P ucovsk ý

Noviny obyvateľov a rodákov obce Pucov

Koštovní k

číslo 2/2019

8. SEPTEMBRA 2019
PRED OBECNÝM ÚRADOM
V PUCOVE

10:00
13:30 – 16:30
13:30 – 17:00

17:00 – 17:15
17:15 – 18:45
19:00

Slávnostná sv. omša spojená s poďakovaním za úrodu
Ochutnávka špecialít, ktoré pripravili naše gazdinky
Vystúpenie folklórnych skupín: Ľudová skupina z Pucova, Mládež
z Pucova, Rovienca z Medzibrodia nad Oravou, Ľudová hudba
Srdiečko, Mladí oravskí heligonkári, Ľudová skupina z Pokryváča,
FS Rosička Rosa z Dolného Kubína, Ľudová skupina Skalka zo Bzín,
Ľudová skupina z Hornej Lehoty
Vyhodnotenie špecialít, kto donesie špecialitu, bude odmenený
Kašubovci – Kašuba band
Posedenie pri hudbe pred KD

PROGRAM BUDE SPOJENÝ S BENEFIČNOU ZBIERKOU NA PODPORU RODINY ZOSNULEJ MONIKY.
Pre deti budú pripravené skákacie atrakcie, streľba z luku, maľovanie na tvár, cukrová vata.
Milé gazdinky príďte sa pochváliť, čo ste ukuchtili, napiekli alebo gazdovia napálili, svoje špeciality prineste
od 13:00 – 13:30 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.
Podujatie sa bude konať pred obecným úradom, z tohto dôvodu bude cesta od obchodu COOP Jednota od 12:00 do 19:00 úplne
uzatvorená. Ak niekto z občanov z uzavretej časti bude chcieť využívať svoje vozidlo, nech si ho včas preparkuje pred obchod COOP
Jednota. Taktiež návštevy upozornite na uzáveru cesty. Prosíme, rešpektujte dané upozornenie.
Príďte sa zabaviť so svojou rodinou a priateľmi a užite si pestré kultúrne podujatie v Pucove.

SPRAVODAJSTVO

Úvodník starostu

Milí spoluobčania, opäť máte
pred sebou nové vydanie Pucovského spravodaja. Prinášame vám informácie o dianí v
obci. Podarilo sa nám uskutočniť niektoré investičné akcie,
spoločne sme sa aj zabávali na
kultúrno-spoločenských podujatiach. Základom všetkých
dobrých vecí je hlavne ochota
pomáhať. Všetko sa dá ľahšie
zvládnuť, ak si navzájom pomôžeme.
Obec je potrebné naďalej
zveľaďovať a priblížiť bližšie k
vám, občanom. Každému z nás
má záležať na tom, ako sa bude
obec ďalej uberať. Nejedná sa
len o investície do majetku

obce a zveľaďovanie obecného
majetku, ale aj o spoločenský
život. Na čo nám budú nové
alebo zrekonštruované budovy,
športoviská, keď sa nebudeme
vedieť stretávať a spoločensky
žiť ako jedna veľká komunita?
Každému by malo záležať na
ochote pomáhať si navzájom.
Nie všetci máme rovnaké talenty, ktoré sme dostali do vienka
pri narodení. Veď ako by to
bolo na tomto svete, keby sme
boli všetci rovnakí? Jeden je
zručnejší v technických a manuálnych prácach, iný zase vie
pomôcť dobrým slovom, uznaním alebo pochopením toho
druhého.
Skúsme byť ochotní, pomáhať jeden druhému a zapájať
sa do diania v obci. Ako som
spomenul, aj slovom vieme byť
vďační. Slovo je veľmi dôležitý
nástroj poznania. Slovom dokážeme pomôcť, ale dokážeme aj
veľmi ublížiť. Áno, je potrebné
v živote aj kritické slovo. Pokiaľ
však vyslovíme kritické slovo
alebo poznanie, skúsme si všetky fakty overiť od viacerých
zdrojov poznania a až potom
vyslovme kritiku. Veľakrát sa
stáva, že človek reaguje zbrklo
a vysloví niečo, čo ho môže ne-

