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Učiteľ a mravnosť
Iste nik sa so mnou nebude prieť, že na podopretie
ľudskej slobody pre dobro, ktoré by malo byť pre
každého z nás tým najhlavnejším cieľom,
ustanovil Boh prirodzený mravný zákon.
Aj filozofovia, neuznávajúci božstvo vo
veľkej miere uznávali aspoň časť
mravných zákonov a odvolávali sa na
mravnú normu v kozme.
S touto témou
prichádzame po polročných
vysvedčeniach. V období, kedy rodičia na „papieri“
zistia, ako sa hodnotí iniciatíva ich detí a spolupráca
s učiteľom. Lebo darmo je, aj tento faktor je
nezanedbateľný. Rozvíjaním preberanej látky aj s rodičmi
doma, sa nepochybne napomáha
vyučovaciemu
procesu.
A čo s deťmi, ktorým rodičia takúto pomoc nevedia
poskytnúť ? „Ja sám rozhodujem o tom, čo je dobré a čo
zlé“. Túto vetu by sme mohli dať skôr do tvaru
imperatívu. Ním si však učiteľ aj podrezáva konár, na
ktorom obrazne povedané sedí. V triede má spätne aj on
hodnotiteľov, ktorí dosť dobre vedia, či žiak ovláda látku,
eventuálne či vyčerpal otázku alebo nie.
Niektorí učitelia učili aj rodičov detí, ktoré
v súčasnosti navštevujú základnú školu. Mnohí nielenže
dosiahli úroveň ich kvalifikácie, ale vo svojej špecializácii
dosiahli aj vyššiu úroveň. Tak je to vo svete a učiteľa to
nedegraduje. Skôr naopak. Majú teda právo pozerať sa
z akéhosi nadhľadu na ich vyučovacie schopnosti, metódy
a najmä mravné tvarovanie alebo deformovanie ich detí.
Žiaľ, aj k tomu dochádza. Ako si vysvetliť konanie
učiteľa (učiteľky), u ktorého žiak na polrok „nazbieral“
pätnásť jednotiek a tri dvojky. A na vysvedčení dvojka !
Alebo ako si vysvetliť hodnotenie testov, či príkladov,
keď jeden žiak za tri chyby dostane známku výborný
a iný za jednu chybu známku chválitebný. Osobitnú
pozornosť si zaslúži diskusia okolo vyučovania jazyka
nemeckého. Je to dlhoročná slabina našej školy! Len deti,
ktoré pokračovali v ďalšom štúdiu by vedeli povedať ako
museli zápasiť , aby aspoň znížili tento handicap.
Kým som tieto odvážne riadky dal na papier, hovoril
som
s viacerými
rodičmi. Spomedzi mnohých
negatívnych hodnotení mi zaimponoval jeden pozitívny
príklad. Žiakovi, ktorý značne zaostáva sa osobitne
venovala pani učiteľka. Ani ho nezosmiešňovala, ani
fyzicky netrestala, ale robila to, čo je pekné a čo
dokresľuje jej črtu. Zachovala aj preň isté normy
súťaženia a div sa svete – za odpovede, v jeho žiackej
knižke figurujú aj dvojky.
Asi to už nik nezmení, že škola bude ešte dlho
pracovať v teréne, kde sú nerovnosti.
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Veľmi krásne o tom raz napísal známy patrón mládeže,
sv. Don Bosco. „Myslím si, že povinnosťou každého
pedagóga je brať do úvahy tých najslabších v triede, pýtať
sa ich častejšie ako iných, kvôli ním sa zdržať dlhšie pri
vysvetľovaní, opakovať, opakovať, kým nepochopili,
prispôsobiť úlohy a prednášky ich schopnostiam. Aby sa
primerane za ten čas zamestnali bystrejší žiaci, treba
dávať aj mimoriadne úlohy, ktoré treba odmeňovať bodmi
za usilovnosť. Ťažšie chápavých neslobodno zanedbať,
radšej ich treba oslobodiť od druhoradých vecí, ale
v hlavných
predmetoch sa celkom prispôsobiť ich
možnostiam“.
Každý z nás, kto absolvoval akýkoľvek druh štúdia,
nájde v jeho náplni veľa zbytočností. V živote z nich
využívame iba výseč ! V uplynulých dňoch v našich
médiách hovoril minister školstva Ľubomír Ftáčnik.
Zaoberal sa nutnosťou prestavby školstva. Poukázal na
mnohé nezmyselnosti vyučovania na školách. Zastával
trend praktičnosti vyučovania. Z jeho slov mi
zaimponovala jedna krásna myšlienka. „ ... žiak, či
študent nie je encyklopédia“. A potom hovoril, koľko len
informácií pribúdalo za ostatné desaťročie ... .
Už spomínaný Don Bosco tiež prevzal túto zásadu,
keď napísal : „ Mnoho robí ten, čo robí síce málo, ale robí
to, čo má robiť ; nič nerobí ten, čo robí síce mnoho, ale
nerobí to, čo má robiť“.
Uvediem príklad na vysvetlenie. Za socialistického
školstva sme s pýchou uvádzali, že naše deti vedia napr.
kde je Mexiko a mexické nevedia ani to, že ČSSR je
v Európe ! A efekt ? Spomínaná encyklopédia sa síce
dosť naplnila, ale kde bola praktičnosť ? Jeden z mladých
z našej obce pred 15 rokmi sa dostal do pionierskeho
tábora do Francúzska. Ubytovali ich v dievčenskej
elektrotechnickej priemyslovke blízko Paríža. Dievčatá
tamojšej školy im predviedli svoje nadobudnuté poznatky
zo svojho vyučovania. Technicky rozoberali a skladali zo
súčiastok menšie typy počítačov a iných technických
zariadení. A naše deti, ktoré možno vedeli čo sú šrafy
a vrstovnice alebo ako z vrecka sypali dátumy vzniku
I.ČSR, VOSR, SNP a iné, ešte počítač ani nevideli.
Napokon, v tom čase ani drvivá väčšina dospelých !
Nadhodený problém morálky učiteľa je spoločensky
vážny. Treba rátať, že úroveň myslenia rodičov je už
vyššia a mnohé skrivodlivosti preventilujú. Treba rátať už
aj s deťmi, ktoré sú bystrejšie, vedia sa ohodnotiť.
Napokon protekcia môže skôr dieťa urobiť nešťastným.
Nehovoriac už o narušení vzťahov a rovnováhy medzi
deťmi. Učiteľ by mal mať najvyššiu mravnú normu –
Boha a tomu sa raz za skrivodlivosť voči deťom bude aj
zodpovedať.
(pokračovanie na str. 2)

