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Milý náš duchovný otec

Uvítanie detí do života

Kňaz je láskou Ježišovho Srdca a
každý kňaz nesie v sebe i osobitné
požehnanie. Veď v každom kňazovi prichádza k nám sám Kristus.
Nebeský otec si vyvolil aj vás
za ohlasovateľa Božieho slova a v
týchto dňoch slávite 25. výročie
kňazskej vysviacky. Dovoľte, aby
sme sa vám pri tejto príležitosti
prihovorili slovami francúzskeho
spisovateľa Lamartina. Ten, na
otázku „Kto je kňaz?“, odpovedal:
V každej farnosti žije jeden človek,
alebo aj viacerí, ktorý nemá rodinu, a predsa patrí do rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné sa
narodiť ani umrieť. Žehná kolísku
i truhlu, manželstvo i katafalk. Pri
jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním
vylievajú svoje slzy. Je človekom,
ktorého slovo padá do srdca s váhou Božej autority a preniká duše
silou viery.
Kto je tento človek? Je to kňaz!
Nikto nie je schopný preukázať
ľudstvu väčšie dobro, ako skutočný kňaz. Veď kňaz je pre nás spojujúcim článkom medzi Stvoriteľovou všemohúcnosťou a biedou
stvorenia v jednom. Je tým, ktorý
viaže a rozväzuje. Je tým, ktorý prináša Pána na oltár, aby nás

Koncom apríla vedenie samosprávy uvítalo slávnostne do života
nových najmenších spoluobčanov. Vlani sa v Pucove narodilo desať
detí. Rodičia dostali finančný príspevok na dieťa vo výške päťdesiat
eur, na pamiatku dostali osušku s vyšitým anjelikom a menom. Mamičky si odniesli kvet a spoločnú fotografiu zúčastnených, ktorí sa
na záver podpísali do pamätnej knihy obce.

uzdravoval, očisťoval a tešil a dáva
nám ho za pokrm v eucharistii.
Vedie a usmerňuje nás, je láskavý,
ale aj prísny.
Povolanie kňaza je ťažké, ale v
dnešnom svete veľmi potrebné.
Život kňaza je neprestajná obeta. Možno sa len hlboko skloniť
pred mužom, ktorý sa podujíma
na túto službu. On dvíha kríž bez
reptania až do samého konca.
Mnohí hľadajú v kňazovi nadčloveka, mnohí neľútostne tlačia na
svojich duchovných, ba často skĺznu i do ohovárania a nenávisti.
V každodennom zhone dnešného
sveta si málokto uvedomuje a váži
milosti, ktorými nás Pán Boh požehnáva prostredníctvom kňaza.
Drahý náš duchovný otec, ďakujeme za Kristovu lásku, ktorú
nám odovzdávate. Do ďalších rokov kňazskej služby vám vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu našej nebeskej Matky Panny
Márie. Pane Ježišu, prosíme ťa,
ochraňuj nášho duchovného otca,
žehnaj mu, aby nás viedol k tebe,
lebo kde si ty, Pane, na prvom
mieste, všetko je na správnom
mieste.
S úctou vaši vďační veriaci.
Pochválený buď Ježiš Kristus!

Tvorte noviny spolu s nami
Pucovský spravodaj vychádza v štvormesačnej perióde a zachytáva
aktuálne dianie v obci. Ak máte záujem podieľať sa na jeho tvorbe,
uverejňovať články, svoje postrehy, ozvite sa. Uvítame každú spoluprácu. V novinách vždy predstavujeme aj šikovných ľudí, ktorí sa
majú s čitateľmi o čo podeliť. Ak niekoho takého v Pucove poznáte,
neváhajte a dajte nám vedieť.
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Úvodník starostu

Vážení spoluobčania,
jar je najkrajším ročným obdobím, ktoré v sebe skrýva čaro
znovuzrodenia a začiatok niečoho nového. Teplé lúče slnka zohrievajú a prebúdzajú prírodu zo
zimného spánku k životu. Zakladá sa podstata novej úrody a nového života, všetko živé sa dáva
do pohybu. Nielen príroda, aj
ľudia akoby vyzlečením teplých
kožuchov zvliekli zo seba pochmúrnu náladu, sú viac usmievaví, veselší a snáď aj šťastnejší.
Slávnostným zavŕšením jarného obdobia je Veľká noc.
Prežitý štyridsaťdňový pôst
bol časom na rozjímanie o večnom kolobehu života, ako aj časom na očistu tela a duše. My,
kresťania, slávime svoj najväčší
sviatok. Pripomíname si umuče-

nie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Uchovávajme si tento
kresťanský odkaz Veľkej noci v
našich srdciach. Kolobeh života je večný, preto buďme k sebe
dobrí, milí, priateľskí, otvorení a
ústretoví.
Tak, ako je to s prírodou, tak
je to aj v samospráve. V zimnom
období sa pripravujú projekty,
aby sa s príchodom jari rozbehli
nové investičné akcie. Podali
sme rôzne žiadosti a budeme netrpezlivo čakať na ich schválenie.
Ministerstvo kultúry vyhlásilo
výzvu, ktorou chce podporiť ľudovú kultúru. V obci už nejedno
predstavenie pripravili nadšenci
z ľudovej skupiny Laštek a netreba zabudnúť ani na naše deti,
ktoré v škole pripravujú krásne
predstavenia. Obec podala žiadosť, aby pomohla týmto skupinám zabezpečiť nové kroje pre
ich vystúpenia.
Ďalej sme podali žiadosť pre
potreby športového vyžitia. Pri
hokejovom ihrisku by mohol
vzniknúť areál pre rôzne druhy
športu. Začali sme s prípravou
dráhy pre hasičov. Hokejové ihrisko je potrebné opraviť. Zabezpečiť rekonštrukciu z vlastných
zdrojov je veľmi náročné, nakoľko sú financie potrebné na rozvoj
infraštruktúry. Taktiež už máme

