povodie Váhu a dúfam, že realizácia začne v priebehu roku
2013.
Obec uspela s projektom cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou
a Českou republikou na akciu „Cezhraničné dni hasičov“. Tento projekt sa
bude realizovať počas letných mesiacov a je to spolupráca medzi hasičmi
z Lietavskej Lúčky a hasičmi z Horní Bečvy.
V mesiaci jún sa v areáli materskej školy vybudovalo dopravné ihrisko.
Veľké poďakovanie patrí riaditeľke MŠ Janke Dubcovej, ktorá vypracovala
projekt a získala grant.
Je mi to už nepríjemné, ale tak ako v prechádzajúcich číslach
Spravodaja obce, tak i teraz musím znovu poukázať na našich
„spoluobčanov“, ktorí nám ničia či už súkromný alebo obecný majetok.
Jeden príklad – pešia lávka cez Rajčianku bola natoľko poškodená, že
hrozilo veľké riziko úrazu. Bolo to len šťastie, že sa nikomu nič nestalo.
Pokúsme sa viac všímať si svoje okolie, správanie spoluobčanov, aby sme
tak mohli predchádzať krádežiam a podľa posledných skúseností, aj
možným tragédiám.

Máj je najkrajší mesiac
v roku a preto prislúcha práve vtedy, aby sme
poďakovali našim matkám, ktoré sú výnimočné
svojimi názormi, postojmi a preberajú jednu
z najzodpovednejších úloh – ochranu a výchovu
nového života. Ako každý rok, aj tento sme
pozvali naše matky na posedenie pri kávičke
a zákusku. No a akože by to bolo, keby sme našim
matkám nedarovali kvietok, ktorý symbolizuje
poďakovanie za všetko čo pre nás vykonali. Komu
by sa tak najviac potešili, keď nie vystúpeniam
malých ratolestí? Aj tento rok pripravila MŠ, ZŠ
a gymnastický krúžok pekný kultúrny program,
ktorým sa predstavili svojim blízkym mamičkám.
Záver patril súboru Lúčanka, ktorý rozprúdil
dobrú náladu v sále peknými pesničkami a dobrou
náladou. Ak matke darujeme červené ruže,
dávame jej najavo v prvom rade lásku. To platí aj
pre červené tulipány. Ak jej chcete povedať, že je
výnimočná, tak darujte orchideu. Čistota citov
a úprimnosť sa odrážajú v ľalii. Kvety a darovanie kvetov splnia účel len vtedy, ak sú darované
úprimne.

Vážení spoluobčania, dovoľte mi poďakovať sa
v mene svojom, ako i v mene obce, Mgr. Petrovi
Polačkovi, riaditeľovi Základnej školy, za jeho
dlhoročnú prácu učiteľa a riaditeľa školy, pri
príležitosti jeho odchodu dôchodku. Prajem mu veľa
zdravia, veľa krásnych dní, počas ktorých sa môže
naplno venovať svojim koníčkom, rodine a najmä
vnúčatám.
Ing. Marian Sliviak, starosta obce

Sté výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru
V roku 1912 bol z popudu Zemskej hasičskej jednotky
v Martine založený hasičský zbor v Lietavskej Lúčke.
S úctou a uznaním si dnes môžeme zaspomínať na
priekopníkov a zakladateľov tohto zboru. Ako prvé bolo 8 –
členné družstvo, ktoré pozostávalo z pracovníkov cementárne
a prvým veliteľom bol Ing. Winternitz. Zbor mal v tej dobe
k dispozícii 2 ručné striekačky, 36 hadíc a 10 konopných
vedier. V roku 1926 poskytla Zemská hasičská jednotka
v Martine finančnú podporu vo výške 1.000 korún, na
zakúpenie 40 metrov hadíc a 4 konopné vedrá. O tri roky
neskôr bola zakúpená dvojkolová 4-taktná striekačka a
výstroj sa doplnila o 18 vychádzkových a 18 pracovných
rovnošiat. V nasledujúcom roku výstroj bola doplnená o 18
prilieb a 40 metrov hadíc. Hasičský zbor bol popri obci
podporovaný miestnou prosperujúcou cementárňou, ktorá
v roku 1957 zakúpila požiarne vozidlo T-805 s celým
výstrojom a výzbrojou. Vozidlo slúžilo až do roku 1968,
kedy ho cementáreň nahradila kúpou 7-kubíkovej cisterny.