Na nedávnych promóciách na STU v Bratislave rektor
tejto školy v príhovore k novým inžinierom citoval výrok
slávneho filozofa Cicera, ktorý myslím, že žil ešte pár
rokov pred Kristom. A ten znie : „Študent nie je nádoba,
ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť“.
A zapáliť sa okatou náklonnosťou, protekciou
a nedajbože korupciou nedá, ale vzťahom k dieťaťu
a povolaniu. A takých na našej škole v osobe manželov
Zradulových, p.učiteľky Čapistrákovej, Hrickovej a iných
máme. To sú totiž mená, ktoré sa s vďakou a úctou
spomínajú aj rodičia terajších žiakov.
T. K.

Opäť na mariánske miesta
Už sme v našich novinách písali, že za krátky čas naše
Mariánske hnutie – Spoločenstvo Fatima absolvovalo
množstvo pekných ciest doma a najmä v zahraničí.
V duchu fatimských odkazov milióny katolíkov vo
svete odpovedajú na Máriinu výzvu. Cítia potrebu zveriť
sa do jej ochrany. Ale Fatima je aj miesto odkiaľ vyšlo
varovné – budú zničené celé národy, ak sa svet neobráti !
Naše pútne smerovanie bude t.r. pravdepodobne
vojvodské mesto Čenstochová. Zázračný obraz Čiernej
Madony ročne láka milióny veriacich. Okrem obrazu
Matky Božej možno v kaplnke obdivovať aj ďalšie oltáre.
Areál má i hodnotnú klenotnicu, baziliku, knižnicu ako aj
krížovú cestu.
Ďalším krásnym miestom bude nesporne pútne miesto
v Lichni (LICHNI), ktoré je
už doslova miestom svätým.
Bolestná kráľovna Poľská
láka našich pútnikov. Poliaci
tu
vybudovali
krásnu
baziliku, ktorú im v roku
1999 tak trocha s náskokom
posvätil sv. Otec.
Verím, že záujem prejaví dostatok našich pútnikov.
Predpokladaný termín je v letných mesiacoch.
J. Petrek

Spomienka na kňaza
V tomto pôstnom období si spomíname, že pred 18timi rokmi nás opustil náš kňaz – dekan ThLic Ján
Haranta. Spomíname na jeho osobitný prístup k ľuďom.
Na svojich prechádzkach obcou a mimo nej stretával ľudí.
Utkvel vám ešte pohľad naň ? Aj ako z diaľky snímal pri
stretnutiach klobúk, ktorý nosil ? Aj ako neobišiel nikoho,
žeby aj keď idúcky „prehodil“ vetu – dve ? A jeho
kázne ? Drvili nás, lámali a slzy sa rinuli ... .
Tí, čo listujete v jeho poézii iste sa stretávate naďalej
s jeho myšlienkami. Boli nadčasové. Bol ozdobou poézie.
Jedny zahraničné noviny po analýze našej poézie
v období po oslobodení napísali : „ To čo J. Haranta
vyjadril v básni Kvetná nedeľa – to nedokázala povedať
soc. poézia za celé obdobie svojho účinkovania. Že
skvelé ? Ale najlepší hodnotiteľ bude jeho i náš Otec
nebeský. Náhoda ? Boží zámer ? Zomrel v noci zo soboty
na nedeľu. Na kvetnú nedeľu.
Spomíname si naňho básňou s pôstnou tématikou.
J. Petrek

ThLic Ján Haranta

Getsemanská hodina
I túto bolesť dávam Ti, ó Kriste,
čo ma tak viac bolí než iné,
a ktorej neviem meno, viem však iste,
že netrápim sa pre ňu nevinne.

Len Ty si niesol z nás sám kríž a na ňom
si umrel najčistejší, bez viny.
I Tvoja matka svätá v kríži samom
tu žila život bez škvŕn, jediný.

No my tu spravodlivo trpievame.
Lež Ty si berieš z bratov svojich rán
kvapôčku lásky, ktorá je v ich plame,
a otváraš nám Srdce dokorán ... .

Z výberu nevydanej poézie
Pieseň lásky

Rokovalo Obecné zastupiteľstvo

Budeme oslavovať ... ?