vybudovaný jeden veľký športový areál pri základnej škole, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Bol podporený z Úradu
vlády SR. Tento rok sme podali
žiadosť o financie z rovnakého grantu, ale na rekonštrukciu
drenáže a podložia hokejového
ihriska. Z ministerstva financií
chceme získať peniaze na výstavbu železobetónovej platne.
Ministerstvo životného prostredia vydalo výzvu pod názvom
Zelené obce Slovenska. Do výzvy
sme sa prihlásili, ale ešte sme nerozhodli o mieste výsadby zelenej aleje. Ďalej sme sa zapojili do
výzvy zameranej na doplnenie
kamerového systému.
Už neraz sme podávali žiadosť
cez Program rozvoja vidieka, zatiaľ neúspešne. Opäť nám prišla
zamietavá odpoveď na projekt
zateplenia kultúrneho domu
pre nedostatok finančných prostriedkov určených na danú výzvu. Je potrebné eliminovať tepelné straty na kultúrnom dome
a preto sme podali žiadosť na
Environmentálny fond.
Na Environmentálny fond
podávame žiadosti pravidelne.
Začiatkom apríla nám prišla
pozitívna správa. Obec bude pokračovať v regulácii potoka. Bola
nám schválená dotácia vo výške

100-tisíc eur. Z dotácie bude regulovaný úsek vodného toku v
dĺžke 60 bm od pána Františka
Brienika. Na danom úseku bude
opravený i most, ktorý bude financovaný z obecného rozpočtu.
Obec získala financie na vybudovanie bezplatných wifi zón
v obci vo výške asi 15-tisíc eur.
Bezplatné wifi zóny budú vytvorené pri obecnom úrade, v areáli
školského dvora, pri odpočívadle
pri Pucovských zlepencoch a v
priestoroch hokejového ihriska.
Na konci minulého roka sme
dostali financie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a rekonštrukciu kamerového systému. S
prácami chceme začať čo najskôr.
V rozpočte obce máme vyčlenené aj financie na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Práve prebieha výberové konanie na
dodávateľa stavby.
Obdobie prípravy je za nami
a prišiel čas pustiť sa do práce.
Milí spoluobčania, prajem vám
veľa zdravia a sily pri zveľaďovaní vlastných obydlí. Lebo jar
sa opýta: Čo si robil v zime? Aké
máš plány na najbližšie obdobie?
Aby sme ako príroda po zimnom
odpočinku priniesli bohatú úrodu na jeseň. Lebo to, čo zasejeme, budeme na jeseň žať.
Metod Sojčák

V obci pribudnú nové kamery

Dedina mala kontroly

Pucov získal dotáciu na rozšírenie
kamerového systému. „Je to dobrá investícia, hlavne, keď sa stále
trápime s vandalizmom,“ povedal
starosta Metod Sojčák. „Kamery
nám pomáhajú monitorovať verejné priestranstvá a zabezpečovať tak poriadok v dedine.“
Mládež si trúfa nielen na obecný
majetok, pustila sa už aj do ničenia súkromných domov. Naposledy musela samospráva s políciou
riešiť povybíjané okná a poškodené múry na troch domoch. Stojí
na zamyslenie, či je správne, že
rodičia dotyčných detí nevedia
alebo sa nezaujímajú o to, kde sú

Okresná prokuratúra vykonáva
v obciach previerky na dodržiavanie zákonov. Previerky v
Pucove boli vykonané na dodržiavanie stavebného zákona,
zákona o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach, o živnostenskom podnikaní a zákona o
ochrane prírody a krajiny. Práve na základe zákona o ochrane prírody a krajiny sme v roku
2018 nevydali žiadne rozhodnutie. Prokurátor podal námietku
ohľadom nedodržiavania daného zákona. V dnešnej modernej dobe počítačov, sociálnych
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ich deti o polnoci a čo robia. Výchova vychádza z rodiny a to, ako
sa naše deti správajú, je naším zrkadlom a našou vizitkou.
Kamery sa už viackrát osvedčili
pri preukazovaní totožnosti osôb,
tie nové budú mať lepšie rozlíšenie a tak bude možné páchateľov
ľahšie identifikovať. Kamerový
systém namontuje tá istá firma z
Varína, ktorá vybuduje v dedine
aj rozvody bezplatnej wifi siete.
Na internet sa budete môcť napojiť v areáli základnej školy, pri
obecnom úrade, pri Pucovských
zlepencoch a na hokejovom ihrisku.

sietí a hlavne fotografií je možné
identifikovať, že v katastri obce
boli vykonané výruby drevín
na poľnohospodárskej pôde. Na
lúkach, v záhradách a v okolí
rodinných domov je potrebné
podať žiadosť o výrub dreviny.
Na základe žiadosti obec vydá
súhlas a určí podmienky náhrady. Žiadateľ o výrub drevín musí
byť majiteľom pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo musí
mať súhlas majiteľa poprípade
spolumajiteľa pozemku. Výrub
na lesných pozemkoch vydáva
okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.
Apríl 2019