Táto sa využíva dodnes ako rýchlo-zásahová striekačka
a polievacie vozidlo. Od okresnej inšpekcie požiarnej

ochrany sme dostali AVIU 30 so striekačkou. V roku 2011
nám bolo pridelené z Ministerstva vnútra cisternové vozidlo
T815, ktoré nám slávnostne odovzdal štátny tajomník pán
Žilinka a požehnal ho správca tunajšej farnosti pán dekan
Kopecký.
Veliteľom hasičského zboru bol od roku 1922 pán Ján
Makoviny, ktorý túto funkciu robil až do roku 1950. Po ňom
túto funkciu veliteľa prebral pán Dominik Kozel. V tom čase
už bol Hasičský zbor premenovaný na Miestnu organizáciu
požiarnej ochrany. Pán Kozel ako veliteľ bol skúsený
a osvedčený odborník. Od roku 1950 bola zriadená funkcia
predsedu MOPO - stal sa ním Ing. Lothar Seknička a o rok na
to Ing. Vojtech Papán. Od roku 1958 bol veliteľom pán Emil
Gažúr a predsedom pán Anton Sliviak Títo páni zotrvali vo
svojich funkciách plných 20 rokov a môžeme povedať, že za
ich vedenia bola celá obec zainteresovaná v ich činnosti,
pretože poriadali okrem pracovných povinností aj spoločneské akcie pre rodiny a deti, výlety, zábavy. V roku 1978
prevzal funkciu predsedu p. Emil Gažúr a veliteľom sa stal p.
Dalibor Šottník – v tomto zložení pracovali do roku 1985,
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kedy sa predsedom stal p.Dalibor Šottník a veliteľom
p.Milan Mazúr. Po smrti p. Šottníka predsedom a veliteľom
sa stal Milan Mazúr, ktorý tieto funkcie zastáva dodnes.
Prvá budova bola postavená na obecnom pozemku - pri
bývalej trafike v rekordnom čase za 116 dní. Do užívania
bola daná v roku 1933. Ako postupne pribúdala technika,
zbrojnica už nevyhovovala priestorovo a na základe nových
projektov sa pristúpilo k výstavbe novej zbrojnice, ktorá
slúži dodnes. Bola postavená za aktívnej pomoci všetkých
požiarnikov, miestnych občanov, cementárne a do užívania
bola daná v roku 1960. O jej výstavbu sa zaslúžili najviac
páni: Ján Polaček, Dominik Kozel, Pavol Danko, Michal
Papán, Emil Gažúr, Ing. Vojtech Papán a ďalší.
Základným pilierom hasičského zboru boli požiarne
družstvá. Do roku 1950 mal zbor 19 členov, ktorí súčasne
tvorili požiarne a zásahové družstvá a od roku1950 hasičský
zbor fungoval ako spoločenská organizácia s oveľa väčším
počtom členov, z ktorých len časť aktívne pracovala
v požiarnych družstvách. Súťažilo sa podľa nového
cvičebníka, ktorý zostavil učiteľ Hýroš. Požiarna ochrana
začala dosahovať výrazné úspechy vo všetkých úsekoch
činností. Pýchou bolo aj ženské družstvo, ktoré sa
prebojovalo v roku 1955 do celoštátnej súťaže v Brne.
Zaspomínajme si ich mená: p. Mária Bellanová, Oľga
Ondrejková, Božena Janurová, Anna Porubčanská, Lýdia de
Donová, Oľga deDonová, Antónia Pelikánová, Jozefína
Šteinerová, Lýdia Kolenčíková, Zlatena Danková, Táňa
Kovaľová. Dorastenecké družstvo sa prebojovalo do
národného kola v Martine a družstvo dorasteniek súťažilo
v roku 1961 v krajskom kole v Ružomberku. Kým dorastenecké a ženské družstvá pomaly zanikali, mužské družstvo
súťažilo naďalej a umiestňovali sa na popredných miestach.