Obecné zastupiteľstvo sa na poslednom zasadaní
zaoberalo už tradičným programom. Jeho hlavnou témou
bolo splácanie pôžičky na plynofikáciu obce (úrok +
úver). K dnešnému dňu je potrebné zaplatiť ešte cca 5,7
mil. korún. Je to suma, ktorú budeme musieť uhrádzať
ešte asi sedem rokov. Mesačne to v súčasnosti vychádza
asi 80 000 Sk.
Druhým najdlhšie prerokúvaným bodom bolo prijatie
UZN obce o prístupe k informáciám. Najtvrdším
orieškom tu je, čo môže, musí alebo nemôže, či nemusí
obec poskytnúť. Pravdou je, že tieto možnosti neuvádza
ani zákon, podľa ktorého sú všetky verejné inštitúcie
povinné poskytovať informácie.
Z ďalších bodov by som vybral len tie, ktoré sa týkajú
väčšiny občanov a rozprúdili až veľmi živú a búrlivú
diskusiu. V prvom rade to bolo pri položke dotácie TJ
Štart Svinná. Predstavitelia TJ Štart Svinná požiadali
o zaplatenie zákonnej poistky a ich autobus. Stojí totiž za
zamyslenie, či je potrebné platiť poistku za niečo, čo
pravdepodobne tento rok asi ani jazdiť nebude. Padli
rôzne návrhy ako túto situáciu riešiť. Najvýhodnejšie sa
zdá byť vozenie futbalistov na zápasy autobusmi zo SAD.
Po prepočte vynaložených nákladov na opravu autobusu +
poistenie a náklady spojené s prepravou športovcov, vyšla
lacnejšie preprava autobusmi SAD.
Veľmi dôležitým bodom rokovania sa stala
informácia starostu o triedení
domového odpadu a jeho odvoze.
Náš nemalý domový odpad
budeme triediť na tri druhy.
Podrobnejšie informácie o tom,
čo a do čoho odkladať odpad
nájdete na letákoch alebo priamo
na OcÚ u starostu obce. Zaplnené vrecia potom
zoberieme a odnesieme do zberných miest. Budú dve.
Prvé na železničnej stanici a druhé za kultúrnym domom.
Na zváženie ostáva, koľko obyvateľov bude ochotných
tento odpad nosiť (alebo inak dopravovať) z konca dediny
(napr. z Ihličia) do zberných miest.
Nemenej búrlivá diskusia nastala pri požiadavke
o zvolaní verejnej občianskej schôdze. Bolo zaujímavé
sledovať podráždenú reakciu prítomných. Neviem, o čo
im išlo, lebo pri hlasovaní dvanástich poslancov bolo 6 za
a 6 proti. Rozhodnúť mohla obecná kontrolórka so svojim
poradným hlasom, ktorá však nehlasovala. Taktiež ani
starosta neuvoľnil napätú atmosféru, ba dalo by sa
povedať, že ju ešte viac vyhrotil. Na zváženie teda stojí,
čoho sa boja Tí, ktorí nechceli robiť verejné obecné
schôdze. Majú azda strach z otvorenej diskusie, alebo sa
boja už tradičných obecných nespokojencov ?
Tieto body boli asi najzaujímavejšie z prvej schôdze
OZ t. r. . Mohol som tu ešte spomenúť rozbor
hospodárenia obce za rok 2000 alebo iné body rokovania,
ale tie si môžete prečítať (kto má záujem) na informačnej
tabuli pred kultúrnym domom (ak to vôbec niekto
prečíta).

Obec Svinná a jej dejiny majú svoje miesto
v historickej hierarchii
slovenských miest, dedín
a usadlostí. Svoje postavenie majú, pochopiteľne, aj
cirkevné dejiny, ktoré pravdepodobne siahajú až kdesi
k vzniku obce, vari ešte pred prvú písomnú zmienku,
datovanú rokom 1439. Jedným dychom treba dodať, že
o 7 rokov neskôr, teda v roku 1446, sa prvýkrát spomína
aj obec Malá Neporádzka, ktorá bola samostatnou obcou
až do roku 1924, kedy sa zlúčila so Svinnou.
Rád by som sa pozastavil pri menovanom roku 1446.
Áno, je to presne 555 rokov od prvej spomínanej
písomnej zmienky o obci Malá Neporádzka.
Možno si ešte pamätáte na oslavy výročí prvých
písomných zmienok o našej obci. Spomínate si však aj na
oslavy Malej Neporádzky ? Bohužiaľ, nikoho to
nezaujíma, ba ani samotných obyvateľov tejto časti obce.
Je na škodu veci, že takto rýchlo zabúdame. Dovoľte mi
aspoň takto vám pripomenúť, že Svinná má v sebe skryté
dejiny a históriu dvoch rovnocenných obcí. Dôkazom
toho je aj náš kostol. Postavili ho spoločne obyvatelia
obcí Svinná a Malá Neporádzka (viď nápis na portáli nad
vstupom do kostola).
J. I.

J. I.

Šibi – ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča.
Ja chcem iba máličko,
veľkonočné vajíčko,
k tomu ešte žuvačku
a korunku do vačku.