skôr bolieť. Keď si uvedomíme,
čo sme povedali, alebo si overíme, či to tak v skutočnosti bolo
od viacerých zdrojov, budeme
zarmútení, čo sme povedali.
Vziať slovo späť sa nedá. Čo raz
vyslovíme, bude toho druhého
dlho bolieť. Nenadarmo sa hovorí „dvakrát meraj a raz strihaj“. Vždy je lepšie, keď človek
menej a rozvážne rozpráva a
viac koná.
Rok sa s rokom stretá a radi
by sme sa opäť všetci, celá dedina ako jedna veľká rodina
stretli na spoločenskom podujatí Pucovský koštovník. Ďakovania nikdy nie je dosť a hlavne ďakovania pánu Bohu za
úrodu, našu obživu. Bez darov
zeme by sme nemohli ani my
existovať. Dopoludnia, tak ako
vlani, poďakujeme v kostole
za dary zeme. Potom sa všetci
stretneme pred obecným úradom, aby sme jeden druhého
potešili chutným jedlom, ktoré pripravíme doma. Kultúrny
program bude veľmi bohatý.
Vystúpia folklórne skupiny z
okolitých dedín a ako hlavný
hosť programu sa predstaví
skupina Kašuba band. Každý,
kto pripraví jedlo na koštovku,
bude odmenený.

Pomáhať jeden druhému je
veľký dar, ktorý každý jeden na
tomto svete máme. Pomoc má
dve podoby - a to dávať a dostávať. Monika Sviteková a celá
jej rodina tejto obci veľa dávala
a vedela sa deliť aj s málom. Nikdy nepovedala, keď bolo treba
pomôcť, nemôžem, nedá sa,
nemám čas. Vždy popri svojich
povinnostiach a prácach okolo
rodiny pomohla. Každé jedno
spoločenské podujatie v kostole alebo organizované obcou
nieslo jej pečať. Podujatia sú
vždy iné a preto pre účinkujúcich treba pripraviť nové rekvizity, kostýmy, výzdobu. Vždy
zo srdca dávala veľa, aby bolo
všetko krásne pripravené, aby
sme sa mohli všetci spoločne
tešiť. Ona dávala za svojho života veľa lásky a úsmevu. My
sme od nej dostávali, preto je
teraz ten správny čas, aby sme
jej rodine niečo dali.
Srdečne vás všetkých pozývam na kultúrno-spoločenské a
tento rok aj benefičné podujatie
pod názvom Pucovský koštovník.
„Radujme sa s radujúcimi a
plačme s plačúcimi!“ List Rim.
kap. 12 verš 15
Metod Sojčák

Ďalší úsek potoka je zregulovaný
Najväčšou investíciou tohto roka
je ďalšia časť úpravy potoka.
Po dlhých štyroch rokoch neúspešného uchádzania sa o dotáciu obec dostala peniaze z Environmentálneho fondu.
Zregulovať ostávalo už len posledný 60-metrový úsek.
Projekt bol spracovaný na reguláciu potoka v časti Mlyn od
prečerpávajúcej stanice po koniec pozemku rodiny Brienikovcov.
Pravá strana je upravená z betónových prefabrikátov, ľavá je
vyložená lomovým kameňom.
Zregulovať úsek v celkovej dĺž2

ke 320 metov bolo možné len z
dotácií, ktoré obec postupne získala od roku 2009.
V tejto časti dediny sa nachádzal i most, ktorý nepostačoval
pre prietok vody a bol poškodený. Obec ho teda dala zbúrať a
postavila nový, bezpečnejší most.
Túto investíciu vo výške 13-tisíc eur hradila z vlastných zdrojov.
Dotácia na reguláciu potoka v
tomto roku predstavovala čiastku
100-tisíc eur, piatimi percentami
sa na investícii spolupodieľala
obec Pucov.
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WiFi pre Teba prinesie do obce
bezplatný internet
Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekt WiFi pre Teba, do
ktorej sa zapojil aj Pucov. Prinesie
bezplatný internet na verejných
priestranstvách.
Obyvatelia i návštevníci budú
mať prístup k bezplatnému a
vysokorýchlostnému internetu
v areáli školy, v okolí obecného
úradu, pod zlepencami a v špor-

tovom areáli Vaľkovka.
„Žijeme v dobe, pre ktorú sú
informácie nevyhnutnou súčasťou života,“ hovorí starosta Metod Sojčák. „Preto sme sa rozhodli zabezpečiť prístup na internet
všetkým občanom, aj tým, ktorí
možno takúto možnosť vo svojej
domácnosti nemajú. Je samozrejme na každom z nás, aby internet
používal s rozumom.“
Investícia je hradená z fondov
Európskej únie.