Dobrú pripravenosť neraz preukázali vo vyšších súťažiach
a raz aj v krajskej súťaži v Banskej Bystrici. V roku 1988
sme založili žiacke družstvo Plameň.V roku 2000 postúpilo
do krajského kola, kde sa umiestnili na 7. mieste, v roku
2002 sa prebojovali opäť do kraj. kola v Dolnom Kubíne,
kde obsadili 2. miesto. Momentálne je opäť utvorené žiacke
a dorastenecké družstvo, ktoré sa zúčastňuje súťaží. Požiarna ochrana sa doteraz zúčastňuje súťaží na ktoré je pozvaná
či už pri príležitosti osláv, pozvaní ako napr. v Bytči, vo
Varíne, v Katerinkách, Ladcoch. Dobrá práca a pripravenosť bola odmenená odznakom „Vzorný požiarnik“, ktorú
obdržalo 21 členov. Mnohí členovia boli vyznamenaní
najvyššími požiarnickými oceneniami. Pán Emil Gažúr
obdržal za dlhoročnú prácu v požiarnictve štátne
vyznamenanie. V roku 1962 aj samotná organizácia PO
získala najvyššie vyznamenanie „Za zásluhy“ a čestnú
zástavu ústredného výboru. Zásluhu na tejto práci majú aj
ostatní členovia PO a preto si ich mená môžeme pripomenúť
a týmto vzdať hold im práci. O dobré meno organizácie sa
zaslúžili: Štefan Šteiner, Baltazár Kolenčík, Tomáš
Smidžár, Slávik Mihál, Aloiz Ščibran, Štefan Danko, Karol
Pelikán, Rudojf Sliviak, Michal Papan, Róbert Bros, Milan
Majirˇ,Anton Pelikán, Jozef Čerňan, Anton Kudla, Július
Kozel, Milan Kozel, Emil Karik, Milan Gunda, Jozef
Strážovec, Vladimír Porubčanský, Karol Vavrík, Ján Bros
,Milan Hulín, Štefan Huliak, Rudolf Janura, Štefan Rybár,
Albín Čerňan, Anton Bellan, Jozef Isteník, Ladislav Zvarík,
Ladislav Polaček, Anton Kozel, Ing, Stanislav Bellan,
Miroslav Bros, Jozef Skupeň ml., Ing. Tibor Zvarík, Igor
Gažúr, Július Kozel, Vladimír Papuga, Eduard Rosinčin,
Rudolf Porubčanský, Peter Strnad, Peter Sloviak, Marián

Kušnier, Ladislav Masár. A ďalší. Za kvalitnú prácu
v oblasti ekonomiky musíme spomenúť ešte mená
požiarnikov ako sú: pán Rudolf Malinák, Štefan Gergelič,
Michal Papán, Dalibor Šottník, Anton Sliviak, Jozef
Čerňan, Jozef Isteník. Títo páni svojou organizátorskou
prácou sa zaslúžili o dobrý chod organizácie a zostanú
v pamäti nás všetkých, lebo ich práca, výsledky a vedenie
agendy požiarnikov zostali v najlepšom poriadku. Veľa
z týchto menovaných členov už bohužiaľ nie je medzi nami,
ale ich výsledky dobrej práce však po nich zostali.
V súčastnej dobe základ požiarneho družstva mužov tvoria:
Ladislav Sliviak ml., Radovan Mazúr, Ľuboš Chmeliar,
Pavol Papuga, Martin Zvarík, Filip Turian, Katka
Turianová, Jaroslav Habrún, Miroslav Habrún, Patrik
Czechowicz, Marek Czechowicz, Roman Komanec,
Radoslav Šottník, Daniel Šottník, Ján Turček, Tomáš Kozel.
Momentálne máme 8-členné ženské družstvo a 10-členné
žiacke družstvo a súťažné družstvo mužov.
Požiarna ochrana slúžila vždy ľuďom, ktorí potrebovali
jej pomoc a tak to bude aj naďalej. Pripravenosť družstva sa
najviac prejaví pri konkrétnych zásahoch v teréne.
V minulosti sme veľakrát zasahovali pri požiaroch,
spomenieme veľký požiar vo Fačkove, kde sme
s dvojkolesovou striekačkou ťahanou koňmi rýchlo
lokalizovali požiar v dedine, ďalej požiar na JRD v Bytčici,
požiar humna u p. Hulína, požiar lanovky v lome Svinná,
v cementárni, viaceré lesné požiare. V posledných rokoch
však najviac bola vyťažená pri živelných pohromách
Rajčianky, najmä pri upevňovaní brehov a pri uvoľňovaní
zátarasov počas povodní. Boli sme nápomocní pri
zveľaďovaní obce, kde bola potrebná požiarna technika a pri
polievaní ulíc. Organizácia nikdy nezabúdala aj na
spoločenský život – organizovala fašiangové zábavy, pre
členov a ich rodinných príslušníkov poriadala spoločné
výlety a zájazdy na zaujímavé miesta našej vlasti.