SVIŇAN ZÁHRADNÍKOM

používaní práškových pesticídov si kupujeme radšej menšie
balenia, ktoré sú väčšinou navážené na 5 a 10 l postreku.
Pri väčších baleniach, pre naváženie používajte malé váhy,
prípadne použite ako vzor pri dávkovaní malých hmotností
balíček kryštálového cukru s hmotnosťou 5g a pri väčších
hmotnostiach, napr. balíček z pudingu /50g/. Samotné
postrekovanie prevádzame pokiaľ možno za bezvetria a to
buď skoro ráno po uschnutí rosy z rastlín, alebo večer keď
nalietajú včely. Nepostrekujeme pred prípadným dažďom,
ani na poludnie za veľkých horúčav. Postreky pred dažďom
sú neúčinné, naopak za horúčav nám môžu rastlinu popáliť,
prípadne sa pri niektorých postrekoch môžu účinné látky
odpariť. Postrekujeme tak, aby bola zasiahnutá celá časť
rastliny, ale nie tak, aby z nej postrekovaná tekutina
stekala! Treba dávať pozor na úlet postreku na iné plodiny,
ktoré budeme konzumovať.
Pri práci i po skončení, dodržiavajte hygienické zásady. Po
ošetrení plodín chemickými prípravkami si všímame
i ochrannú lehotu prípravku, a to z dôvodu, aby sme vedeli
kedy danú plodinu môžeme začať konzumovať bez
možných zdravotných rizík.

S ČÍM, AKO A KEDY POSTREKOVAŤ ?
Na postrekovanie ovocných drevín a zeleniny proti
chorobám a škodcom používame postrekovač. Jeho
veľkosť, prípadne kvalita závisí od veľkosti plochy, ktorú
postrekujeme a ako často ho používame. Je dôležité, aby
sme používali trysky s čo najmenším priemerom, aby nám
postrekovač nie „striekal“, ale skôr rosil, zahmlieval
postrekované časti rastliny. Na postrek buriny používame
špeciálnu trysku, tzv. Herbicídnu s vejárovitým rozptylom
a väčším prietokom. Nepoužívame kefy a maliarske štetky
namočené do vedier s chemickým roztokom a podobné
pokusy ! Dôležité je, aby sme pri postreku používali
predpísanú koncentráciu pre daný postrek. Na odmeranie
množstva chemického roztoku používame presné odmerky,
prípadne umelohmotné injekčné striekačky. Nepoužívame
„poldecáky“ a ani mieru „od oka“. Takéto postrekovanie
nielenže škodí nášmu zdraviu, ničí životné prostredie, ale
nám tiež vyťahuje zbytočne korunky z peňaženky. Všetci,
čo postrekujú vedia, čo dnes chemické postreky stoja. Pri

Množstvo prípravku v cm3 alebo v g na počet litrov
koncentrácia
v %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,00
4,00
2,00
1,00
0,8
0,5
0,4
0,3
0,1
0,05
0,03
0,02
0,01

50
40
20
10
8
5
4
3
1
0,5
0,3
0,2
0,1

100
80
40
20
16
10
8
6
2
1,0
0,6
0,4
0,2

150
120
60
30
24
15
12
9
3
1,5
0,9
0,6
0,3

200
160
80
40
32
20
16
12
4
2,0
1,2
0,8
0,4

250
200
100
50
40
25
20
15
5
2,5
1,5
1,0
0,5

300
240
120
60
48
30
24
18
6
3,0
1,8
1,2
0,6

350
280
140
70
56
35
28
21
7
3,5
2,1
1,4
0,7

400
320
160
80
64
40
32
24
8
4,0
2,4
1,6
0,8

450
360
180
90
72
45
36
27
9
4,5
2,7
1,8
0,9

500
400
200
100
80
50
40
30
10
5,0
3,0
2,0
1,0

MOŽNO PESTOVAŤ MARHULE U NÁS ?

ŠITTOV LETNÝ REZ MARHÚĽ

Hoci určite nie sme najlepšia pestovateľská oblasť pre
marhule, za určitých podmienok môžeme dosiahnuť úspech
pri ich pestovaní.
Marhule sadíme len do dobrej pôdy. Nemala by byť veľmi
ťažká a hlavne nie zamokrená. Keď rastie na takejto pôde
jej rast je slabý, tŕňovitý a skoro odumiera. Vyberáme preto
pozemok s priepustnejšou pôdou, ktorá po daždi dobre
usychá. Ďalej sa vyhýbame pozemku, ktorý je veterný.
Marhule režeme až pri pučaní, prípadne počas vegetácie
alebo po zbere. Rany zatierame štepárskym voskom.
Pri nadmernej násade plodov urobíme prebierku. Prebierku
uskutočníme najneskôr vtedy, keď majú plody veľkosť
orecha. Taktiež nezabúdajme na správnu výživu,
prihnojenie.
Nakoniec vyberáme odrody, ktoré sú odolnejšie voči
mrazom, ako napr. Vehrada, Velbora, Vesprima.
Všetky tieto opatrenia vám určite pomôžu predĺžiť
životnosť stromov.

Tento druh letného rezu vykonávame predovšetkým na
mladých marhuliach, prípadne na starších stromoch
s dobrými prírastkami jednoročných výhonkov tzv.
letorastov.