Zbrojnica dostala nový šat
Pucov vlani uspel s projektom na
opravu hasičskej zbrojnice a podarilo sa mu získať dotáciu. Na jar sa
uskutočnilo výberové konanie na
dodávateľa a 29. júna sa začalo s
obnovou budovy.
Vymenili sa všetky okná a dvere, garážové brány, zateplil sa obvodový plášť, vybudoval chodník
okolo zbrojnice, vymaľovala sa
strecha. Rekonštrukcia sa skončila
30. júla. Vynovená zbrojnica tak
už slúži potrebám dobrovoľných
hasičov. Tí sa aktívne zapájajú do
spoločenského i športového diania v obci.
V spolupráci s obcou vybudovali cvičnú dráhu na tréningy a súťaže hasičov pri športovom areáli
Vaľkovka. Veľká zelená rovná plo-

cha bude slúžiť nielen športovým
účelom, ale i na spoločné stretávanie sa, spoločenské podujatia a
rodinné oslavy.
Areál Vaľkovka je ideálny
priestor na športové vyžitie a kultúrno-spoločenské podujatia. Je
len a len na nás, ako daný priestor
budeme využívať, a ako sa budeme
oň starať a udržiavať si ho.
V tomto roku ministerstvo
vnútra opäť vypísalo výzvu na rekonštrukciu zbrojníc, do ktorej sa
zapojil aj Pucov. V prípade, že so
žiadosťou o dotáciu uspeje, plánuje vymeniť elektroinštaláciu v celej
budove, zrekonštruovať sociálne
zariadenia, vymeniť svietidlá, vymaľovať interiér a urobiť menšie
stavebné úpravy.

Termíny prázdnin 2019/2020
Stravovanie v škole
Od nového školského roka platia
nové pravidlá financovania školského stravovania.
Zákonný zástupca žiaka musel
do konca augusta zaplatiť jednorazovú zálohovú platbu 25 eur za
prípadné neodhlásené obedy. V
prípade vyčerpania tejto sumy rodič uhradí zálohovo ďalšiu platbu
25 eur.
V prípade nevyčerpania tejto
zálohy bude na konci školského
roka celá suma každému vrátená.
Režijné náklady na stravu na
jeden mesiac pre žiaka predstavujú čiastku dve eurá. Tú je potrebné uhradiť v dvoch splátkach do
konca septembra - 8 eur pre rok
Pucovský spravodaj

•

2019 a 12 eur do konca januára
pre rok 2020. Pri stravovaní žiakov v materskej škole sú poplatky
nasledovné. Predškoláci dostávajú dotáciu na potraviny, ktorá
nekryje všetky náklady, zákonný
zástupca je povinný uhradiť náklady na potraviny vo výške 6 eur
mesačne plus spomínané náklady
na réžiu ako v škole. Ostatné deti
v MŠ platia za stravu v pravidelných mesačných splátkach 27
eur. V tejto čiastke sú započítané
náklady na potraviny a réžiu. Z
tejto zálohovej platby sa postupne podľa počtu odobranej stravy
budú uhrádzať náklady na stravovanie.
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Prázdniny

Posledný deň
vyučovania
Termín
pred začiatkom prázdnin
prázdnin

jesenné

29. 10. 2019
(utorok)

30. 10 –
31. 10. 2019

4. 11. 2019
(pondelok)

vianočné

20. 12. 2019
(piatok)

23. 12. 2019
– 7. 1. 2020

8. 1. 2020
(streda)

polročné

31. 1. 2020
(piatok)

3. 2. 2020
(pondelok)

4. 2. 2020
(utorok)

14. 2. 2020
(piatok)

17. 2. –
21. 2. 2020

24. 2. 2020
(pondelok)

21. 2. 2020
(piatok)

24. 2. –
28. 2. 2020

2. 3. 2020
(pondelok)

28. 2. 2020
(piatok)

2. 3. –
6. 3. 2020

9. 3. 2020
(pondelok)

veľkonočné

8. 4. 2020
(streda)

9. 4. –
14. 4. 2020

15. 4. 2020
(streda)

letné

30. 6. 2020
(utorok)

1. 7. –
31. 8. 2020

2. 9. 2020
(streda)

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
jarné

Banskobystrický
kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
Košický kraj,
Prešovský kraj

Začiatok
vyučovania po
prázdninách
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Autobusová zastávka
K autobusovej doprave patrí aj zastávka, v ktorej sa môžu cestujúci
schovať hlavne v prípade nepriaznivého počasia. Ešte vlani sme na
verejnom hovore, ale aj na základe
požiadaviek niektorých občanov
riešili vybudovanie autobusovej
zastávky v strede obce. Bolo viacej
návrhov a podľa toho sme začali
jednať. Pre osadenie zastávky je
potrebné v prvom rade miesto na
jej osadenie. Nakoľko v tejto časti
obec nevlastní pozemok, bolo potrebné jednať s majiteľmi pozem-