V súčasnosti považujeme za najdôležitejšie pokračovať
v práci predošlej generácie s dôrazom na hlavné poslanie
PO a to chrániť životy a majetok občanov pred živelnými
katastrofami, venovať pozornosť mladým ľuďom a žiakom,
ich výcviku, aby dokonale ovládali techniku, Ďalej sa
budeme venovať preventívnym prehliadkam bytových
a nebytových priestorov, pomáhať pri zveľaďovaní obce
a organizovanie spoločenských akcií pre našich členov.
Naša organizácia má troch patrónov. Sú nimi obec,
cementáreň a Baumit, Obecný úrad, ako náš nadriadený
orgán mal a má vždy pochopenie pre potreby a prácu našej
organizácie. S cementárňou a Baumitom je úzka spolupráca
po celý čas trvania PO v obci.
Vzdávame hold a úctu všetkým generáciám požiarnikov
v našej obci a pevne veríme, že v ich práci budeme
pokračovať s takým úspechom, aký dosahovali oni
a privedieme mladú generáciu, ktorá bude v tejto práci
pokračovať.
Pri príležitosti stého výročia založenia Hasičského zboru
sa bude dňa 21. júla konať pohárová súťaž na futbalovom
štadióne v Lietavskej Lúčke. Súťažiť budú žiaci, ženy
a muži z nášho okrsku a aj cezhraničný partner z Hornej
Bečvy. Touto cestou by som chcel pozvať aj občanov našej
obce, aby sa prišli pozrieť na súťaže a povzbudili naše
hasičské družstvá. Na príprave osláv sa podieľajú všetci
členovia DHZ a vďaka patrí aj starostovi obce
a pracovníčkam obecného úradu.
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Z ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
V mesiaci februári sa členovia našej organizácie
zúčastnili na druhom Fašiangovom plese v Žiline.
V kultúrnom programe okrem iných súborov vystúpil
aj náš spevácky súbor Lúčanka. V tomto mesiaci
sme mali aj výročnú členskú schôdzu J.D.S. Ako
hosť vystúpila p. Muštiková, predsedníčka žilinskej
organizácie J.D.S. Oboznámila členov s možnosťou
využitia kúpeľných pobytov so zľavou a ostatnými
pripravovanými akciami J.D.S. Náš starosta zas
informoval o činnosti v obci. V máji sme boli na
brigáde na našich cintorínoch. Upratovalo sa okolie
kaplnky a v areáloch cintorínov, vyplevali sme
a vyčistili v okolí tisov a pri tejto príležitosti by som
poprosila všetkých návštevníkov cintorína, aby si
nezamieňali priestor za tismi za odpadkové koše.
Len z tohto priestoru sme vyniesli 5 vriec odpadu!!!!
Veď toto pietne miesto si predsa zaslúži našu úctu.
Tak ako si udržiavate svoje hrobové miesta, tak
udržujte aj areál a okolie cintorínov a odpadky
vynášajte do kontajnerov! V júni sa bude konať
zájazd do Levoče a na Spišský hrad, pomaly sa
pripravujeme aj na športové hry J.D.S., v ktorých
máme svojich favoritov. Založili sme si aj kroniku,
ktorú zapisuje p. V. Bellanová.
Spevácky súbor Lúčanka pokračuje vo svojej
činnosti. V decembri minulého roku pripravil
pôsobivý program s vianočnými koledami, s ktorými
vystúpili na posedení dôchodcov VUC. Program mal
veľký úspech Súbor vystúpil aj na výročných
schôdzach J.D.S. a Červeného kríža a aj na
výročnej schôdzi Odbojárov v Žiline a pri oslavách
oslobodenia Žiliny na Bôriku. Jeho vystúpenie malo
dobrú umeleckú hodnotu. Z tohto dôvodu dostal
pozvanie na vystúpenie z príležitosti osláv SNP na

Strečne. Pri príležitosti osláv 650. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Porúbka, vystúpil aj náš
súbor a zasa sme mali kladné ohlasy. Súbor stále
vedie Mgr. Danka Bitušiaková. Najvýznamnejšou
akciou je vystúpenie na krajskej prehliadke
speváckych súborov J.D.S v Sučanoch. Podaril sa
nám zohnať notový materiál hymnickej piesne
Pozdrav vlasti. Túto pieseň zložil učiteľ p. Šálek,
ktorý pôsobil v Lietavskej Lúčke a jeho busta sa
nachádza na základnej škole roč. 1-4. Túto pieseň
nám nahral a naspieval na CD žiak Ľudovej školy
umenia t. č. študent gymnázia Boris Bros. Veríme,
že túto pieseň, ktorú poznajú len starší občania sa
nám podarí zaradiť do nášho programu. Chceme sa
poďakovať starostovi obce p. Ing. Sliviakovi, za
finančnú výpomoc, ktorá nám aspoň z časti pokryla
náklady na nové blúzky. Zbytok si hradili členky
súboru.