Vykonáva sa od konca mája, maximálne do prvej
polovice júna. Samotná podstata rezu spočíva v skracovaní
letorastov s minimálnou dĺžkou 35 – 50 cm, teda jeho
zostrihnutí cca o 1/3 až 1/2, t.j. na 20 - 25 cm. Po takomto
reze nám do konca vegetácie vyrastú letorasty druhej
rastovej vlny. Má to tú výhodu, že tieto nám zdiferencujú –
vytvoria sa na nich kvetné púčiky. Takto skrátené
a premenené konáriky nám o rok, teda na jar neskoršie
a viac kvitnú, preto im nehrozí také riziko zamrznutia
neskorými jarnými mrazmi.
Upozornenie :
- dôležitý je termín rezu, ktorý sa nesmie
premeškať
- neskorší rez je neopodstatnený
PESTUJEME RAJĆIAK KOLÍKOVÝ
Vysádzanie: Najvhodnejšie je vysádzať rastliny
predpestované s koreňovým balom, nie veľmi vytiahnuté,
skôr pevné. Termín výsadby je podľa možnosti a priebehu
počasia v našej oblasti už od 1. mája , najneskôr do konca
mája. Čím skôr vysadíme, tým skôr zberáme. Pozor na
neskoré mrazy ! Dôležité je sledovať dlhodobú predpoveď.
Spon výsadby je 50x50 cm. Vysádzame čo najbližšie do
vykopaných jamôk spolu s pridaním hnojiva ROKOSAN ,
ktoré môže ísť priamo do jamky. Vytiahnuté rastliny
môžeme sadiť šikmo. Rastlina sa zakorení a po čase sa
sama narovná. Je dôležité, aby sme si zapamätali, z ktorej
strany sme túto vytiahnutú rastlinu prihrnuli, aby sme jej
neskôr nepodkopali koreňovú sústavu. Do jamiek vopred
nalievame vodu a potom prihŕňame zeminou. Nie naopak,
lebo potom nám vzniká okolo rastliny prísušok – „kôra“,
ktorá braní rastline správne dýchať. Koly môžeme nabiť do
zeme spolu pri výsadbe, alebo neskôr zhruba o 2 týždne.
Rastliny môžeme počas vegetácie i nakopcovávať ako
zemiaky.
Najlepšiu úrodu dosiahneme na pôde – cez jeseň
vyhnojenej maštaľným hnojom, výživnej, priepustnej a na
takej, kde sa predtým nepestovali zemiaky, paprika,
prípadne tiež rajčiny. Tiež nie je dobré, aby tieto rastliny
spolu susedili a boli v blízkosti, a to preto, lebo majú
spoločné
choroby
a škodcov.
Porast
zbytočne
neprehusťujeme, pestujeme ho na vzdušnej slnečnej polohe.
Počas vegetácie rajčiny vedieme na jeden hlavný výhonok
/terminál/, ktorý postupne priväzujeme ku kolu. Ostatné
výhonky, ktoré vyrastajú z pazúch listov zavčasu
a pravidelne vylamujeme. Práve na toto zabúda väčšina
záhradkárov. Súkvetia sa vytvárajú nie v pazuchách listov
ale nad listom, na stonke výhonku.
Rastlinám koncom augusta, najneskôr do konca prvého
septembrového týždňa odstránime aj vegetatívny vrchol
a to z dôvodu, aby nám všetky plody dozreli a aby sa
rastlina už zbytočne nevysilovala rastom. Pri správnej
výžive, ošetrovaní, vylamovaní a pri správnom priebehu
počasia nám rastlina za vegetáciu narastie asi do 2 m i viac
a vytvorí nám 6-10 súkvetí, ktoré prinesú bohatú a kvalitnú
úrodu. Mladé rastliny zavlažujeme menšími dávkami
a častejšie, staršie potom 1-2 x do týždňa, najlepšie väčšou
dávkou vody a podmokom. Voda by mala byť odstáta.
Zalievame ráno, vtedy je pôda ochladená, nie taká horúca

ako večer. Nikdy nezalievame na listy, podporujeme tým
rozvoj chorôb. Prihnojujeme nie jednorázovo, ale zhruba na
3-krát. Prvú dávku dávame na jar pri príprave pôdy, a to
síran amónny. Druhá dávka by mala nasledovať po 2-3
týždňoch po vysadení vo forme liadku amónneho a tretia
dávka vo forme liadku vápenatého v dobe maximálneho
rastu a nasadzovania plodov. Komu sa to zdá príliš
komplikované môže použiť špeciálne hnojivá, ako sú napr.:
ROKOSAN – rajčiny, CUCUMIN, KRISTALON start,
KRISTALON plod a kvet a podobne.
Na to, aby nám rastliny zavčasu dozrievali, pestujeme
rastliny skorých odrôd, ako sú napr.: DOMINO F1,
TORNÁDO F1, TORO F1, BONSET F1 alebo iné. Nikdy
neodtrhávame spodné listy rajčín pokiaľ sú zdravé a zelené!
Na to, aby nám plody dozreli nepotrebujú ani tak svetlo,
ako teplo. Listy sú pľúca rastliny. Otrhávame len choré,
zožltnuté a suché listy.
Najzávažnejšou chorobou rajčín, najmä v posledných
rokoch je plieseň /fytoftóra/ a čerň rajčiaková. Ich rozvoj
podmieňuje vývoj počasia, hlavne množstvo a časté zrážky
v druhej polovici leta /júl, august/, ale aj spomínaná hustá
výsadba sadeníc. Ochrana spočíva v preventívnom
ošetrovaní chemickými prípravkami ešte pred rozvinutím
choroby. Postrekujeme podľa signalizácie v oznamovacích
prostriedkoch /podľa predpovedi počasia v rádiu, televízii/
v 7-10 dňových intervaloch. Používame prípravky
KUPRIKOL 50, KUPROFOR 50 SC, CHAMPION 50
WP, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP. Prípravky treba
striedať a treba dávať pozor na ochrannú lehotu. Pred
postrekom zrelé rajčiny oberieme. Niektorý rok stačia len 2
postreky, niekedy treba pripraviť až štyri. Závisí to
predovšetkým od množstva periodicity zrážok. Pri správnej
ochrane nám rastliny rodia ešte v septembri a prakticky až
do prvých mrazov.
Veľa úspechov pri pestovaní.
TRÁPI VÁS MACH A LIŠAJNÍKY ?
Mach v trávniku nemusí byť vždy prejavom kyslej
a zamokrenej pôdy. Jeho bohatý rast podporuje zlá výživa
pôdy, zatienené polohy i uľahnutá a neprevzdušnená pôda.
Mach odstránime najlepšie skoro na jar vyhrabaním ostrými
hrablami, prepichaním pôdy vidlami a prihnojením liadkom
amónnym s vápencom a prípadným dosiatím trávy.
Pokiaľ sa machu nezbavíte ani po týchto opatreniach,
skúste ho postriekať 3 – 4% roztokom zelenej skalice /síran
železnatý/. Takto môžete postriekať nielen trávnik, ale
i škridlu na streche, prípadne všade kde sú mach a lišajníky
pre vás nežiadúce.