•
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Pucovu chýba do desiatky
už iba jeden titul
Poslednú sobotu v minulom roku
strávili hokejisti na zimnom štadióne.
Mužstvá HK Slanica, TJ Oravská Lesná A, HK Pucov a HK
Vavrečka bojovali o prvenstvo na
23. ročníku turnajovej súťaže o
Oravský pohár.
Už z deviateho titulu sa tešili
hokejisti HK Pucov, ktorí prešli
turnajom bez jedinej prehry. Na
druhej priečke skončila domáca
Oravská Lesná. V minulosti už
vyhrala štyri ročníky. Z bronzu sa
tešili hráči HK Slanica a tabuľku
uzavrela Vavrečka.
Počas záverečného vyhodnotenia vyjadrili zástupcovia všetkých
zúčastnených tímov poďakovanie a spokojnosť s organizáciou a
hladkým priebehom tohto podujatia. Osobitné poďakovanie patrí
rozhodcom Stredoslovenského
hokejového zväzu, ktorí výkonmi taktiež prispeli k vydarenému
priebehu 23. ročníka.
Výsledky:
HK Slanica – TJ Oravská Lesná
A 1:7 (0:2,1:5)
Góly: Richard Uhliarik (Patrik
Kapičák) - Dávid Olbert (Matej Laššák), Peter Graňák (Matej
Laššák), Lukáš Brňák (Matej Laššák), Adam Kurek (Andrej Kolenčík), Pavol Laššák (Matej Laššák), Matej Laššák (Dávid Olbert,
Pavol Laššák), Benjamín Habľák
(Jozef Habľák)
HK Pucov – HK Vavrečka 2:1
(1:1,1:0)
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Góly: Ľubomír Maretta (Peter
Bandoš), Ľubomír Maretta - Dávid Miklúšek
TJ Oravská Lesná A – HK Pucov
0:3 (0:2,0:1)
Góly: Ján Povala (Tomáš Sojčák),
Mário Maňák (Ján Povala), Jozef
Kobuš
HK Vavrečka – HK Slanica 3:5
(2:3,1:2)
Góly: Patrik Gočál - Miroslav
Hrkeľ (Boris Červeň), Kristián
Gandi (Marek Chovančák) - Jakub Kšenzulák (Matej Socha),
Jakub Pekarčík (Jozef Holubjak),
Richard Uhliarik, Filip Jasenek
(Richard Uhliarik), Tomáš Socha
(Matej Socha)
TJ Oravská Lesná A – HK
Vavrečka 9:4 (3:2,6:2)
Góly: Lukáš Kolenčík (Matej Laššák, Lukáš Brňák), Peter Graňák
(Pavol Laššák, Matej Laššák), Tibor Laššák (Róbert Brňák), Lukáš Kolenčík (Matej Laššák, Dávid Olbert), Róbert Brňák (Tibor
Holubčík), Tibor Holubčík (Róbert Brňák), Adam Kurek (Juraj
Brňák, Andrej Kolenčík), Tibor
Holubčík (Róbert Brňák, Lukáš
Kolenčík), Matej Laššák (Pavol
Laššák) - Adrián Betušťák (Peter
Kováč), Adrián Betušťák, Patrik
Gočál (Adrián Betušťák), Andrej
Šuvada
HK Pucov – HK Slanica 2:2
(1:1,1:1)
Góly: Ján Povala, Peter Bandoš
(Ján Povala) - Richard Uhliarik
(Jakub Kšenzulák, Jozef Holubjak), Richard Uhliarik (Matej
Socha)

Športovci úspešne reprezentujú obec
Tento rok bol pre priaznivcov pucovského hokeja výnimočný. A to
hneď dvakrát. Po deviatich rokoch
Pucovčania vyhrali Oravský pohár
v Oravskej Lesnej a dokonca zvíťazili aj v Oravskej hokejovej súťaži.
Hokejistom ďakujeme za reprezentáciu obce a prajeme im ešte
veľa športových úspechov.
Úspešne odštartovala tento rok

aj hokejistka Nina Cengelová. V
reprezentácii do 18 rokov sa aj
jej zásluhou podarilo prebojovať
prvýkrát v histórii slovenského
ženského hokeja do najvyššej
kategórie. V záverečnom zápase Nina strelila víťazný gól. Obec
udelila mladej športovkyni poďakovanie a finančne prispela na ďalší rozvoj jej talentu.

Stavebný úrad slúži dobre
Obec Pucov sa v roku 2017 odčlenila od spoločného stavebného
úradu. Po necelých dvoch rokoch
hodnotíme rozhodnutie obecného zastupiteľstva ako prospešné
pre rozvoj obce. Zamestnankyňa
stavebného úradu je stavebníkom
k dispozícii každú stredu. Stavebníci dostanú kompletné informácie na obecnom úrade a zároveň
požiadajú o vyjadrenia, ktoré vydáva obec. Následne požiadajú o
potrebné stanoviská ostatných inštitúcií, aby im mohlo byť vydané
stavebné povolenie. Za tento čas
si niektorí občania usporiadali
všetky stavebné objekty, ktoré postavili buď bez stavebného povolenia alebo nedodržali podmienky ohlásenia drobnej stavby.

Chceme vyzvať všetkých stavebníkov, ktorí majú postavené
objekty v rozpore s ohlásením
drobnej stavby, alebo zabudli podať ohlásenie na rôzne prístrešky,
aby tak urobili do konca augusta.
Po tomto termíne bude pracovníčka stavebného úradu vykonávať kontroly dodržiavania stavebného zákona. Obecný úrad bude
nekompromisný a za porušenie
stavebného zákona bude udeľovať
pokuty.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje nové zákony o
výstavbe a územnom plánovaní.
V pripravovaných zákonoch sú
omnoho prísnejšie sankcie za porušenie zákona s väčšou kompetenciou na odstránenie stavby.
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Projekty