Turistický oddiel J.D.S. v Liet. Lúčke pokračuje vo
svojich prechádzkach po prírode. Zúčastnili sme sa
na otvorení turistickej sezóny a 100 jarných
kilometrov na Lietavskom hrade, výstup na Skalky
a absolvovali sme túru z Kamenej Poruby až do
sedla pod Kyčerou. Bol to hviezdicový výstup
z Rajca, Kamennej Poruby, Kláštora pod Znievom,
Vrického a ďalších miest, ktorý bol zakončený
svätou omšou na sedle pod Kyčerou. V tomto roku
sme naplánovali okrem vychádzok po okolitej
prírode aj výstup na Minčol a Strážov z Čičmian. Je
to najvyšší vrch Strážovskej vrchoviny, Tiež by sme
sa chceli zúčastniť krajského turistického výstupu na
Šútovské vodopády.
Mária Masárová
predseda J.D.S v Liet. Lúčka

Klub slovenských turistov Lietavská Lúčka informuje
Začiatkom februára 2012 sa
uskutočnila výročná členská schôdza Klubu slovenských turistov Lietavská
Lúčka. Účasť bola vysoká
a zaznamenali sme počet registrovaných členov, ktorý prekračuje stovku.
Už viac rokov patríme k najpočetnejším klubom v žilinskom regióne.
Jedným z bodov programu bola voľba
nového výboru a predsedu. Dlhoročnému predsedovi Štefanovi Jureckému vyslovil Milan Januš v mene
všetkých členov veľké a úprimné
poďakovanie. Štefan Jurecký obetavo
a tvorivo pracoval v oblasti turistiky,
bežkovania, lyžovania a cyklistiky.
Naďalej spolupracuje s výborom KST
Liet. Lúčka a odovzdáva všetkým
svoje bohaté vedomosti a skúsenosti.
V sobotu 14. apríla 2012 bola na
Lietavskom hrade oficiálne otvorená
jarná turistická sezóna. Otvorenia sa
zúčastnili turisti z mnohých turistických klubov regiónu Žilina a aj
počasie prialo tejto akcii.

Výbor KST Lietavská Lúčka
v spolupráci s Obecným úradom
Lietavská Lúčka zorganizoval 35.
ročník výstupu na Žibrid. Zaregistrovaných bolo 124 účastníkov, autobus
musel dvakrát odviezť turistov do
Jasenového, odkiaľ začínala trasa.
Okrem členov KST Lietavská Lúčka,
žiakov ZŠ Lietavská Lúčka, dievčat
z Diagnostické
centra
Lietavská
Lúčka prišli na našu akciu turisti
z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia.
Trinásti pricestovali z Liptovského
Hrádku, jeden až z Košíc. Pri bývalej
horárni na lúke v Patuchu sme prvých
turistov vítali po 12. hodine výborným
gulášom
a pivom.
Ukončenie
v Patuchu bolo veselé a príjemné.
Veľké poďakovanie vyslovujeme
starostovi, pracovníčkam, zastupiteľstvu Obecného úradu Lietavská Lúčka
a kuchárom Domu kultúry za finančnú
pomoc, prípravu gulášu a čaju.
Ostatná veľká akcia, ktorá bola
posledný májový víkend, bol jarný 2dňový výlet do Malých Karpát. Prvý

deň sme začali túrou z obce Červený
Kameň na Pezinskú babu. Cestou sme
sa zastavili na Zochovej chate
a rozhľadni Veľká Homola. Druhý
deň sme putovali z Pezinskej Baby na
Železnú
studničku
v Bratislave.