Mário Palák

Aj to môžeme !
diaľkové svetlá, aby vás možno lepšie uvidel, ale ide
takou rýchlosťou, ktorá vôbec nezodpovedá dopravným
predpisom.
Aby som však „nekydal“ len na druhých, musím niečo
napísať i na obyvateľov Malej Neporadzky. Za nie malých
finančných nákladov obecný úrad konečne upravil
príjazdovú cestu a rigol pod cintorínom. No netrvalo dlho
a niekto sa asi potreboval realizovať so svojim
štvorkolesovým tátošom a malé parkovisko vysypané
asfaltovou drťou zmenil na malý „tankodrom“. Neviem, kto
to bol (preto ho ani neuvádzam), ale ak to spravil, či už
nechtiac alebo úmyselne, mohol mať aspoň trošku slušnosti
a pokúsiť sa vrátiť to do pôvodného stavu.
Ono reptať, že to či ono nie je spravené alebo opravené,
vieme všetci. Ale keď to niekto za nás urobí nemáme ani
toľko rozumu, aby sme si to chránili a udržiavali.
J. I.

Opäť je pred nami ďalší pracovný rok. Pre niekoho
bude možno plný radosti, no pre väčšinu to budú samé
starosti.
Máme tu obdobie peňažných výdavkov. Jeden chce
doplatky za plyn iný za elektrinu. Svoje chcú aj vodári.
V neposlednom rade nás čaká i platenie daní a iných
poplatkov obecnému úradu.
Čo myslíte, aké príjmy a výdaje má činnosť obecného
úradu? Mnohí sa domnievajú, že príjmy prevyšujú výdaje.
No opak je pravdou. A práve tento moment by som rád
vyzdvihol.
Čo myslíte, kto vás má informovať o finančnej činnosti
verejnej ustanovizne, akou je OcÚ ? Správne odpovedali tí,
ktorí uviedli, že v prvom rade poslanci obecného
zastupiteľstva a následne aj starosta obce. No neviem ako
chcú informovať, keď ani od jedných nie je vôľa poriadať
verejné obecné schôdze (stretnutia) s občanmi. Avšak na
vine nie sú len oni, vinní ste aj vy, občania Svinnej. Pri
pive, či iných príležitostiach, kde sa zhromaždíte viac ako
dvaja, viete „frflať“ alebo i ostrejšie kritizovať poslancov,
starostu, či pracovníkov OcÚ. Ale ani jeden z vás nevyzve,
či už poslancov alebo starostu, aby takúto schôdzu zvolal.
Zamyslite sa nad tým. Možno práve takto by ste sa
dozvedeli ako je to s pracovníkmi VPP, kde vziať alebo
nevziať na opravu toho, či onoho, komu poskytnúť
finančnú podporu a z čoho na ňu vziať.
Nechcem, aby tento príspevok vyznel ako kritika
starostu, či OZ. Naopak, chcem sa ním posťažovať na vás,
občanov Svinnej a ochotu prispieť podnetnými návrhmi pre
chod našej obce.
J. I.

Čo myslíte, o čom rokujú poslanci na obecnom
zastupiteľstve? Nemali ste chuť im tam niekedy niečo
povedať ? Prečo ste to vlastne neurobili ? Veď zasadnutie
obecného zastupiteľstva je verejné. Dokonca v určitých
bodoch môžete aj vy vašim podnetom vyriešiť zložitý
problém. Dozvedeli by ste sa, z čoho boli platení pracovníci
na VPP, či koľko a ako dlho ešte budeme splácať úrok
a úver za plyn a podobne.
Porozmýšľajte nad tým. Aj takto sa dajú nahradiť verejné
zhromaždenia v kinosále.
J. I.

Ja som spokojný, ty si spokojný, oni frflú . . .

Tribúna

Neviem ako, a ani, v ktorej časti našej obce sú ľudia
spokojní. No viem isto, že v časti Malá Neporadzka tejto
spokojnosti veľa nie je. Veľa tu napomohla nedávna vážna
dopravná nehoda, pri ktorej zahynula pani žijúca v už
menovanej časti obce. Odkedy sa zmenil vládny systém na
Slovensku veľa rokov neubehlo. Avšak aj za tento krátky
čas došlo už k mnohým zmenám.
Došlo napríklad
k nápaditému zvýšeniu cien. Tak sa stalo, že aj verejné
osvetlenie v obci sa pomaly stáva luxusnou záležitosťou.
Možno práve to bol dôvod na odobratie lampy verejného
osvetlenia z veľmi frekventovanej časti obce – z križovatky
pri „bielom dome“. Neviem, kde ju bolo potrebné
premiestniť, kde bola potrebnejšia. Možno, že ak by zostala
na svojom pôvodnom mieste, nedošlo by k vážnej
dopravnej nehode s tragickým koncom a možno by aj J.
Belák nemal poškodený plot. Áno, ale je tu to slovíčko
„ak“. Rozviňme ho ďalej. Už spomínaná časť obce Svinná,
Malá Neporadzka nemá toto ako jediný problém.
S osvetlením súvisí aj tmavá komunikácia od uvedenej
križovatky smerom k benzínovému čerpadlu. Prečo tu obec
povoľuje stavať rodinné domy, keď nedokáže zabezpečiť,
aby aj to málo lámp, ktoré tam sú, vôbec svietilo.
Obyvatelia si musia pomáhať vlastnými prenosnými
svietidlami. A vedzte, že to nie je žiadna sranda, ísť po
hlavnej ceste po tme a stretnúť sa s oproti idúcim
bezohľadným vodičom, ktorý nielenže má rozsvietené