Škola je pre obec výsadou, nenechajme si ju vziať

Samospráva sa pripravuje na
investičné zámery. V zime
nezaháľala a pracovala na viacerých projektoch. Pucov sa
uchádza o finančnú podporu
z Úradu vlády SR na hokejové
ihrisko. Chce tam urobiť drenážny systém a podklad pod
povrch na ihrisku. Z ministerstva financií chce získať dotáciu na vybudovanie betónovej
platne.
Obec zareagovala aj na výzvu Žilinského samosprávneho kraja v oblasti kultúry.
Uchádza sa o financie na kúpu
ozvučovacej techniky. V dedine sa koná veľa podujatí,
kvalitné ozvučenie potrebujú
aj deti na svoje vystúpenia,
z ktorých možno spomenúť
Deň matiek, Deň detí, Mesiac
úcty k starším.
Samospráva pracuje aj na
získaní ďalších kamier, ktoré
by sledovali okolie autobusových zastávok a hokejového
ihriska.
Výzva z envirofondu by
mala pomôcť obci získať peniaze na zateplenie kultúrneho domu. Projekt cez Program
rozvoja vidieka neprešiel pre
nedostatok financií z platobnej agentúry. Teraz teda bude
obec skúšať šťastie zo zdrojov
Európskej únie. Stále hľadá
možnosti, ako zmodernizovať
budovu kultúrneho domu a
znížiť jej energetickú náročnosť.
Ministerstvo vnútra pripravuje ďalšiu výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc.
Pucov sa chce do nej zapojiť
tiež, tentokrát plánuje výmenu
elektrických rozvodov, toaliet
a vnútorných omietok budovy
hasičov.
Aj ministerstvo kultúry
podporí kultúrne subjekty.
Folklórna skupina Laštek a
deti zo základnej školy potrebujú peniaze na zabezpečenie
krojov, aby mohli naďalej šíriť
a zachovávať ľudové tradície.

Pucov je mladá, rozvíjajúca sa
obec. Vedenie samosprávy sa
snaží vytvoriť mladým ľuďom a
rodinám také podmienky, aby nemuseli za bývaním a službami odchádzať do iných dedín či miest.
Jedným z najdôležitejších indikátorov kvality života v konkrétnej
dedine je existencia školského
zariadenia. Pucov investoval v
uplynulých rokoch mnoho peňazí
na modernizáciu a zlepšenie podmienok pre deti i zamestnancov
materskej a základnej školy. Napriek dlhoročnej tradícii školstva
v Pucove už boli obdobia, kedy
škole hrozilo pre nedostatok detí
zatvorenie.
V súčasnosti je však demogra-

fická krivka priaznivá a to by sa
malo odzrkadľovať aj v počte detí
nastupujúcich do prvého ročníka.
V tomto školskom roku nastúpilo
do prvej triedy osemnásť detí, čo
sa naposledy stalo pred 35 rokmi.
V tomto trende by škola i obec
rada pokračovala. No najnovším
problémom, s ktorým sa musia
vysporiadať, je, že materská škola
je žiadaná viac ako základná škola. Predškoláci, ktorí navštevujú
pucovskú škôlku, nepokračujú
vo vzdelávaní ďalej v miestnej
škole, ale odchádzajú do iných
škôl. „Na budúci školský rok sa
nám zatiaľ prihlásilo trinásť detí,
a máme indície, že niektoré deti
z vyšších ročníkov chcú rodičia

prehlásiť inde,“ povedal starosta Metod Sojčák. „Preto musíme
prijať opatrenia, ktoré tento trend
zastavia.“ Pri prijímaní dieťaťa do
materskej školy bude riaditeľka
prihliadať na to, či dieťa v budúcnosti bude alebo jeho súrodenci
navštevujú základnú školu. „Nedá
sa totiž využívať len benefity. Musíme byť spolupatriční ku komunite, obci, ostatným rodinám,
lebo sa môže ľahko stať, že raz zostanú škola aj škôlka zatvorené.“
Je pravda, že rodič má právo si
vybrať, kde dieťa bude chodiť do
školy ale aj škola alebo škôlka má
právo určiť podmienky pre prijímanie detí. Ideálne podmienky
nedokáže vytvoriť žiadna škola.

Divadlo Verona spojilo obyvateľov dvoch obcí
Veličianske ochotnícke divadlo je
známe svojimi divadelnými predstaveniami široko ďaleko. Tento
rok si naštudovalo veselohru od
autora Ruda Kazíka. Réžie sa zhostil Ľubo Škyvra spolu s asistentkou
Zuzanou Šaligovou.
Dej veselohry sa odohráva na
dedine v slovensko-poľskom pohraničí. Ako to v minulosti bývalo,
rodičia dohadovali svadby svojich detí. V tomto prípade to bola
kmotra krásnej Verony, ktorá jej
nahovárala za manžela horára Slavka Grabáňa. Veronino srdce túžilo
za Jaškom Škivroňom. Hra mala
mnoho prvkov, ktoré odzrkadľovali aj dnešnú dobu.
Divadlo vystupovalo v Pokryváči, ktorý má na to vhodné podmienky v sále kultúrneho domu.
Keďže Pucov nemá vybudované
pódium pre podobné účely, časť
publika v Pokryváči tvorili Pucovčania. Tí, ktorí prišli, neobanovali.
Vynikajúce herecké výkony a trefné dialógy nedali, aby sme sa schuti
nezasmiali. A práve takto by mala
spolupráca medzi obcami vyzerať.
Touto cestou vás chcem všetkých
k takejto spolupráci povzbudiť. V
malých obciach nie je možné vytvoriť podmienky pre všetky druhy
športu, zábavy či kultúry. No spoločne to dokážeme.
Metod Sojčák
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Dedinu zasypal sneh
Pucovčanov túto zimu potrápila
bohatá nádielka snehu. V januári výdatne snežilo a obec mala
problém udržiavať cesty zjazdné.
Situácia bola natoľko nezvládnuteľná, že samospráva musela
vyhlásiť mimoriadnu kalamitnú
situáciu. Tá trvala štyri dni, od
14. do 18. januára. Obec povolala
na pomoc pri odpratávaní snehu
okrem svojho traktora aj mechanizmy z družstva. Už tak ťažkú
situáciu komplikovali opäť autá,
nesprávne odstavené na cestách.
Napriek každoročným upozorneniam sú ľudia stále bezohľadní a