žiadavka na odstránenie autobusovej zastávky Rakytník. Majiteľka
časti pozemku pod zastávkou prišla na obecné zastupiteľstvo a žiada
jej odstránenie. V svojej žiadosti
uvádza, že je zastaraná, zbytočne
veľká a hlavne nevyužívaná pre
účel, na ktorý má slúžiť. V zastávke sa stretáva hlavne mládež a tá je
hlučná a ostáva po nej neporiadok.
Obec navrhla riešenie, že zastávku zrekonštruuje. Zmenil by sa jej
vzhľad a odstránili by sa z nej lavičky na sedenie. Takéto riešenie sa

však majiteľke nepozdáva a trvá na
jej odstránení. Preto chceme poprosiť o názor vás, ktorí danú zastávku využívate. Je potrebné, aby
stavba zastávky ostala na pôvodnom mieste, alebo ju nevyužívate
a súhlasíte s jej odstránením? Váš
názor nám, prosím, zašlite emailom na adresu podatelna@pucov.
sk, písomne alebo ústne na adresu
obecného úradu. Na základe vášho názoru budeme pokračovať v
hľadaní riešenia o osadení stavby
autobusovej zastávky.

obmedzený, no firma, ktorá vyhrala výberové konanie na realizáciu stavby, sa s problémom popasovala a zabezpečila v danom
úseku kvalitnú cestu. Cesta vyúsťuje až ku zbrojnici a napája sa na
hlavnú cestu.

Opravená je už aj cesta k okáľom, ktorá bola poškodená. „Vymenili sme podložie pod cestou
a položili nový asfaltový koberec,“ povedal Metod Sojčák. Obec
dala predĺžiť cestu v časti Paseky
o tridsať metrov, pred obchodom

COOP o 25 metrov. „Ak nám to
finančné možnosti dovolia, do
opravy miestnych komunikácií
chceme investovať aj na jeseň,“
dodal starosta. Zatiaľ samospráva
zaplatila za opravu ciest 22-tisíc
eur.

mať kvalitný kompost – doslova
rašelinu, ktorú môžeme použiť
ako hnojivo v záhradke.
K jeseni patrí aj opiľovanie drevín. Mali by sme sa zamerať na
všetky dreviny, ktoré rastú na našich pozemkoch. Jedná sa hlavne
o dreviny rastúce pod elektrickým
vedením a v blízkosti miestnych
komunikácií. V okolí verejnoprospešných stavieb je zakázané
vysádzať dreviny. V prípade, že
na takýchto miestach vysadíme
dreviny alebo na týchto miestach
rastú náletové dreviny, majiteľ pozemku je povinný udržiavať ich v
takom stave, aby neobmedzovali a neohrozovali ich prevádzku.

Výpadky elektrickej energie sú v
značnej miere ovplyvnené skratmi
spôsobenými drevinami rastúcimi pod elektrickým vedením.
Hneváme sa na to, že nám vypadne elektrická energia, ale môžeme si za to veľakrát sami. Hlavne teraz je ten správny čas, aby
sme opílili tieto dreviny. To isté je
aj v okolí miestnych komunikácií.
Prečo nám neboli vyviesť napríklad smeti? V okolí cesty sa nachádzajú dreviny, ktoré ohrozujú
bezpečnosť pre jazdu nákladného auta. Šofér odmietne ísť na
také cesty, na ktorých mu môžu
poškodiť auto. Energetici alebo
zamestnanci obce tieto dreviny

môžu opíliť, ale výsledok opílenia sa nám nemusí páčiť. Oni sú
oprávnení prísť a vypíliť ich. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo
jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie a bezpečnú premávku
automobilov po miestnych komunikáciách. Preto vás prosíme
o vypílenie týchto drevín. V prípade ohrozenia bezpečnosti obec
zabezpečí vypílenie drevín, ale
likvidácia drevnej hmoty ostane
v kompetencii majiteľa pozemku.

kov. Pochopenie s výstavbou zastávky sme však nenašli. Návrh bol
aj osadiť zastávku na moste. Toto
riešenie nie je možné, nakoľko na
moste sa nemôže stavať a taktiež by
bránila vo výhľade vozidiel vychádzajúcich z mosta. Bola by ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky. V dedine sa zatiaľ nachádzajú tri autobusové prístrešky,
pred pár rokmi zrekonštruovaná
zastávka v Mlyne, pri Rakytníku a
pri poľnohospodárskom družstve.
Na obecný úrad bola doručená po-

V dedine sú nové cesty
Aj tento rok obec opravila cesty.
Už vlani zastupiteľstvo rozhodlo,
že dá vybudovať novú asfaltovú
cestu k rodinnému domu Michala
Šaligu. Je to najstarší dom, ku ktorému doposiaľ neviedla asfaltka.
Priestor na výstavbu cesty bol