Nie je to tak dávno, keď v areáli požiarnej zbrojnice
„strašila“ oceľová konštrukcia bývalej autobusovej
zastávky z námestia obce.
Celá konštrukcia pozostávala už len z rámov. Všetky boli
v dobrom stave i keď zhrdzavené. Bolo veľa úvah, čo
s nimi. Najrozumnejšie sa zdali byť úvahy o zhotovení
prekrytia lavičiek na futbalovom ihrisku. Našli sa však aj
hlasy za ich odpredanie do kovošrotu. A v tom je kameň
úrazu. Obecné zastupiteľstvo sa „dohodlo“, že rámy sa
prevezú do areálu futbalového ihriska a tam sa uskladnia.
Treba ešte pre zrozumiteľnosť uviesť , že táto konštrukcia
bola viac krát ponúknutá TJ Štart Svinná bezplatne na
uvedené tribúny. Nikto z funkcionárov však na to
nereagoval. Čiže ešte raz, bolo „dohodnuté“ prevezenie
oceľového rámu k ihrisku. Prevoz sa však nekonal. Vedenie
obecného úradu bolo rýchlejšie a odpredalo konštrukciu do
kovošrotu , pritom nikoho ani nenapadlo zistiť si, kde by
bolo možné dostať za ňu viac a možnosti tu boli. V obci
býva niekoľko občanov, ktorí podnikajú s uvedeným
materiálom alebo pracujú vo firmách zaoberajúcich sa
výrobou oceľových konštrukcií. Neverím, že by neboli
ochotní odkúpiť rámy za väčšiu cenu ako bola v kovošrote.
Tak, a potom vraj odkiaľ má obec vziať peniaze ...... .

Na uváženie

J. I.

FUTBAL - Jar 2001
MUŽI
1.

25.03.2001

15.00 Svinná – Tr.Jastrabie

2.

01.04.2001

15.30 Mel.Lieskové - Svinná

3.

08.04.2001

15.30 Svinná – Horná Súča

4.

15.04.2001

15.30 Dolná Poruba - Svinná

5.

22.04.2001

16.00 Svinná – Dolná Súča

6.

29.04.2001

16.00 Svinná – Beckov

7.

06.05.2001

16.30 Turá Lúka“B“ - Svinná

8.

13.05.2001

16.30 Svinná – Kľúčové

9.

20.05.2001

17.00 Stará Turá - Svinná

10. 27.05.2001

17.00 Svinná – Horná Streda

11. 03.05.2001

17.00 Selec - Svinná

12. 10.06.2001

17.00 Svinná - Dubodiel

13. 17.06.2001

17.00 Mních. Lehota - Svinná

DORAST
1.

25.03.2001

12.30 Dolná Poruba - Svinná

2.

01.04.2001

13.00 Svinná – Mních. Lehota

3.

08.04.2001

13.00 Kľúčové - Svinná

4.

15.04.2001

13.00 Svinná - Bobot

5.

22.04.2001

13.30 Zamarovce - Svinná

6.

29.04.2001

13.30 Svinná – Chochol.-Vel.

7.

06.05.2001

14.00 Drietoma - Svinná

ŽIACI
1.

08.04.2001

10.30 Svinná – Horňany

2.

15.04.2001

10.30 Svinná – Veľká Hradná

3.

22.04.2001

4.

29.04.2001

10.30 Svinná - Motešice

5.

06.05.2001

10.30 Bobot - Svinná

6.

13.05.2001

10.30 Svinná – Soblahov

7.

20.05.2001

10.30 Neporadza - Svinná

8.

27.05.2001

10.30 Svinná – Dubodiel

9.