nezodpovední a nemajú problém
odparkovať tak, že mechanizmy
sa nedostanú, kam potrebujú a tak
nemôžu odhrnúť sneh.
V takýchto prípadoch by obyvatelia nemali poukazovať na to, že
obec si neurobila svoju prácu, ale
riešiť svoju nespokojnosť so susedom, ktorý údržbu znemožnil
nesprávnym parkovaním. Buďme
teda ohľaduplní a pri svojom konaní nemyslime na naše pohodlie,
ale predovšetkým na spokojnosť
všetkých, s ktorými tvoríme jednu
komunitu – obec Pucov.

Okolie ihriska bude krajšie
Samospráva upravuje pri hokejovom ihrisku prostredie a vyrovnáva terén. „Je to predsa len vstup
do obce, tak by to malo vyzerať,“
povedal starosta Metod Sojčák.
Okolo ihriska rástli náletové dreviny, ktoré bolo treba odstrániť aj s
koreňmi. Obec dala doviezť zeminu, ktorú rozprestrela po ploche
ihriska. Čoskoro tam zaseje trávu,
aby vznikla veľká zelená plocha.

Obec chce na ihrisku vytvoriť zázemie pre viacero druhov športov.
V dedine rastie záujem o hasičstvo, preto chce vytvoriť cvičnú
plochu na nácvik požiarnych zásahov. Z upraveného prostredia
okolo ihriska sa budú tešiť nielen
športovci, ale aj široká verejnosť,
ktorá využíva tamojší altánok na
rôzne rodinné či spoločenské akcie.

Komu sa nelení, tomu sa zelení
V príjemnom a upravenom prostredí sa každý cíti príjemne.
Veľakrát máme pripomienky, že
prostredie okolo nás nie je upravené. Nech niečo robí obec. Kto
je vlastne obec? Sme to my všetci,
občania, ktorí máme trvalý pobyt
v obci. Nie je v silách obecného
úradu, aby sa staral o okolie každého domu. Aby sme vytvárali
zelené parky, oddychové zóny a
sadili kvietky na verejné priestranstvá. Máme malé oddychové zóny,
o ktoré sa stará obec. Je to priestor
školského dvora. Prostredie, kde
veľa času trávia mamičky s deťmi a mládež pri športových aktivitách. Prostredie v strede obce.
Pred obecným úradom sa nachádza malá skalka s kvetinami a
živý plot od mosta. Prostredie pri
Pucovských zlepencoch je taktiež
upravené, nakoľko tvorí vstupnú
bránu do dediny. Požiadavka bola
na osadenie kvetináčov na moste
pred obchodom. Osadili sme kvetináče s okrasnými kvetmi. Snažíme sa tieto priestory udržiavať

vždy upravené, aj keď sa stáva, že
kvietky počas horúcich slnečných
dní uhynú. Stačilo by ich len poliať. Prestávame si všímať okolie
a všetko nám je ľahostajné. Alebo čakáme, aby nás niekto o to
požiadal? Keď prechádzam okolo
stromčeka v strede obce, vždy si
spomeniem na našu pani vychovávateľku Lýdiu, ktorá zakaždým,
keď išla nabrať vody pre svoje
kvietky, poliala aj tento stromček.
Nikto jej to neprikázal a predsa
to zakaždým spravila. To svedčí o
veľkosti človeka.
Aj teraz pribudlo v dedine jedno
oddychové miesto. Nachádza sa
na obecnom pozemku a obec do
úpravy neinvestovala žiadne financie. Peter Sárený s manželkou
Ivankou vytvorili jedno takéto
oddychové miesto. Patrí im veľká
vďaka za to, že sa starajú o úpravu okolia ich rodinného domu.
Veľakrát to nie je o financiách, ale
o odhodlaní a chuti niečo spraviť
pre spoločnosť.
Metod Sojčák

Workoutové ihrisko
V areáli školského dvora pribudlo
workoutové ihrisko. Hneď od prvých dní pútalo pozornosť. Deti a
mládež ho začali využívať. Jedná
sa o silové cvičenie vlastnou váhou tela.
V školskom dvore sa nachádza
aj detské a multifunkčné ihrisko.
Ihriská ako aj školský areál je prístupný pre všetkých športuchtivých priaznivcov. Nachádzajú sa
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tam aj lavičky pre oddych. Celý
areál je monitorovaný kamerovým
systémom. Majiteľ športových ihrísk ani správca nenesie žiadnu
zodpovednosť za zdravie užívateľa
počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko
a športová činnosť je na vlastnú
zodpovednosť. Pri hre maloletých
detí je potrebný sprievod dospelých.
5

ZO ŽIVOTA OBCE

Čas fašiangov
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy je obdobím zábavy a veselosti. V minulosti sa
obyvatelia počas fašiangov stretávali pri páraní peria, čas si krátili
rozprávaním rôznych príbehov.
Boli veľakrát vymyslené, opradené tajomnými postavami. Z páračiek sa väčšinou odchádzalo v
neskorých večerných hodinách a
cesta bola veľmi rušná. Všímali
si okolie, všade videli strašidelné
postavy, o ktorých rozprávali. Z
prostredia obcí sa táto tradícia už
vytratila. Chov husí je tiež minulosťou.
Teraz k našim, pucovským fašiangom patria obecná zabíjačka
a obecný ples. Na obecnej zabíjačke sme sa hostili 23. februára.
Poslanci a zamestnanci obce pripravili chutné grilované špeciality