Opiľovanie drevín
Blíži sa nám jeseň a s ňou spojené jesenné práce na poli, v záhradách a v okolí rodinných domov.
Je potrebné pripraviť svoje polia
a záhradky na zimný odpočinok, aby nám mohli potom opäť
priniesť úrodu. Po zbere úrody
ostáva odpad. Jedná sa hlavne o
biologický odpad, ktorý sa dá zužitkovať. Naučme sa kompostovať.
Je to prospešné pre zachovanie
živín v prírode. Pálenie biologických zvyškov je zakázané a hlavne nevhodné riešenie. Jedná sa o
zlý zlozvyk, dá sa povedať väčšiny
z nás. Všetok odpad uložme na
jedno miesto v záhradke, párkrát
to treba prekopať a na jar budeme
4
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SPEKTRUM

Múdrosť je veľkým
Božím darom
Do procesu vzdelávania, pomocou ktorého sa rozvíja náš rozum,
sa zapájame všetci od prvého okamihu, keď sme prekročili bránu
školy. Aj keď každým dňom stále
dozrievame, starší vždy s vďakou
spomíname na trpezlivosť a námahu tých, ktorí nám odovzdali
svoje prvotné vedomosti a my ich
životom neustále zdokonaľujeme.
Vďaka Bohu za nich i za múdrosť
z každej oblasti vedy, do ktorej
nás uvádzali. Vďaka za všetkých,
ktorí svojou múdrosťou presiahli
priemernosť a ich intelekt slúži
skvalitneniu nášho života.
Sumárne vďaka Bohu za všetky
duševné i manuálne profesie bez
členenia podľa dôležitosti, pretože každá z nich je v našej spoločnosti nezastupiteľná. Vďaka Bohu
za ten veľký dar, ktorý voláme
múdrosť, tak veľmi potrebnú k
životu.
Starozákonná Kniha Múdrosti
nám pripomína, že všetka múdrosť je od Pána Boha, vždy bola
u neho a je pred vekmi. Jej prameňom je slovo Nebeského Otca
a cesty múdrosti sú večnými zákonmi. On ju stvoril, videl, spočítal a zmeral. Vylial ju na všetky svoje diela a na všetkých ľudí
podľa svojho daru, lebo ju udeľuje
tým, ktorí ho milujú.
Najkrajšia múdrosť je milovať
Boha. Všetkým, ktorým sa múdrosť dá vidieť, zamilujú si ju už pri
pohľade na ňu, keď spoznávajú jej
velebné činy. Korunou múdrosti
je bázeň pred Pánom, dáva plný
pokoj a výkvet zdravia.
Aj prvým zo siedmych darov
Ducha Svätého je múdrosť. Tu
nejde len o ľudskú vedomosť, pretože ona je iba ovocím poznatkov

Boh nemohol byť všade
a preto stvoril matky

a skúseností. Pravou múdrosťou
nazývame milosť smieť vidieť
každú vec Božími očami. Vidieť
svet, vnímať situácie, okolnosti,
ťažkosti, všetko Božím pohľadom. Niekedy vidíme veci podľa
našej chuti alebo podľa rozpoloženia nášho srdca, či už s láskou
alebo s nenávisťou či so závisťou.
Toto nie je Boží pohľad, pretože
múdrosť ako Boží dar je to, čo v
nás koná Duch Svätý. Aký je rozdiel učiť sa, lebo musíme, alebo v
jednotlivých predmetoch spoznávať, čo s Božou pomocou človek
objavil a ešte predtým pre nás
dobrotivý Pán Boh stvoril.
V takomto ponímaní sme cestu hľadania múdrosti ani my dospelí neukončili výučným listom,
maturitou či vysokoškolským
diplomom. Na ceste jej ďalšieho
hľadania nech nás stále povzbudzuje výrok svätého Augustína:
„Nespokojné je naše srdce, kým
nespočinie v tebe, Bože!“
Staroveký filozof Konfucius zanechal známu myšlienku: „Sú tri
cesty k získavaniu múdrosti: prvá
je cesta získavaním skúseností, tá je najťažšia. Druhá je cesta
napodobňovaním, tá je najľahšia.
Tretia je cesta premýšľaním, tá je
najušľachtilejšia.“
Na prahu nového školského
roka vyprosujem našim žiakom a
študentom skrze Ducha Svätého
hojnosť daru múdrosti na najušľachtilejšej ceste premýšľaním,
statočné pedagogické vzory na
ceste napodobňovaním, a zvlášť
starším žiakom a študentom veľa
objavov v bádateľskej činnosti
ako najťažšej, ale krásnej ceste za
získavaním skúseností.