O jarný výlet bol medzi turistami
veľký záujem, počasie bolo skvelé
a program zaujímavý pre všetkých
zúčastnených.
V sobotu 16. júna 2012 sme
pripravili podujatie s mládežou. Boli
sme so žiakmi ZŠ a Diagnostického
centra Lietavská Lúčka autobusom vo
Vrátnej doline. Utáborili sme sa pri
Chate pod Grúňom a vyšplhali sa na
Poludňový Grúň. Odmenou na
vrchole nám boli fantastické výhľady
a slnečný deň. Cestou domov sa
v autobuse spievalo, nálada bola
výborná a všetci zúčastnení vyjadrili
spokojnosť s krásnym dňom prežitým
v prírode. Horám zdar!
Danka Rosinčinová
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R ady p r e z áh radk ár ov – vý živ a r astlí n
Medzi kľúčové faktory, ktorých spolupôsobenie vedie
k dosiahnutiu vysokej a kvalitnej úrody a ktoré môže ovplyvniť
pestovateľ sú: Prísun živín, obsah vody a hodnota pH pôdy
/kyslosť pôdy/. Prísun živín zabezpečujeme hnojivami. Hnojivá
rozdeľujeme na organické a priemyselné.
Do skupiny organických hnojív patria: maštaľný hnoj,
hnojovica, močovka, komposty, zelené hnojenie. Organické
hnojivá sa tradične považujú za základné hnojivá. Dodávajú do
pôdy humusotvorné látky, všetky rastlinné živiny a dôležité pôdne
mikroorganizmy, ktoré okrem rozkladu organickej hmoty
produkujú stimulátory. Optimálne množstvo hnoja je 3,5 – 4,0
kg/m2.
Zelené hnojivo Produkuje ľahko humifikujúcu organickú
hmotu a jeho bohatý a hlboký koreňový systém uvoľňuje ťažko
prístupné živiny z pôdnych zásob. Efektom je zvýšenie úrody
o 15 – 30 %. Zelené hnojenie aplikujeme už po skorej zelenine
a zemiakoch na hriadky, ktoré už nevyužijeme na pestovanie.
Termín zeleného hnojenia je júl až do 20. augusta. Neskoršia
sejba zapričiní oproti júlovej sejbe zníženie produkcie biomasy
až o dve tretiny. Na zelené hnojenie sú najvhodnejšie bôbovité
rastliny, ktoré najviac obohacujú pôdu o dusík. Hlboko siahajúce
korene pôdu drenažujú. Sú to : Hrach, konský bôb, vika,
ďatelina. Možno tiež použiť aj iné rastliny, ktoré za krátky čas
poskytnú dostatok zelenej hmoty, ktorú v jeseni zarýľujeme do
pôdy. Sú to : Horčica, repka, pohánka.
Zavlažovanie rastlín Voda je hlavnou súčasťou rastlinného
organizmu. Rastlina z nej čerpá kyslík a vodík. Zálievková voda
má byť čistá bez zákalu a zápachu s nízkym obsahom soli.
Najvhodnejšia je dažďová voda. Je mäkká, slabo kyslá
s vysokým obsahom kyslíka. Používa sa i voda z vodovodu
a studničná voda. Studničná voda sa zvyčajne vyznačuje
vysokým obsahom minerálov. Obsah minerálov by nemal
presiahnuť 1g na 1l vody. Pre intenzívne pestovanie zeleniny je
potrebná doplnková závlaha. Množstvo závlahy sa uvádza v mm,
čo znamená 1mm = 1lvody na 1m2. Po výsadbe priesad, alebo
siati semien je potrebné zabezpečiť závlahovú vodu ihneď.
Doporučená dávka je 10 – 15 mm za 4 – 5 dní s nízkou
intenzitou a drobnejšími kvapkami aby nedošlo k poškodeniu
rastlín a štruktúry pôdy. Neskôr v čase tvorby úrody je vhodná

závlahová dávka 20 – 30 mm za 4 – 5 dní. Počas zavlažovania
nesmú vzniknúť na povrchu pôdy kaluže. Po závlahe je vhodné
povrch pôdy prekypriť, aby sme znížili odparovanie vody. Teplota
vody by mala byť ako teplota vzduchu. Pri zálievke by sa malo
zalievať tak, aby sa voda dostala ku koreňom. Navlhčiť len
povrch pôdy nemá význam. Zálievku ku koreňom robíme
prevažne večer teplou vodou. Postrek robíme za rána, pričom
voda by mala mať teplotu o 5°C vyššiu ako je teplota pôdy.