6

Obecná zabíjačka a Batôžkový ples
a neodmysliteľné šišky. Poľovníci
navarili guľáš, ľudová skupina
Laštek zabavila ľudí pásmom ľudových piesní a scénkou. Folkloristi nakoniec všetkých pozvali na
večernú batôžkovú zábavu spojenú s tradičným pochovávaním
basy. Zábava bola pre všetky vekové kategórie, od najmenších až
po tých skôr narodených.
O týždeň neskôr sme sa stretli
na 12. ročníku Reprezentačného
plesu obce. Plesajúcich zabávala
hudobná skupina Kortina, šermiarska a ohňová šou a miestna
mládež. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je tombola. Jeden
z účastníkov plesu učinil veľký
charitatívny skutok. Všetky ceny,
ktoré vyhral, venoval pre potreby
sociálne znevýhodnených rodín v
Pucove.

K fašiangovému obdobiu už neodmysliteľne v našej obci patrí
posedenie pri zabíjačkových
špecialitách. Tento rok bolo toto
podujatie prvý raz spojené aj s
Batôžkovým plesom. Dopoludnia
prechádzal dedinou fašiangový
sprievod v maskách. O program
a zábavu počas sprievodu i pri
ochutnávke jedál sa postarala

folklórna skupina Laštek. Popoludní bol v sále kultúrneho domu
pripravený ples pre všetky vekové
kategórie spojený s pochovávaním basy. Zábava sa niesla v ľudovom motíve, kto chcel prišiel
oblečený v kroji.
Veríme, že Batôžkový ples sa
stane každoročnou obľúbenou
akciou a pritiahne i viac ľudí.
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Ľudia sa vracajú k majstrom kováčom

Pucovská brázda

Michal Povala (40) je amatérsky
kováč. Vyštudoval priemyslovku
v Tvrdošíne, v súčasnosti pracuje
ako údržbár v Nobel Automotive
v Mokradi. Práca ho baví, lebo nie
je jednotvárna, je neustále v pohybe a každý deň sa stretáva s niečím novým. Napriek tomu ju vo
voľnom čase rád vymení za prácu
v kováčskej dielni.

Pucovská brázda sa konala aj
napriek tomu, že počasie nebolo ideálne. V piatok a v sobotu
rána ešte pršalo. Na 18. ročníku
Pucovskej brázdy sa zúčastnilo
približne sto ľudí. Spoločne sme
putovali po pucovskom chotári.
Trasu sme museli pre nevľúdne
počasie zmeniť. Vyberali sme si
viac trasy po spevnených cestách, pretože poľné cesty a lúky
boli samé blato.
Pre účastníkov sme mali pripravené občerstvenie. Kto mal

1. Ako ste sa dostali ku kováčstvu?
Momentálne sa kováčstvu venujem viac menej ako hobby,
ale človek nikdy nevie, aká bude
doba, čo príde. Kujem pre svoje potešenie. Túto prácu beriem
skôr ako oddych, vyvetrám si
hlavu, prídem na iné myšlienky.
Mám rád prácu so železom.
Doteraz som mal veľa práce s
domom, v záhrade, stále sa našlo
niečo, čo bolo treba dorobiť.
2. Mali ste nejakého majstra,
pri ktorom ste sa zaúčali?
Nie, som samouk, inšpiráciu naberám skôr z rôznej literatúry, z
internetu a z televízie.
3. V čom sa líši súčasné kováčstvo, a možno aj to vaše, od toho
starého, tradičného?
V minulosti využívali ľudia kováča denne. Na kutie pracovných
nástrojov, motýk, pluhov, kôs,
lemešov. Dnes sa skôr využíva
umelecké kováčstvo, kutie okrasných brán, plotov, mreží.
Ja inklinujem práve k tomu umeleckému kováčstvu. Som rád, keď
môžem niekoho potešiť niečím,

záujem, mohol si pri pripravenom ohníku opiecť špekáčiky
alebo slaninu. Vhod padol aj
teplý čas so šiškami. Keď sme sa
všetci posilnili dobrým jedlom,
zahriali teplým čajom, zaspievali
sme si a pobrali sa každý svojou
cestičkou domov.
Pri kríži na rázcestí medzi
Pucovom a Pribišom dohorel
ohník a my sa už teraz môžeme
tešiť na ďalší 19. ročník spoločného putovania po pucovskom
chotári.

čo som sám vyrobil, keď môžem
niekoho obdarovať jedinečným
darčekom k narodeninám alebo
k Vianociam.
Peknou ružou, zvončekom,
krížikom na stenu, obrazom. Naposledy som vyrobil klepátko na
dvere pre známu. Každý jeden
kus, ktorý vyrobím, je originálom.
4. Kto a na čo využíva dnes
služby kováča?
V minulosti sa využívalo kováčstvo skôr v poľnohospodárstve,
neskôr však nastal útlm tohto
remesla. No v terajšej dobe opäť
začína ožívať. Už aj mnohí mladí
začínajú vyhľadávať kováčov nie
preto, aby podkúvali kone, ale
skôr preto, aby im urobili nejakú
ručne kutú ozdobu, ktorou by si
mohli skrášliť svoju záhradu, terasu alebo rodinný dom. Vyhľadávané sú rôzne kuté lampáše,
lustre, ktoré dozdobia exteriér
alebo interiér rodinného domu.

Pozývame vás
• 12. máj - Deň matiek
• 2. jún - Deň detí
• 8. september - Pucovský koštovník
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Radovánky v snehu
K zime neodmysliteľne patrí
sneh a mráz. A snehu bolo túto
zimu veru dosť – skoro ako v
snehovom kráľovstve.
A tak sa cítili aj deti ako v
rozprávke. Keďže sneh je deťom
kamarát, strávili sme s ním veľa
šťastných, zimných chvíľ.

