Noviny obyvateľov a rodákov obce Pucov

číslo 2/2018

Pucovský koštovník
Príďte sa zabaviť so svojou rodinou, priateľmi
a užite si pestré kultúrne podujatie!
KEDY: 15. septembra v Pucove pred obecným úradom
PROGRAM:
10. h 			
Slávnostná sv. omša spojená s poďakovaním za úrodu
14.30 – 16.30 h
Ochutnávka špecialít, ktoré pripravili naše gazdinky
14.30 – 17. h 		
Vystúpenie folklórnych skupín Ľudová skupina z Pucova,
				
Mládež z Pucova, Jozef Závacký, Ľudová skupina Kňažan,
				
Mladí oravskí heligonkári, Folklórna skupina Čečina z Veličnej, Oravskí richtári
17. – 17.15 h
Vyhodnotenie špecialít
				(každý, kto donesie nejakú špecialitu, bude odmenený)
17.15 – 18.45 h
Kysucký prameň a Patrícia Čepcová
19. h 			
Zábava s hudobnou skupinou Rebeka do bieleho rána v KD
Pre deti sú pripravené skákacie atrakcie, streľba z luku, maľovanie na tvár, cukrová vata.
Milé gazdinky, príďte sa pochváliť so svojimi špecialitami. Prineste, čo ste ukuchtili, napiekli, pripravili alebo vypálili
od 13.30 – 14. h do kultúrneho domu (na teplé jedlá budú pripravené šafingy s ohrevom a termo misky). Koštovník je
odvodený od slova koštovať, preto aj jedlá alebo koláčiky treba nakrájať na malé kúsky.
UPOZORNENIE:
Podujatie sa bude konať pred obecným úradom, preto bude cesta od obchodu COOP Jednota od
12. h do 19. h úplne uzatvorená. Ak niekto z uzavretej časti obce bude chcieť využívať svoje vozidlo, nech si ho včas
preparkuje pred obchod COOP Jednota. Na uzávierku cesty upozornite aj návštevy.
Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Ku kostolu vedie nová asfaltka

Županka sa prišla pozrieť
na problematické cesty
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Udeje sa
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Október - mesiac úcty k starším

•

20. október – Púť ku kaplnke
sv. Vendelína

SPRAVODAJSTVO

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku kostolu
Máme za sebou najväčšiu investíciu z obecných zdrojov. Na rekonštrukciu miestnej komunikácie
sme žiadali financie z rôznych
grantov. S prípravou projektu
na opravu sme začali v decembri
2015, v januári 2016 sme podali
žiadosť.
Oficiálnu odpoveď o zamietnutí
podpory sme dostali až v júni tohto roku. Dotácia nebola schválená
z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve. V procese hodnotenia je možné získať body aj
za faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, napríklad počet obyvateľov,
nezamestnanosť v regióne a v obci,
hustota obyvateľstva v obci a róm-

ske etnikum. Za tieto kritériá sme
nedostali body, preto sme skončili
pod čiarou.
Miestna komunikácia si však
vyžadovala rozsiahlu rekonštrukciu, preto sme pristúpili
k jej oprave z vlastných zdrojov.
Odvodňovací rigol pozdĺž cesty
sme zahrnuli a pod vozovku sme
uložili odvodňovacie rúry. Takto
sme docielili rozšírenie cesty a zabezpečili bezpečný prechod pre
chodcov idúcich do kostola a späť.
Hlavne pri nedeľných omšiach, pri
pohreboch a slávnostiach dochádzalo k nebezpečným situáciám
medzi chodcami a šoférmi áut.
Ďalší veľký problém bol most pri
miestnom obchode. Vrchná vrstva

mosta sa začala rozpadávať, bolo
už vidieť nosnú konštrukciu. Pre
statiku mosta to bolo nepriaznivé.
Preto sme s rekonštrukciou začali od mosta až po cintorín a dom
smútku. Je to cesta, ktorú využívajú všetci obyvatelia.
Opravili sme i zosuv miestnej
komunikácie do Pasiek. V úseku 35
bm dochádza k zosuvu svahu, preto bolo potrebné položiť tam nový
asfaltový povrch. Vjazd do požiarnej zbrojnice pre zásahové vozidlo
IVECO bol problematický, rovnako aj povrch mosta pred požiarnou
zbrojnicou je poškodený.
Veľká nerovnosť vozovky bola
i pred vstupom do základnej
a materskej školy, tú sme opravi-

li. Nakoniec sme dali do poriadku aj časť miestnej komunikácie
do Pilátovej. Povrch vozovky bol
poškodený, preto bolo treba opraviť povrch. Ak by sme to v tomto
úseku nespravili, za dva až tri roky
by bolo potrebné cestu zrekonštruovať od podkladovej vrstvy. Tým
by boli náklady na rekonštrukciu
oveľa vyššie.
Na rekonštrukciu miestnej komunikácie sme sa pripravovali
a hlavne čakali na odpoveď z ministerstva dva a pol roka. Nedočkali sme sa uspokojivej odpovede.
Samotná realizácia stavby trvala
dva a pol týždňa, náklady sa vyšplhali na 70-tisíc eur.
Metod Sojčák