Ovocné stromy majú hlavnú časť koreňov v hĺbke 0,3 – 0,6 m.
Preto ich zalievame menej často, ale výdatne. Aspoň 5 krhiel
k stromu plnej rodivosti. Ovocný strom potrebuje najviac vody pri
pučaní, po odkvitnutí, pri raste výhonkov a v júli pri diferenciacii
kvetných púčkov. Nadmerné zalievanie v auguste nepriaznivo
vplýva na predĺženie vegetačného obdobia. Zavlažovanie pred
zberom ovocia je prospešné.
Pri zavlažovaní zeleniny je potrebné postupovať inak.
Hlúboviny treba za slnečných dní zalievať každý deň postrekom.
Teplomilnú plodovú zeleninu treba zalievať tiež každý deň, ale
nie postrekom, ale vždy pod rastliny. Cibuľovú zeleninu
zalievame len v období najväčšieho sucha, inak sa zaobíde bez
doplnkovej závlahy, rovnako ako koreňová zelenina /mrkva,
petržlen/ zeler však potrebuje veľa vody, môžeme ho zalievať
stále.
Pôdna reakcia Najkyslejšia pôda je pri pH 4 a menej.
Neutrálna pri pH 6,5 – 7,4. Najzásaditejšia je pri pH 7,5 a viac.
Najideálnejšia kyslosť pôdy pre pestovanie zeleniny je pH 6,4 –
7,2 v pôdach s nižším pH ako 4 a vyšším ako 8 sa nachádzajú
látky, ktoré sú pre rastliny škodlivé. Pôdnu reakciu si môžeme
dať stanoviť ak pôdu pošleme na rozbor . Orientačne si ju zistíme
tak, že suchú hrudu polejeme octom. /zásaditá pôda šumí /,
alebo vzorku vyluhujeme destilovanou vodou a pomocou
lakmusového papierika zistíme reakciu. Pri kyslej reakcii papierik
sčervenie, pri zásaditých zmodrie. Kyslé pôdy upravujeme
vápením, zásadité pôdy upravujeme aplikáciou kyslých hnojív /
superfosfátov a síranov / A nakoniec jedna dobrá rada.
Aksamietnice /smraďošky/ na jeseň posekajte, rozhoďte po
záhonoch a zarýľujte. Slúžia ako dezinfekcia pôdy proti škodcom
Pripravil Dušan Benko
v pôde.

Farebný quiche /kiš/
VÝZVA Severoslovenské
vodárne a kanalizácie a.s., so
sídlom v Žiline vyzývajú vlastníkov
nehnuteľnosti k bezodkladnému pripojeniu
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci
stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline a
rozšírenie
kanalizácie“
za
účelom
ekologického
odvádzania
splaškovej
odpadovej vody z jednotlivých nehnuteľností.
Nepripojením nehnuteľnosti
na
verejnú
kanalizáciu sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa
priestupku, za ktorý mu môže byť uložená
pokuta do výšky 331 €. Bližšie informácie Vám
poskytne Zákaznícke centrum Žilina.

Suroviny: Cesto: 120g masla, 250g hladkej múky,1 vajce, soľ, 1-2
PL mlieka. Plnka: 150g mrkvy, 120g karfiolu, 100g hrášku , 30g
masla, soľ,1 cibuľa, mleté korenie, 3 vajcia, 2 dl kyslej smotany,
100g ementálu, 2 dl sladkej smotany
Z hladkej múky, masla, vajca, zo soli a mlieka vypracujeme
hladké cesto. Okrúhlu formu vymastíme a vysypeme múkou.
Cesto rozvaľkáme a vyložíme ním formu, vytvarujeme 3cm okraj
a cesto popicháme vidličkou. Nadrobno pokrájame a opražíme na
masle cibuľu, pridáme mrkvu, predvarený karfiol, hrášok
a podusíme. Podusenú zeleninu rozložíme na cesto. Celé vajcia
rozšľaháme, osolíme a okoreníme. Vmiešame kyslú smotanu so
smotanou na varenie a nahruho postrúhaný syr. Premiešame
a zeleninu zalejeme smotanovou plnkou. Vložíme do vyhriatej
rúry a pečieme pri teplote 180°C 45-55 minút. /Môžeme použi ť aj
mrazenú zeleninu/
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