Hviezdoslavov Kubín
Na hodinách telesnej výchovy, v školskom klube detí, počas
športových hier sa deti sánkovali, guľovali, spúšťali na lopároch,
stavali bunkre, až kým im pani
zima nevymaľovala líca načerveno. A nedala najavo moc svojím mrazivým dychom.

Deň 14. marec bol pre našu školu výnimočný, pretože medzi nás
zavítal sám P. O. Hviezdoslav.
Neveríte? Pozrite na fotografiu.
Na takú vzácnu návštevu sme sa
patrične pripravili. Žiaci – víťazi

triednych kôl Hviezdoslavovho Kubína nám predviedli svoje
recitátorské umenie v prednese
poézie a prózy. Všetci sa snažili
a zaslúžene boli odmenení potleskom a malou pozornosťou.

A ako to nakoniec dopadlo?
1. kategória:
1. miesto – Anetka Povalová (2. roč.)
2. miesto – Ninka Bečková (2 . roč.)
3. miesto – Katka Povalová (1. roč.)
2. kategória:
1. miesto – Peťko Števko Ďaďo (4. roč.)
2. miesto – Nellka Stuchlá (3. roč.)
3. miesto – Karolínka Bečková (4. roč.)
Víťazom srdečne blahoželáme!

Myšky sa hrajú
Do klubu detí zavítalo bábkové
divadlo Dúha, ktoré nám zahralo divadielko Myšky sa hrajú.
Divadielko bolo obohatené o
chytľavé pesničky, ktoré roztancovali nôžky detských divákov.
V závere dávali divadelníci

deťom otázky týkajúce sa divadelnej hry, na ktoré deti odpovedali pohotovo a správne.
To znamená, že divadlo sa im
páčilo a pozerali ho sústredene
od začiatku až do konca.

Fašiangový deň v škole
...a Fašiangy sú už tu – obdobie
hodovania, tanca a veselosti.
Dňa 28. februára bolo aj nám
v škole veselo, fašiangovali sme
totiž. Dopoludnia sme sa učili v
maskách, popoludní sme sa zabá-

8

vali, tancovali, súťažili a aj si pochutili na chrumkavých šiškách,
ktoré nám napiekli naše tety kuchárky. Bol to deň plný farieb,
smiechu, veselosti – proste super
deň.

Plavecký výcvik
V dňoch od 18. do 22. marca žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik v Aquarelaxe Dolný
Kubín. Každý deň s nadšením
vstupovali (i skákali) do bazéna,
aby sa naučili plávať alebo si zdokonaľovali už osvojenú techniku
plávania. A to sa im v priebehu

týždňa pod vedením inštruktorov plávania aj darilo. Veď už pri
odchode z bazéna sa všetci tešili
na ďalší plávací deň. A na konci
týždňa?
Nik sa vody nebál, práve naopak
– žiaci ju milujú a mnohí v nej
plávajú ako rybičky.
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Pytagoriáda

Zápis do 1. ročníka

Dňa 26. marca si žiaci 4. ročníka
– víťazi školského kola otestovali svoje matematické vedomosti
na okresnom kole Pytagoriády v
Dolnom Kubíne.

Našu školu reprezentovali: L.
Sojčák – 16. miesto , F. Vido –
43. miesto, M. Zápotočný – 36.
miesto.

Dňa 11. apríla sa v škole uskutočnil zápis detí do 1. ročníka na
školský rok 2019/2020.

Na nový školský rok do 1. ročníka základnej školy bolo zapísaných trinásť detí.

Marec – mesiac knihy
Počas celého mesiaca sme zábavnými formami práce s knihou podporovali u žiakov dobrý
a trvalý vzťah ku knihe, školskej
knižnici, k čítaniu a poznávaniu
nového.
Marec – mesiac knihy sme zakončili nočnou akciou S rozprávkou na dobrú noc. Táto noc bola
pre nás rozprávkovou, radostnou
a strašidelnou zároveň. Do školy
medzi nás zavítala Snehulienka s
trpaslíkmi, Dedko s repkou i pán
farár s modlitbou i požehnaním
na dobrú noc. Hádali sme rozprávkové hádanky, pomáhali sme

dedkovi ťahať repu, tancovali sme.
Na potulkách nočnou dedinou sme stretli Červenú čiapočku, Popolušku, zbojníka, Janka a
Marienku a strašnú Ježibabu. Pri
rozprávkových stanovištiach sme
plnili úlohy a zbierali indície pre
zloženie hesla. Keďže naše deti sú
šikovné, nemali s tým problém.
Po zadaní hesla ROZPRÁVKA
sme otvorili čarovnú truhlicu, v
ktorej sme našli zaslúženú odmenu. Táto noc bola pre všetky deti
veľkým zážitkom aj vďaka šikovným pomocníkom, ktorým patrí
veľké ďakujeme.

Brigáda v okolí základnej školy
Dňa 2. apríla sme uskutočnili brigádu a vyčistili sme areál školy
a brehy Pucovského potoka od
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odpadkov. Počasie nám prialo, slniečko svietilo, žiaci zbierali všetko, čo do prírody nepatrí.

Pletenie korbáčov
Keď do školy zavíta pán Hlbočan,
vieme, že sa blíži Veľká noc. V
pondelok 15. apríla sme ho privítali medzi nami, aby nám ukázal
techniku pletenia korbáčov. Jeho
šikovné prsty sa od rána nezasta-

vili a plietli, kým nebolo treba ísť
domov. Chlapci – šviháci sa hneď
zastrájali, že dievčatá poriadne
vyšibú, a to preto, aby boli krásne
a zdravé po celý rok. A tak to má
byť.