Dennodenne by sme mali mame
ďakovať a ľúbiť ju, no práve Deň
matiek je špeciálnym a výnimočným dňom preto, aby sme si dôležitosť týchto jedinečných žien
pripomenuli. Stať sa mamou je
zázrak a rozhodne ho treba oslavovať.
Pri príležitosti tohto krásneho
sviatku sa v druhú májovú nedeľu v sále kultúrneho domu stretli
všetky naše mamy a staré mamy.
Privítal ich starosta Metod Sojčák, ktorý im poďakoval za starostlivosť, námahu a lásku, ktorou

zahŕňajú nielen svoje deti, ale aj
celé rodiny. Po príhovore starostu vystúpili s programom deti zo
základnej a materskej školy. Každá
oslávenkyňa dostala tašku s vyšívaným ľudovým vzorom, mohla
si pochutiť na koláči a káve, ktoré
pripravila obec.
Jej pohladenie,
jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlitba,
čo do nej vložil Boh.
Mama je láska.
(M. Rúfus)

Jánska vatra sa opäť rozhorela
Dobrovoľní hasiči obnovili v
dedine tradíciu pálenia jánskej
vatry. Zrubovú vatru postavili v
športovom areáli Vaľkovka, drevo zabezpečil miestny urbár. Po
zotmení hasiči vatru zapálili. Podujatie spestril svojím vystúpením
folklórny súbor Laštek a skupina
Hajdúch band. Dídžej zabával
všetkých, ktorí si prišli pripomenúť tento starý zvyk, až do rána.
Pre každú komunitu je dobré
pripomínať si tradície, akou napríklad je i pálenie vatry na Jána,
pretože to pomáha budovať si
identitu a spolupatričnosť k spoločenstvu.

Peter Pitoniak, farár

Máj, máj zelený
Aj tento rok stál v strede obce
máj, ktorý tradične patrí k jarnému obdobiu. Vztýčili ho dobrovoľní hasiči za sprievodu spevu
folkloristov. Vrchol mája ozdobili
dievčatá farebnými stuhami, ako
sa patrí. Keďže počasie stavaniu
májov neprialo nikde na Orave,
Pucovský spravodaj
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účastníci sa premiestnili k občerstveniu do zbrojnice.
Občerstvenie pripravili šikovné dievčatá a gazdinky. Pri
harmonike si spoločne zanôtili
a spomínali, ako to bolo kedysi,
keď mládenci stavali máje po celej dedine.
5
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Dedina bude zelenšia

Rozhlas po drôte bude v celej dedine

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na revitalizáciu intravilánu obcí a vrátenie
zelene do nich. Je zameraná na
výsadbu určených druhov listnatých a ihličnatých stromov. Aj
Pucov sa do tejto výzvy zapojil.
Návrhov na výsadbu od občanov
a poslancov bolo viac. Napríklad výsadba zelene pri obchode COOP Jednota ku obecnému
úradu, tieto priestory však záhradný architekt neodporučil pre
možné problémy s koreňovým
systémom stromov. Mohol by narúšať oporný múr potoka a cestu.
Ďalej sa uvažovalo o výsadbe pri
cintoríne a na školskom dvore.
Tam bola predstava o výsadbe
viacerých druhov drevín. Táto

Obec pokračuje v prácach na rozšírení obecného rozhlasu a verejného osvetlenia. Vlani zabezpečila osvetlenie na Mraznici a tak
na jar mohla dať nainštalovať v
tejto lokalite aj rozhlas po drôte.
Pôvodný bezdrôtový rozhlas bol
poruchový a nákladný na údržbu.
Ďalšie lampy pribudli okolo
hlavnej cesty pri vstupe do dediny po autobusovú zastávku Jaseník. V tejto časti obce je tiež stále
bezdrôtový rozhlas, ktorý čoskoro
nahradí rozhlas po drôte. „Podarilo sa nám vyriešiť napájanie internetových rozvádzačov, ktoré sú
osadené v časti okáľov,“ povedal
starosta Metod Sojčák. „Preto sa
nám naskytla možnosť, ako za-

predstava však nebola v súlade
s vyhlásenou výzvou. Vo výzve
je uvedené, že sa musí jednať o
líniovú výsadbu drevín a v tomto prípade sa skôr jednalo o záhradnú architektúru. Voľba preto
padla na priestranstvo v športovom areáli Vaľkovka. Bude tam
živý plot z Tisa obyčajného v dĺžke zhruba 140 metrov od prečerpávajúcej stanice smerom k obci.
Tisy oddelia areál od miestneho
potoka a vytvoria živý plot.
Samospráva momentálne čaká
na vyhodnotenie žiadosti, ktorá
by mala byť úspešná. Výsadbu
bude realizovať firma, ktorá vysádza dreviny vo všetkých obciach,
ktoré sa zapojili do projektu Zelené obce Slovenska.