Županka sa prišla pozrieť na problematické cesty
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová si bola 20. júla prezrieť stav
cesty III/2250. Neustále žiadame
o riešenie nebezpečných úsekov
na nej. Jedná sa o skalku v katastri obce Bziny, zúženú vozovku smerom do Medzibrodia nad
Oravou a pretrvávajúci zosuv
pred Pokryváčom. Predsedníčka
nás informovala, že o postupe pri
odstraňovaní skalky sa neustále
rokuje a hľadá sa najbezpečnejšie
riešenie. Na rozšírenie vozovky
v Medzibrodí je spracovaný projekt, v súčasnosti prebieha proces
2

stavebného povolenia. Čo sa týka
zosuvu v Pucove, v najbližšom
čase sa má začať s prácami, keďže
je už skončený proces verejného
obstarávania. V mene všetkých
obyvateľov regiónu starostovia
vyslovili predsedníčke poďakovanie za ďalší približne 500-metrový
úsek novej vozovky z Pokryváča
do Osádky. Erika Jurinová sa zastavila aj na vrchu Mraznice, odkiaľ je krásny výhľad na časť našej malebnej obce. Požiadali sme
o výpomoc samosprávneho kraja
pri zimnej údržbe tejto cesty.
Metod Sojčák
September 2018
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Voľby sa blížia
Komunálne voľby sa budú konať 10. novembra 2018. Voľba je
jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom
obvode v poradí najviac platných
hlasov. V Pucove sa bude voliť sedem poslancov. Za starostu alebo
primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov
sa podľa zákona vykonajú nové

Uvoľnené zvodidlá v strede obce
voľby. Prebiehať budú v jednom
volebnom obvode.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý
pobyt. Občania môžu vo voľbách
aj kandidovať. Na stránke Ministerstva vnútra SR v položke ,,voľby a referendum“ na linku www.
minv.sk/?volby-oso2018 môžete
nájsť všetky informácie k voľbám
do orgánov samosprávy obcí.

Oprava prístrešku
nad prameňom Vajcovka
Každý rok je čo opravovať a tak
sme aj tento rok mali v pláne
zrekonštruovať prístrešok na sírovodíkovom prameni. Vodu
z prameňa využívajú domáci aj
pocestní, ktorí prechádzajú katastrom. Neraz sa tam zastavia
aj malí farmári, ktorí používajú
vodu na ošetrovanie plodín proti plesni. Prameň osvieži v teplom počasí a pomáha pri tráviacich a zažívacích problémoch.
Nad prameňom je postavená
studnička s prístreškom. Jedného krásneho slnečného dňa prechádzam okolo prameňa a čo nevidím? Zamestnanci Jána Bečku
demontujú starý poškodený
drevený šindeľ, opravujú drevené výdrevy a pokladajú novú
krytinu. Zastavil som sa pri nich
a spýtal sa, prečo to robia, kto im
to prikázal. Oni, že majiteľ firmy
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ich poslal, aby opravili strechu.
Keď som sa stretol s Jánom Bečkom, opýtal som sa ho, čo ho
viedlo k oprave. Keď sa vraj bol
naposledy osviežiť pri prameni,
všimol si, že cez strechu zamoká. Prameň sa nachádza blízko
cesty. Zastavia sa tam cyklisti,
turisti, rôzne exkurzie, ktoré
sa chodia pozerať na prírodnú
pamiatku Pucovské zlepence.
Preto je potrebné, aby aj o tento
prameň bolo postarané.
Okolie je vždy upravené
a on si zaumienil, že aspoň novou strechou nad prameňom
prispeje ku krajšiemu prostrediu. Keby každému z nás záležalo na zveľaďovaní verejných
vecí a priestorov. Jánovi Bečkovi
patrí obrovská vďaka, bodaj by
takých ľudí ako on bolo viac.
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So zvodidlami, ktoré sú osadené v korune oporného múru, je
dlhodobo problém. Vodný tok
je v správe Lesy SR š. p. Oporný
múr bol vybudovaný v 80. rokoch minulého storočia. Stavbu
vtedy realizovala štátna firma Lesostav. Preto stavba patrí správcovi vodného toku, ktorý sa má
o svoj majetok starať. Najviac sa
zvodidlá uvoľnili po zime v roku
2012. Vtedy spadol celý úsek zvodidiel pri rodinnom dome pani
Málikovej. Majiteľa stavby sme
o situácii informovali. Po veľkom
naliehaní Lesy SR š. p. zabezpečili na opravu len betón v spomínanom úseku. Práce a podružný
materiál musela zabezpečiť obec.