03.06.2001

10.30 Veľké Bier. - Svinná

Voľno

10. 10.06.2001

10.30 Svinná – Tr. Jastrabie

11. 17.06.2001

10.30 Selec - Svinná

Športová hala Svinná zažila ...
II. ročník Vianočného halového futbalového turnaja za
účasti 6 družstiev.
TJ Slovan Dolná Poruba – Hokejisti Trenčína 7:5, Menovci
„Suchý“ – Rozhodcovia SZF Bratislava 3:5, LAS Trenčín –
Výber Považia 2:6, Dolná Poruba – Suchý 0:4, Hokejisti –
Výber 6:8, Rozhodcovia – LAS 5:5, Suchý – Hokejisti 8:5,
LAS – Dolná Poruba 7:3, Výber – Rozhodcovia 10:3,
Suchý – LAS 3:4, Hokejisti – Rozhodcovia 10:8, Dolná
Poruba – Výber 2:10, LAS – Hokejisti 11:1, Výber – Suchý
8:9, Rozhodcovia – Dolná Poruba 9:4. Víťazom turnaja sa
stal Výber Považia a najlepším strelcom Marek Mintál
z toho istého klubu.
Futbalový halový turnaj mladších žiakov za účasti 5
mužstiev . Poradie : 1. Žilina 12b; 2. Myjava 6b; 3. Ozeta
Dukla Trenčín 6b; 4. Nitra 3b; 5. Dubnica n.V. 3b.
Futbalový halový turnaj piatakov – účasť 5 družstiev.
Poradie : 1. Nitra 12b; 2. Tr.Turná 7b; 3. Přerov 6b; 4.
Ružomberok 3b; 5. Ozeta Dukla Trenčín 1b.
Futbalový halový turnaj štvrtákov – účasť 8 družstiev.
Poradie: 1. Banská Bystrica, 2. Nitra, 3. Slovan Bratislava,
4. Žilina, 5. Synot Staré Mesto, 6. Ozeta Trenčín.
Futbalový halový turnaj tretiakov – účasť 6 družstiev.
Poradie: 1. Synot Staré Mesto, 2. Ozeta Dukla Trenčín A,
3. Dubniva n.V., 4. Nitra, 5. Žilina, 6. Ozeta Dukla
Trenčín B.
Futbalový halový turnaj žien za účasti 8 družstiev: 1. Slávia
Ekonóm Bratislava, 2. Gábor Bánovce n/B., 3. Ilava, 4.
Leoni Trenčín A, 5. Omšenie, 6. Dežerice, 7. Leoni
Trenčín B, 8. Bobot.
J. P.

Rybári od Svinnice bilancovali

Z fondu zarybnenia chcú v tomto roku kúpiť násadu
zubáča.
Výbor obvodnej organizácie v spolupráci s členmi
rybárskej stráže zabezpečoval ochranu vôd a dodržiavanie
rybárskeho práva.
V pláne pre tento rok dominujú opäť preteky mladých
rybárov na vodnej nádrži Svinnica, ktoré sa uskutočnia 26.
mája, osádzanie rámikov pre výter zubáča, zarybňovanie
vôd, pravidelná úprava okolia a kaskád, ale aj ďalšie
aktivity.
J. P.

Členovia obvodnej rybárskej organizácie číslo 6 sa
v uplynulých dňoch zišli na hodnotiacej schôdzi, na ktorej
bilancovali svoju činnosť v uplynulom kalendárnom roku.
Počet členov v porovnaní s predchádzajúcim rokom
vzrástol o dvanásť, takže v súčasnosti združuje 129
rybárov. Podľa slov predsedu organizácie Jozefa Beleja sa
7-členný výbor schádzal podľa plánu práce, najmenej raz
v mesiaci, vždy po zasadnutí výboru Mestskej organizácie
slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) v Trenčíne.
Všetci členovia výboru i mnohí ostatní sa aktívne
zúčastňovali brigád na úprave okolia priehrady, hrabaní
sena, zakopávaní smetí, čistení brehov krovinorezom, ale aj
pri kŕmení rýb, kde 56 členov odpracovalo spolu 973
brigádnických hodín. Najviac na svojom konte majú Ján
Brachtýr (102 hod),
František Kubáň (70 hod),
Ladislav Ferenčík
(66 hod), Ondrej Roháč
(55
hod)
a Vojtech Galko (54
hod).
Všetci
dostali na rok 2001
voľné povolenia
na
mimopstruhové
vody, ktoré im
výbor MsO schválil.
Pri čistení okolia
priehrady
sa,
okrem spomínaných
členov, aktivizoval
aj Miroslav Brachtýr.
Podľa
plánu
zarybnenia
nasadili rybári do vôd
Svinnice 700 kg
kapra K3 ako náhradu
za
uhynuté
ryby a na jeseň 1200
kg kapra K2
i rovnaké
množstvo
K3.
Násada kapra na jar
i na jeseň
bola zdravotne
vyhovujúca, čo sa
prejavilo
len nepatrným úhynom.

S kartami to vedia
Na
mariášnom turnaji
(6. celoslovenský)
v Trenčianskej Turnej sa zúčastnili aj hráči zo Svinnej. Na
9. mieste skončil Róbert Čahoj, 19. Pavol Petrík. Celkovo
hralo 93 kartárov z celého Slovenska.
Na podobnom turnaji v Tlmačoch obsadil Pavol Petrík
7. miesto zo 106 hráčov.
J. P.

OZNAM
Oznamujeme občanom, že sa poriada dobrovoľná
zbierka na nákup kníh do Miestnej ľudovej
knižnice vo Svinnej. Pokladničky na zbierku sú
umiestnené v predajniach potravín u pani
Belákovej a pani Murínovej a taktiež v priestoroch
knižnice.
Ďakujeme.
Miestna ľudová knižnica

Komisia pre kultúru, školstvo a šport pri Obecnom úrade vo Svinnej Vás srdečne

POZÝVA
na

TANEČNÚ PÁROVÚ ZÁBAVU,
ktorá sa uskutoční dňa 5. mája 2001 /v sobotu/
v spoločenskej sále kultúrneho domu vo Svinnej. Začiatok je o 19.00 hod. .
Do tanca bude hrať hudobná skupina „REBECA“ z Dolného Kubína.
Vstupné pre jeden pár je 300 Sk a v tejto sume je zahrnutá večera a vstupné.
Predpredaj vstupeniek je na Obecnom úrade počas úradných hodín.
Na Vašu účasť sa srdečne tešia usporiadatelia.
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