bezpečiť rozhlasové vedenie v tejto časti.“ Celý Pucov tak už bude
napojený na rozhlas po drôte, ktorý je menej náročný na údržbu a je
menej problematický. V časti okáľov je namontovaný aj nový reproduktor. Ešte treba nainštalovať asi
štyristo metrov vedenia rozhlasu,
aby ho mohla samospráva osadiť
aj na začiatok dediny. V tejto časti
potom pribudnú nové reproduktory. Nakoniec ešte ostane zabezpečiť rozhlas do poslednej časti
obce smerom na Pokryváč. Obec
to chce stihnúť do konca roka.
Keď sa to podarí, rozhlas bude v
celej obci zabezpečený po drôte a
verejné osvetlenie bude ovládané
z jedného miesta.

Kamery si posvietia na vandalov
V júni obec začala s rekonštrukciou pôvodného kamerového
systému a doplnením nových kamier. Sú umiestnené pri vstupe do
dediny a výstupe – na križovatke
na Pribiš, a pod zlepencami. Kamery nielen sledujú okolie, ale aj
zaznamenávajú pohyb áut. Monitorujú tiež areál základnej a materskej školy, kde sa nachádzajú
ihriská, aby chránili priestor pred
vandalmi.
„Ďalšiu kameru sme pridali pri
vstupe do cintorína po vlaňajšej
výtržnosti,“ povedal starosta Metod Sojčák. „Sú aj pri obecnom
úrade, obchode COOP a zbernom
dvore.“
Bezpečnosť zabezpečujú aj kamery namontované pri športovom areáli Vaľkovka. Kamery neslúžia na špehovanie ľudí, ale na

zabezpečenie poriadku a bezpečnosti obyvateľov a obce. V Pucove
stále vyčíňajú vandali, naposledy
terénne auto poškodilo okolie
kaplnky pod Skalkami.
Samospráva kúpila kamery z
dotácie ministerstva vnútra vo
výške 10-tisíc eur.

Oznam
Obec Pucov pracuje na zmene a doplnkoch územného plánu
obce. Od 26. augusta do 26. septembra je územnoplánovacia
dokumentácia vystavená na obecnom úrade, na verejne prístupnom mieste a zverejnená na internetovej stránke www.pucov.sk.
Stanoviská a pripomienky k návrhu zmien v územnom pláne je
možné predložiť písomne na obecný úrad Pucov v lehote do 30
dní od zverejnenia.
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Chcete byť včas informovaní
o dianí v obci?
Všetky informácie môžete mať
ihneď po uverejnení na internetovej stránke obce. Sú dve možnosti, ako byť informovaný.
Jedna možnosť je stiahnuť si
aplikáciu do svojho mobilu. Presný postup nájdete na internetovej
stránke – v pravej strane ikonka
mobilná aplikácia. Po nainštalovaní zaškrtnete položku oznamy
a na každý oznam vás aplikácia
upozorní.

Druhá možnosť je kliknúť na
internetovej stránke obce v hornej
lište odkaz Registrovať. Vyplníte potrebné informácie a zadáte
emailovú adresu, na ktorú vám
budú automaticky odosielané informácie z oblasti, ktorú zaškrtnete.
Takto môžete byť jednoducho
informovaní o dianí či o prípadných odstávkach elektrickej energie v obci.

September 2019
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKÔLKY

Ako namaľovať dúhu
Na začiatku leta zavítala do materskej školy milá návšteva. Herci
z divadla Natraky premenili naše
dopoludnie na čarovnú rozprávku. Spoločne sme hľadali stratené
farby dúhy, ktoré kamsi schovala
čarodejnica Danica. Svet bez farieb by bol predsa smutný. A tak
sme cestovali svetom, krížomkrážom, ale aj celkom vysoko do
mrakov. Deti sa do predstavenia

aktívne zapájali a spolupracovali
s hercami. Nájsť stratené farby
dúhy - to je naozajstné umenie.
Nakoniec sa to podarilo a dúha
zažiarila v celej svojej kráse. Humorne ladené texty s chytľavými
pesničkami sa všetkým páčili. Už
teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a na nové rozprávkové prekvapenia.