Ale keďže to nie je obecná stavba,
samospráva nemôže investovať
vlastné financie do cudzieho majetku.
Od roku 2012 každoročne iniciujeme stretnutia so správcom
toku a slovenskou správou ciest
ŽSK. Výsledok našich stretnutí je
zatiaľ neúspešný. Obrátili sme sa
aj na generálne riaditeľstvo Lesov
SR, ale výsledok je v nedohľadne.
Na opravu celého úseku Lesy
SR spracovali projekt, no nebol
úspešný. Neustále poukazujeme
na bezpečnosť cestnej premávky,
cyklistov a obyvateľov obce.
Veríme, že sa nám tento boj
podarí dotiahnuť do víťazného
konca.

Verejné osvetlenie bude ovládané
z jedného miesta
K centrálnemu ovládaniu verejného osvetlenia je potrebné spojiť Mraznicu s obcou. Chýba
ešte šesťsto metrov prepojenia.
Na uplynulom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci schválili zámer. Samospráva ho postupne
odsúvala, pretože bolo plánované, že štát cez fondy Európskej
únie bude spájať obce vysokorýchlostným internetom, a projekt bol spracovaný. V projekte sa
uvažovalo s osadením optického
kábla do zeme popri ceste, popri
tejto investícii by obec využila
vykopanú ryhu a vložila by kábel
verejného osvetlenia. No keďže
sa projekt nebude realizovať, došlo k zmene pôvodného plánu.
Verejné osvetlenie bude vedené
vzduchom, nie zemou. Po pravej
strane cesty smerom do Pribiša
bude osadených dvadsať stĺpov

a pribudne deväť nových svietidiel. Pre potrebu zabezpečenia
rozhlasu v tejto lokalite obec
použije hrubší kábel. Na výstavbu budú použité drevené stĺpy,
ktoré používajú telekomunikácie. Klasické oceľové stĺpy verejného osvetlenia by neudržali ťah
kábla. Na zabezpečenie stability
oceľových stĺpov by samospráva
potrebovala špeciálne vystužené
stĺpy. Cena takýchto stĺpov je však
desaťnásobne vyššia ako tých
zvolených. Časť materiálu je už
kúpená, budovanie sa čoskoro začne. Po zrealizovaní zámeru bude
obec môcť verejné osvetlenie
ovládať z jedného bodu a ušetrí
na poplatkoch za odberné miesto.
Taktiež bude môcť odstrániť bezdrôtový rozhlas v tejto lokalite,
použije starú osvedčenú klasiku
- rozhlas po drôte.
3
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Hasiči si zvolili nové vedenie
Dňa 10. júna sa konala výročná
členská schôdza dobrovoľných
hasičov. Členovia si zvolili nové
vedenie. Predsedom DHZ Pucov
sa stal Miroslav Ustaník, veliteľom
Matej Červeň.
Nový výbor rozbehol stagnujúce fungovanie zboru. Hasiči sa začali stretávať, pripravujú sa na súťaže hasičov, upravujú si priestory
v zbrojnici.
Prípravu na súťaže zobrali noví
členovia zhurta. Pravidelne sa
stretávajú a trénujú. Pomaly sa
začínajú ukazovať aj prvé výsledky. Zo súťaží si už priniesli prvé

ocenenia. Spolu sa stretáva mládež, ženy aj dospelí, tvoria veľmi
dobrý kolektív. Zapojili sa do brigád na urbári, vyčistili potok pred
zbrojnicou, ktorú opravujú podľa
svojich požiadaviek. Veria, že získajú dotáciu na zateplenie a výmenu okien.
Dobrovoľní hasiči vykonajú 6.
októbra pravidelnú preventívnu
protipožiarnu prehliadku domácností. Navštívia každý dom, preto
treba pre vlastnú bezpečnosť svoje obydlia, hospodárske budovy
a garáže upraviť v zmysle požiadaviek požiarnej ochrany.

Odpad patrí na dvor
Odpad je každodennou súčasťou nášho života. Mali by sme sa
snažiť ho zmenšovať a dôkladne
triediť. Napriek tomu, že Pucov
má zberný dvor, vedenie obce
zistilo, že obyvatelia sa za svoj
odpad hanbia. Inak si nevie vysvetliť správanie niektorých ľudí.
Zberný dvor je k dispozícii pre
každého občana a je otvorený
podľa potreby. Na bráne zberného dvora je informácia o telefónom čísle na obecný úrad. Zamestnanec úradu je k dispozícii

Na ihrisku bude nový trávnik
Obec získala peniaze na výmenu
umelého trávnika. Práce chcela
stihnúť do augusta, no pre kontrolu verejného obstarávania
a zdĺhavú administratívu sa to
nepodarilo. Termín opravy ihriska sa posunul o niekoľko týždňov.
Obec bude najprv trávnik asanovať. Ak niekto má záujem o starý koberec, môže sa prihlásiť
na obecnom úrade.