Ako škôlkari fašiangovali
Každému z nás dobre padne, keď
sa raz za čas zabaví. Čas fašiangov - čas hudby, zábavy, tanca a
hodovania si to od nás priam vyžaduje. Všetci dospeláci sa tešia
na zábavu, ples či zabíjačku a ani
my, deti, nie sme ničím iné, aj my
sa chceme baviť. A práve preto
sme si v škôlke zorganizovali fašiangový sprievod a karnevalovú
veselicu.
Fašiangovým sprievodom naprieč dedinou sme rozveseľovali

našich spoluobčanov. Šikovnými detskými rúčkami vyrobené
masky boli neskutočne krásne, čo
ocenili aj naši kamaráti, dedkovia
a babky, ktorých sme navštívili,
aby sme aj ich dostali do fašiangovej nálady. Spev sa ozýval hore
aj dole dedinou. Na druhý deň
nás takáto dobrá nálada neopustila, ba naopak, z čista jasna sa
naša škôlka stala čarovnou krajinou, plnou rozprávkových
Pokračovanie na s.10
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postáv, čarodejníc, zvieratiek a
všakovaķých kúzelných bytostí.
Do samého večera sme sa dobre vyzabávali, vysúťažili, najedli
dobrôt, ktoré pripravili naše ši-

kovné maminy a tety kuchárky.
Veselá fašiangová nálada nás aj
naďalej sprevádzala počas ďalších jarno-prázdninových dní,
po ktorých sme sa všetci v zdraví,
opäť zišli v našej milej škôlke.

Fašiangové pečenie
„Fašiangy, Turíce, Veľké noc príde, kto nemá kožúška, zima mu
bude...“ Aj takto sme spievali v
materskej škole a bolo nám veselo. A prečo by sme si k peknej
piesni aj niečo nepridali? Čo tak
sladké šišky alebo koláče? Veď
fašiangy sú aj o dobrom jedle. A
tak sme našli jeden skvelý recept,
vraj pečené šišky. Ešte ste o ňom

nepočuli?
Spoločná príprava cesta, vymastené plechy a sladký džem,
mňam, to bude dobrota. Všetci
sa zvŕtali a pracovali ako včeličky.
Naša námaha nebola zbytočná.
Pečené šišky sa naozaj vydarili, boli výborné a chutné. Ak by
chcel niekto receptík, nájde ho v
našej škôlke, stačí sa opýtať.

kami k miestnemu poľnohospodárskemu družstvu. Tu už na nás
čakala pani zootechnička, ktorá
nám všetko poukazovala. Práve
sme sa v škôlke učili o domácich
zvieratkách a tu ich bolo naozaj
neúrekom. Krásne malé kozliatka, ovečky, jahniatka, psík, ale
aj rohaté barany. Mláďatá boli
milučké a každý sa ich chcel dotknúť. Podaktorí odvážlivci si

ich vzali aj do náručia. Radosť v
detských očkách nemala koncakraja. Ani sa nám odísť nechcelo,
pretože sa nám medzi zvieratkami veľmi páčilo. Cestu späť sme
zvládli a obed po takej prechádzke naozaj chutil. Od radosti sme
ani zaspať nemohli. A doma sme
ešte všetko všetkým vyrozprávali.
Bol to naozaj výnimočný zážitok.

Šach v materskej škole

Marec – mesiac knihy
...a my sme to v škôlke roztočili.
Najprv sme navštívili knižnicu ZŠ
a po „generálke“ sme sa vybrali
do knižnice v Dolnom Kubíne.
Tam si deti vypočuli rozprávku
o Zakliatej žabe, nakreslili žabiakovský obrázok a čítali a objavovali zaujímavé knihy. Po vzdelávaní sme navštívili Detský svet,
kde sa deti vyskákali, vyšantili,
vyšmýkali, vybláznili. Marec sme

v škôlke uzavreli čitateľskou súťažou Rozprávkový vláčik. Úlohou
detí bolo prečítať čo najviac rozprávok a každú nakresliť. Zo všetkých kresieb sme vytvorili vláčik
až s osemedesiatimi vagónmi,
niektoré deti nakreslili aj viac ako
pätnásť vagónikov.
Zaujímavé a hodnotné ceny a odmeny si odniesli všetky deti, ktoré sa súťaže zúčastnili.

Deti, ktoré sa učia hrať šach, sa
stávajú v priemere inteligentnejšie, zdravšie a lepšie sociálne
prispôsobivé. Ktokoľvek a každý
môže hrať šach ako rovný s rovným – chlapci a dievčatá, starí a
mladí, športovci a intelektuáli.
Preto sme sa aj v škôlke rozhodli zapojiť do projektu Šach
v materskej škole. Deti sa rôznymi metódami oboznámia s
touto kráľovskou hrou. Najprv

spoznajú čierneho a bieleho kráľa
a ich vojsko, budú s nimi chodiť v
stĺpcoch, riadkoch a diagonálach
po šachovnici. Spoznajú kráľa,
kráľovnú, vežu, jazdca, strelca,
pešiakov a ich pohyb.
Naším primárnym cieľom nie
je vychovať šachových veľmajstrov. Chceme sa prostredníctvom šachu potešiť a rozvíjať u
detí tvorivé myslenie, pamäť, fantáziu, presnosť a vôľu.

Medzi zvieratkami
V jedno jarné dopoludnie, keď
aj počasie bolo celkom príjemné,
sme sa spoločne vybrali na zaujímavý výlet alebo skôr exkurziu.

Vyobliekaní v reflexných vestách,
veď pred nami bola dlhá hlavná
cesta, predškoláci , ale aj menšie
deťúrence kráčali spolu s učiteľ-
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