Upravte si dreviny
Opäť vás, vážení spoluobčania,
vyzývame, aby ste dreviny, ktoré
zasahujú do cestného telesa, chodníkov alebo schodov opílili. Čo
nevidieť tu bude zima a dreviny
budú ešte viac ohrozovať bezpečnosť na ceste. Cestným telesom
je aj vzdialenosť minimálne 1,5
metra od krajnice cesty. Preto je
potrebné popíliť konáre nielen
nad cestou, ale aj vo vzdialenosti
najmenej 1,5 metra od krajnice.
Treba sa starať aj o dreviny, ktoré sú posadené pod elektrickým
vedením alebo v jeho tesnej blíz-

kosti. Ak stromy zasahujú do elektrického vedenia, treba to nahlásiť
na SSE-Distribúcia. Pracovníci
prídu po zdokumentovaní stavu
potrebné dreviny vypíliť.
Ak nedôjde k náprave, obec
objedná firmu, ktorá príde a opíli
všetky dreviny okolo ciest, chodníkov, schodov a káblov elektrického vedenia. Firma nebude pozerať na estetiku opílených drevín,
ale na bezpečnosť. Preto chceme,
aby ste si stromy a kríky opílili
radšej sami, podľa svojich predstáv.

Jeden odpad, jeden žetón
V dedine funguje už istý čas žetónový systém vývozu odpadu. Jeho
cieľom je, aby Technické služby
nevyvážali z dediny „vzduch“, ale
vyprázdňovali naozaj plné smetné koše. Plná popolnica však nie
sú dve tri vrecia položené pri nej,
spoločnosť vyvážajúca smeti od4

mieta brať tento odpad na ten
istý žetón ako obsah popolnice.
Nebráni sa aj väčšiemu množstvu
odpadu, no za ďalší žetón. To znamená, že ak nabudúce budete mať
popri plnom koši aj ďalšie vrecia
na vyhodenie, pripnite na kôš dva
žetóny.

každý pracovný deň a v sobotu
v čase od 11. h do 14. h na uvedenom telefónom čísle.
No stáva sa často, že podaktorí
privezú odpad v čase, keď zberný
dvor nikto neobsluhuje, a potajomky odložia smeti do kontajnerov. Takéto konanie pritom
vôbec nemá opodstatnenie.
Zberný dvor obec zriadila práve
na to, aby obyvateľom uľahčila
likvidáciu odpadu a zabránila
vytváraniu nepovolených smetísk.

Starý trávnik má deväť rokov.
Samospráva na jeho opravu získala 10-tisíc eur, celková investícia sa vyšplhá na 19-tisíc eur.
Technológia aj materiály sa za ten
čas posunuli vpred, nové ihrisko
by teda malo byť kvalitnejšie a trvácnejšie. Obec zaplatí z rozpočtu
aj výmenu sietí okolo ihriska, tie
pôvodné sú už roztrhané a neplnia svoju funkciu.

Ihrisko potrebuje opravu
Hokejové ihrisko bolo v dezolátnom stave. Hokejisti preto rozobrali mantinely a priestor zostal
otvorený. Je pripravený na svoju
opravu.
V októbri minulého roka obec

podala žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu ihriska a zateplenie
kultúrneho domu. V máji musela doplniť niektoré informácie
v projekte. V súčasnosti čaká
na vyhodnotenie.

Zabezpečte si svoje psy
Opäť sa obraciame na vás, chovatelia domácich miláčikov, aby
ste psy nepúšťali voľne pobehovať
po dedine.
Neustále sa stretávame so sťažnosťami od spoluobčanov, že sa
boja ísť na nákup do obchodu, ísť
samostatne do školy alebo len tak
sa prejsť. Je už nedôstojné, aby
sme každú chvíľu niekoho napomínali.
Každý zodpovedný chovateľ zabezpečí pre štvornohého priateľa
patričný bezpečný výbeh vo svojej
ohradenej a zabezpečenej záhrade,
alebo sa ide s ním prejsť na vôdz-

ke, aby neohrozoval obyvateľov či
cyklistov.
Keď pes niekomu ublíži, neobstojí obhajovanie spôsobom, že
"môj pes je milý a nikomu neublíži".
Mali sme už nejedno napadnutie psom a potom si majiteľ „sype
popol na hlavu“, no zväčša je už
neskoro.
U žiadneho živého tvora nevieme predpokladať, ako sa bude
správať.
Veď Pán Boh dal človeku rozum
a slobodnú vôľu, aby vedel slobodne uvážiť, čo je dobré a čo zlé.

September 2018

•

Pucovský spravodaj

SPEKTRUM

Deň matiek

Deň detí si deti užili

Deň matiek si Pucov pripomenul 13. mája. V sále kultúrneho
domu sa mamičkách a starým
mamám predviedli so svojím
programom deti zo základnej
a materskej školy. Zarecitovali básničky, zaspievali pesničky

a zahrali divadielko. Oslávenkyne dostali muškát a svietnik.
Obec zabezpečila aj občerstvenie
v podobe kávy a koláčov.
Všetkým, ktorí prispeli k tomuto milému podujatiu, patrí
veľká vďaka.

Prvá júnová nedeľa v Pucove už
tradične patrila deťom, otcom
a rodinám. Obec Pucov v spolupráci so základnou školou pripravila popoludnie pre deti k ich
sviatku. Nedeľné ráno nás moc
nepotešilo, lebo začalo pršať,
ale okolo obeda sa mraky rozišli
a vykuklo slnko. Preto nič nebránilo tomu, aby sme sa všetci
stretli na školskom dvore. Daniela Hlbočanová, Gabriela Ďaďová
a ochotné dievčatá pripravili súťaže pre všetky deti. Ani jedno
neostalo bez malého darčeka.
Pripravené bolo občerstvenie
formou grilovaného mäsa a zele-

niny, ktoré pripravili zamestnanci
obce. Veľké ďakujeme patrí Štefanovi Svitkovi, ktorý zabezpečil
pre deti zmrzlinu. Dobrovoľní
hasiči zavítali medzi najmenších
tiež. Deti mali možnosť zasadnúť
za zásahové vozidlo a vyskúšali
si, ako fungujú sirény, výstražné svetlá, zásahové čerpadlo
s prúdnicou. Nezabudli sme ani
na oteckov, ktorí v teplom počasí uhasili smäd pivkom. Touto cestou vyjadrujeme úprimné
poďakovanie všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave a priebehu
nedeľného popoludnia pre naše
ratolesti.

Podkrovné učebne budú hotové neskôr
Na výstavbe učební v podkroví
školy sa stále pracuje. K prvému
septembru ich už mali využívať
žiaci. Vznikol však sklz v prácach,
preto budú priestory k dispozícii
o čosi neskôr. Hotové sú elektro-

inštalácie, stropy, podlaha. Treba
ešte vymaľovať, nainštalovať radiátory a kúpiť nábytok.
Obec získala na dokončovacie
práce 6-tisíc eur z ministerstva
školstva.

Nové posily v škole a škôlke
Do materskej školy nastúpia dve
nové učiteľky.
Jedna odišla do dôchodku,
druhá bola prijatá na dobu určitú a obecné zastupiteľstvo sa
rozhodlo nepredĺžiť jej pracovnú
zmluvu. Pôvodnú upratovačku,
ktorá tiež odišla do dôchodku, nahradila nová.
Samospráve sa podarilo získať

peniaze na pedagogickú asistentku učiteľa. V prvom ročníku bude
pomáhať učiteľke pri práci.
Zmena nastane aj v školskom
klube. Doposiaľ bolo otvorené len
jedno oddelenie, od nového školského roka to už budú dve oddelenia.
Preto škola prijala do klubu ďalšiu učiteľku na polovičný úväzok.

Finančná dotácia pre školu
V apríli obec zareagovala na výzvu Žilinského samosprávneho
kraja na predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2018
v programe Aktívny človek – aktívna spoločnosť.
Samosprávny kraj odsúhlasil
Pucovu čiastku osemsto eur, záPucovský spravodaj

•

väzná spoluúčasť obce na projekte je šesťsto eur.
Získané peniaze plánuje investovať do kúpy a osadenia preliezačiek a hojdačiek. Areál v centre
dediny tak bude atraktívnejší pre
všetky deti, ktoré najradšej trávia
svoj voľný čas pohybom na čerstvom vzduchu.

September 2018
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Kríž – zvrchovaný symbol lásky

Z papiera pletie praktické košíky

„Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život.“ (Jn
3,16). Jednoduchšie povedané:
Kríž je zvrchovaným symbolom
lásky.
Kdekoľvek kresťanstvo zapustilo korene, kríž vždy označoval,
že sú tam prítomní kresťania.
V domoch aj v chrámoch, v nemocniciach, školách, na cintorínoch i vedľa cesty sa kríž stal
znamením kultúry, ktorá čerpá
z posolstva Krista pravdu a slobodu, dôveru i nádej.
Kríž z roku 1868, vtedy
umiestnený ešte pred vstupom
do nášho malebného Pucova,
sa stal prejavom kultúry našich
zbožných predkov. Ten istý kríž,
obnovený pri príležitosti 150teho výročia jeho osadenia, je
prejavom duchovnej zrelosti našich veriacich.
Zbožnou túžbou nebohej Školastiky Mudrončíkovej a jej manžela Norberta bolo obnoviť časom schátralý symbol našej viery
na Lazoch. Skromnú zanechanú
finančnú hotovosť obohatili svojim milodarom jej vnúčatá Monika Oklapková s manželom Marošom a Peter Sojčák s manželkou
Danielou. Oslovili odborníka
na rekonštrukčné práce – Pavla
Hajdúcha z Chlebníc, ktorému
vďačíme za odstránenie z mi-

Andrea Marettová sa do Pucova prisťahovala z malej dedinky
na východe Slovenska. V roku
2015 sa vydala za Jozefa Marettu. „V Pucove sa mi býva dobre,
aj keď nepoznám všetkých ľudí.
Nemôžem na nikoho povedať nič
zlé. Žijú tu dobrí ľudia, Pucov je
pekná malebná dedinka,“ vyznáva sa k svojmu novému domovu
40-ročná Andrea.
Vo voľnom čase sa venuje pleteniu z papiera. K záľube sa dostala náhodou, po operácii kolena.
„Bolo mi dlho, tak som si krátila
čas pozeraním na internete. Našla
som tam pletenie košíkov, tak som
si povedala, že to skúsim.“ Na pletenie Andrea používa papier, kto-
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nulosti neodborne použitého
farebného náteru pieskovcového
kameňa, tiež za precíznu prácu pri obnove kríža. Vďaka jeho
obetavej námahe sa dnes vypína
symbol našej viery v plnej nádhere. Nezabúdame poďakovať aj
obci Pucov za zhotovenie kovaného oplotenia a skrášlenie okolia výsadbou okrasných kvetov
a kríkov.
Prejavom viery i vďačnosti voči zainteresovaným bola
účasť vyše sto našich farníkov
na posviacke obnoveného kríža
v nedeľu 17. júna 2018 popoludní. Však Kristov kríž pri vstupe do Pucova sa aj dnes, ako aj
v škole našich dávnych predkov,
predstavuje nám i všetkým, ktorí
nás navštevujú i od nás odchádzajú, nie ako symbol ťažkostí
a námah, ale naopak, ako synonymum požehnania.
Panna Mária, dokonale spojená so svojím Synom, sa pod
krížom mimoriadne hlboko
podieľala na bolesti a láske jeho
obety. Nikto nemôže naučiť lepšie milovať kríž ako ona. Sedembolestnej Matke, tiež znázornenej na kríži pod Božou mukou,
zverme mladých i rodiny Pucova, náš národ aj celé Slovensko.
Kristov víťazný kríž nech je pre
nás kresťanov zárukou nádeje,
viery a lásky.
Peter Pitoniak, farár

rý si objednáva cez internet. Je to
papier špeciálne určený na pletenie košíkov. Zvyšné dekorácie si
kupuje.
„Na spodnú časť košíkov používam kartón a ten ozdobujem
servítkovou technikou.“ Z papiera
sa dá vraj pliesť všetko, stačí iba
fantázia a trpezlivosť. Z papiera
vytvára rúrky pomocou drevenej špajdle. Rúrky farbí tónovacími farbami, ktoré sa používajú
na maľovanie stien, alebo farbou
chevas. Takto upletené koše nie
sú len dekoratívnym doplnkom,
majú aj praktickú funkciu. Dajú
sa využiť na ovocie, zeleninu, ako
úložný priestor pre čokoľvek v domácnosti.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019
Posledný deň
vyučovania pred
Termín prázdnin
začiatkom prázdnin
30. 10. 2018
31. 10 - 2. 11 2018
(utorok)

Začiatok
vyučovania
po prázdninách
5. 11 2018
(pondelok)

vianočné

21. 12 2018
(piatok)

27. 12 2018
- 7. 1. 2019

8. 1 2019
(utorok)

polročné

31. 1. 2019
(štvrtok)

1. 2. 2019 (piatok) 4. 2. 2019
(pondelok)

jarné Košický,
Prešovský
kraj
Bratislavský,
Nitriansky
a Trnavský
kraj
Banskobystrický,
Žilinský
a Trenčiansky kraj
veľkonočné

15. 2. 2019
(piatok)

18. 2. - 22. 2. 2019 25. 2. 2019
(pondelok)

22. 2. 2019
(piatok)

25. 2. - 1. 3. 2019

4. 3. 2019
(pondelok)

1. 3. 2019
(piatok)

4. 3. - 8. 3. 2019

11. 3. 2019
(pondelok)

17. 4. 2019
(streda)

18. 4. - 23. 4. 2019 24. 4. 2019
(streda)

letné

28. 6. 2019
(piatok)

1. 7. - 31. 8. 2019

Prázdniny
jesenné
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2. 9. 2019
(pondelok)
Pucovský spravodaj
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Zo života školy
Trinásty apríl bol pre žiakov šťastným dňom, pretože sa v tento deň
neučili. Vybrali sme sa do Dolného Kubína na divadielko O psíčkovi
a mačičke, ktorí v príbehu zažívali rôzne žartovné príhody.
Bábkoherečky spolu s bábkami inšpirované literárnou predlohou
svojimi výkonmi zaujali a rozosmiali hádam každého diváka v sále.
Z divadla sme všetci odchádzali bohatší o nový kultúrny zážitok.
V dňoch od 16. do 20. apríla žiaci 3. a 4. ročníka nastúpili na plavecký
výcvik v Aquarelaxe Dolný Kubín. Tam na nich čakala príjemná voda,
atrakcie vodného sveta a inštruktori, ktorí svojím prístupom naučili
deti mať vodu rady. Mnohých naučili plávať, u iných zlepšovali techniku plávania. Vďaka nim sa tam žiaci cítili ako ryby vo vode.

na nás čakali tety kuchárky s dobrým obedom.
V piatok 22. júna večer sa na školskom dvore zišli rodičia, deti a celý
pedagogický zbor. Prečo? Pretože sa konala obľúbená akcia Noc odvahy. Večer sa grilovali klobásky, rodičia si posedeli, porozprávali, deti
behali po školskom dvore..., keď sa zotmelo, rodičia odišli a odvážne
deti tu zostali spať. Po polnoci sme sa vybrali na nočný pochod dedinou, ktorý všetci zvládli bez plaču. Účasť na ňom bola stopercentná,
pretože nik nezaspal. A veru boli aj takí, ktorí vydržali nespať celú noc.
Isto si to potom vynahradili doma vo svojich posteliach.

Dňa 26. apríla sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudovej piesne v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Malí speváčikovia, víťazi triednych kôl
nám zaspievali rôzne ľudové piesne.
Víťazi:
1. kategória
		
		
2. kategória
		
		

1. miesto – Aneta Povalová
2. miesto – Nina Bečková
3. miesto – Nella Stuchlá
1. miesto – Stela Šinalová
2. miesto – Adam Mudrončík
3. miesto – Lucia Jurigová

Posledný májový deň sme nezabudli na tradíciu stavania májov. Chlapci – štramáci, pekne vyobliekaní postavili dievčatám – štramandám
máj. Dievčatá vyzdobili stromček stužkami, zaspievali piesne a chlapcov ponúkli „pečeným a páleným.“ To z vďačnosti, že na ne nezabudli.
A tak by to malo byť.
Aj tento rok zanietení športovci - žiaci 3. a 4. ročníka vytvorili futbalový tím, ktorý reprezentoval našu školu na futbalovom turnaji Mc
Donald´s cup v Dolnom Kubíne. Aj keď v silnej konkurencii nezvíťazili, pre nás sa stali víťazmi svojím zápalom a športovou zanietenosťou.
Školu reprezentovali: Timotej Bečka, Benjamín Nagy, Benjamín Bečka, Peter Ďaďo, Lukáš Sojčák, Mária Mudroňová, Marcela Hunčagová,
Damián Bečka, Michal Juráš, Christopher Šinál, Stela Šinalová, Marek
Majzel.
V nedeľu 13. mája bol Kultúrny dom v Pucove plný mám a starých
mám. Pri príležitosti Dňa matiek si okrem škôlkarov aj žiaci našej školy pripravili program, ktorým chceli svoje mamky a staré mamy potešiť, a tak sa im poďakovať za ich lásku a obetavosť..., a všetkým sa to aj
podarilo.

V pondelok 25. júna ráno prišli medzi nás policajti. Nestalo sa nič zlé,
práve naopak, - bol to super deň. Zavítali k nám psovodi, ktorí nám
predviedli prácu policajných psov – ich poslušnosť pri aportovaní či
vyhľadávaní nástražného systému. Potom sme si upevnili vedomosti
o bezpečnom správaní sa na cestách. A nakoniec nám krv v žilách rozprúdili husličky Miroslava Štefana a akordeón Tibora Šándora, ktorí
nám zahrali na ľudovú nôtu. Mnohým z nás bolo do spevu a mnohým
i do tanca.
K posledným dňom školského roka neodmysliteľne patrí koncoročný
školský výlet. Tento rok sme sa rozhodli pre plavbu loďou po Oravskej
priehrade so zastávkou na Slanickom ostrove umenia. Pred plavbou
sme sa prešli po priehradnom múre a po plavbe sme navštívili nákupné
centrum v Námestove, v ktorom väčšina minula všetky euráčiky.

Koncom mája sa prváci a druháci – chlapci zúčastnili na futbalovom
turnaji, ktorý organizovala Cirkevná základná škola v Dolnom Kubíne. Aj keď napriek snahe viac gólov inkasovali ako dali, prišli z turnaja
spokojní a šťastní, veď na hrudi sa im skvela medaila – to za snahu
a tímovú hru. Blahoželáme.
Prvý jún je Dňom detí. My v škole sme tento sviatok oslávili o niečo skôr 28. mája výletom na Rozprávkový Oravský hrad. Tam na nás
čakala Pipi Dlhá Pančucha, ktorá nás sprevádzala priestormi hradu,
v ktorých sme mohli stretnúť rôzne rozprávkové postavy a zároveň
na rôznych stanovištiach vidieť hrané úryvky z rozprávok, pričom
deti hádali ich názov. V závere boli za šikovnosť odmenené pochvalou
a drobnou sladkosťou. Pod hradom si mnohí spríjemnili deň zmrzlinou a kúpou maličkostí. Potom sme sa spokojní vrátili do školy, kde
Pucovský spravodaj
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Posledné dni v škole nám svojou návštevou spestrili i hasiči - členovia
Dobrovoľného hasičského zboru Pucov. Na školskom dvore pristavili hasičské auto s plnou nádržou vody, rozmotali hadice a súťaže sa
mohli začať. Žiaci v triednych družstvách v požiarnom útoku bojovali
o každú sekundu, veď v závere bolo vyhodnotenie s medailami a sladkou pozornosťou, ktorá sa ušla každému. V tento deň bol školský dvor
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plný detí, vody, radosti, rýchlosti, akčnosti a vône kotlíkového guľášu,
na ktorom sme si v závere akcie všetci spoločne pochutili. Naozaj pochutili, lebo sa zjedol úplne celý.
Všetko má svoj začiatok aj koniec. Ani školský rok nie je výnimkou.
Posledný deň školského roka 2017/2018 pripadol na 29. júna. Záver sa
niesol v duchu zhodnotenia roka riaditeľkou, no predovšetkým v duchu rozlúčky so štvrtákmi. Po prevzatí vysvedčení sa všetci rozbehli
domov užívať si prázdniny a načerpať sily do nového školského roka.		
Gabriela Ďaďová
			

Otvorenie školského roka 2018/2019
Školský rok sa začína 1. septembra 2018, školské vyučovanie 3. septembra 2018 (pondelok).
Rozdelenie tried:
1. ročník: triedna učiteľka Mgr. Daniela Laučeková
2. ročník: triedna učiteľka Mgr. Mária Machajová
3. ročník: triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Puna
4. ročník: triedna učiteľka Mgr. Daniela Hlbočanová

Zo života škôlky
V apríli sa v materskej škole uskutočnil 1. ročník súťaže Škôlka má talent. Do súťaže sa zapojilo viac ako 20 súťažiacich, ktorí ukázali svoje
schopnosti v speve, tanci či v prednese básní. Výkony súťažiacich posudzovala odborná porota zložená zo zamestnancov školy. Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére, deti sa navzájom povzbudzovali, fandili si.

Všetkým malým talentom ďakujeme za pekný kultúrny zážitok.
V piatok 1. júna sme oslavovali veľkolepo. Už od rána naše pani učiteľky
pripravovali pre deti oslavu ich veľkého sviatku, a to vytvorením dinosaurieho sveta na školskom dvore. Deti sa tak prostredníctvom rôznych
aktivít dostali do dávneho praveku – do sveta dinosaurov. Na začiatku
sme sa spolu stretli a krátkym rozprávaním sme si priblížili praveký svet
a následne na to sme vytvárali stopy dinosaurov, hľadali v piesku jeho
pozostatky, kŕmili hladného dina, opatrne prenášali jeho vajce, zahrali
sa na lovcov, farebne dotvárali tento svet. Všetky hry a aktivity splnili očakávania zúčastnených v maximálnej miere. Bodkou za príjemne
stráveným dňom boli aj odmeny pre všetky deti, ktoré dostali darčeky
v podobe dinosaura, aby mali pamiatku na tento výnimočný deň. Stalo sa už tradíciou, že naša materská škola spolu s rodičmi organizuje
koncoročný výlet. Tento rok padla voľba na Oravskú lesnú železničku,
kde deti na vlastnej koži zažili rozprávku O troch prasiatkach, odviezli
sa vláčikom cez rozprávkový les. Z Oravskej Lesnej viedla naša cesta
na Edyho ranč, kde na deti čakala jazda na koni, rôzne detské atrakcie a nezabudnuteľná prechádzka popri Oravskej priehrade. Výlet mal
u detí úspech a domov sme sa vrátili spokojní a príjemne unavení.
Získať základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania
sa v rôznych dopravných situáciách vôbec nie je jednoduché. Preto je
dopravná výchova v našej materskej škole súčasťou každodenného života detí. Svoje celoročné poznatky a skúsenosti mohli deti využiť v jeden
júnový pondelok, kde si v praktických činnostiach zopakovali pravidlá
správania sa na ceste v úlohe chodca a bicyklistu, oboznámili sa s prácou
policajného psa, prezreli si policajné auto so zapnutou sirénou. Na zá-

ver tohto vydareného dopoludnia im pán policajt zahral na harmonike
a deti si spolu s ním zaspievali a zatancovali.
V stredu 27. júna bol výnimočný deň, naše deti mohli pozorovať prácu
hasičov. Pozreli si zblízka hasičské auto a šikovnosť hasičov v akcii. No
najväčšiu radosť prežívali z toho, keď im hasiči dovolili vyskúšať si, ako
sa taká požiarna hadica používa a mohli hasiť fingovaný ohník. Hasiči
boli pre naše deti veľkou inšpiráciou.
Ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2017/2018 nastal čas, aby sme sa rozlúčili
s našimi predškolákmi. V piatok 29. júna poslednýkrát vystúpili v materskej škole pred svojimi rodičmi, známymi, kamarátmi a pani učiteľkami. Naposledy si v materskej školy zaspievali, zatancovali a zarecitovali
básničky. Za odmenu si naši predškoláci odniesli na pamiatku darčeky
a knižky, samozrejme nechýbali ani tortičky, na ktorých si všetci veľmi
pochutili.
Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou
nastúpili do vytúženej školy, aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018
MŠ bude v prevádzke od 3. 9. (pondelok) v čase od 6.30 h do 16.30 h.
Rozdelenie do tried:
Trieda (staršie deti)
vyučujúce: Oľga Šinálová, Mgr. Katarína Gašperová
Trieda (mladšie deti)
vyučujúce: Mgr. Anna Polčicová, Mgr. Viktória Jurášová
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