Školský koncoročný výlet
Ani sme sa nenazdali a opäť
prišiel koniec školského roka.
Uplynulý rok bol rokom plným
zážitkov a neopakovateľných momentov, ktoré sme spoločne zažili
na školských akciách a výletoch.
Čerešničkou na torte však bol
koncoročný výlet pri párnických
rybníkoch.
Už pri príchode sme zďaleka spozorovali veľké množstvo
atrakcií - skákacích hradov, preliezačiek, hojdačiek, trampolín,
šmýkačiek, ktoré boli pripravené
pre nás, a na ktorých sme sa napokon aj do chuti vyšantili. Počasie bolo priam vymodlené a tak
sme sa mohli vrhnúť do užívania

si krásneho dňa. Súťaže, kúpanie
sa, jazdenie na koňoch či voľne
strávený čas rodičov s deťmi len
znásobili našu radosť. Po krásne
strávenom dni sme sa so zmrzlinou v ruke všetci poďakovali a
navzájom rozlúčili. Naše veľké
ĎAKUJEME patrí predovšetkým deťom, pretože bez nich by
tento výlet nemal čaro, ich rodičom, ktorí sa ochotne postarali
o občerstvenie a dobrú náladu a
v neposlednom rade majiteľom
rybníkov, ktorí ochotne ponúkli
priestory, pripravili občerstvenie,
uvarili chutný guláš a za to, že sa
nám po celý čas snažili spríjemniť
náš výlet.

Deň detí
V júni, v deň, kedy nám počasie
naozaj prialo, sme Deň detí oslávili rôznymi hrami a súťažami,
kde si deti otestovali svoju silu,
rozum, ale aj prefíkanosť. Po zábave nás prekvapili hasiči, ktorí
nám predstavili hasičské auto a

ako bonus umožnili deťom súťažiť v striekaní vody z hadice do
terča.
Všetci mali z toho úžasný zážitok a boli odmenení sladkou
maškrtou a vždy obľúbeným
bublifukom.

Policajti na návšteve v materskej škole
Jedno júnové štvrtkové dopoludnie strávili deti z materskej školy
veľmi príjemne a zaujímavo – v
spoločnosti policajtov.
Pucovský spravodaj
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Ujo policajt sa na stretnutie s
deťmi naozaj svedomite pripravil. Hravou a pútavou formou
deťom opísal prácu policajtov
7

SPEKTRUM
a ich dôležitosť v spoločnosti.
Pomocou obrázkov si deti utvrdili bezpečnostné pravidlá na
ceste, ale aj pravidlá správania
sa k sebe, k iným a k dôležitosti
rešpektovať dospelých. Tiež sa s
deťmi rozprával o rôznych nebezpečných situáciách v živote a
o tom, ako ich treba riešiť. Predstavil im pomocníka policajtov

- psíka, ktorý predviedol svoju
prácu a pomoc pri rôznych udalostiach. Zaujímavé dopoludnie bolo zavŕšené koncertom
ľudovej hudby. V mene detí sa
chceme poďakovať zúčastneným
policajtom za príjemné a poučne
strávené dopoludnie, z ktorého
si deti odniesli mnoho poznatkov a zážitkov.

Rozlúčka s predškolákmi
Či tomu chceme či nechceme veriť, je to tak - čas letí neúprosne
rýchlo a z našich malých veľkých
škôlkarov sa pomaly, ale isto stávajú školáci. Naša trieda predškolákov - LIENOK sa so škôlkou rozlúčila tak, ako sa patrí,
veď parádna rozlúčková oslava
je snom každého predškoláka.
Aj tí naši sa na ňu zodpovedne
pripravili, všetkým dokázali,
akí sú už veľkí a že sú naozaj

schopní v septembri zasadnúť
do pripravených školských lavíc.
Posledný deň školského roka sa
s úsmevom na perách a možno
i nostalgickou slzičkou v oku s
nami rozlúčili. My sme každému
z nich na pamiatku odovzdali
knihu podporujúcu rozvoj elementárnych vedomostí a zručností a zaželali im veľa úspechov
v škole.

lúčili so školou, v ktorej strávili
krásne štyri roky.
Po slávnostnom ukončení si žiaci
Odchádzajúci žiaci – štvrtáci:

od svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia a rozbehli sa na
prázdniny.

T. Bečka
K. Bečková
P.Š. Ďaďo
M. Hunčagová
L. Jurigová
M. Kucbel

M. Mudroňová
B. Nagy
L. Sojčák
T. Sojčák
F. Vido
M. Zápotočný

Ďakujeme
V mene detí a zamestnancov Základnej školy v Pucove ďakujeme
Jánovi Bečkovi za sponzorský

dar, ktorý poskytol našim žiakom
a pomohol skompletizovať žiacke
futbalové dresy.

Hasiči súťažili v Pucove
Dobrovoľný hasičský zbor
zorganizoval 10. augusta v
areáli Vaľkovka športovú hasičskú súťaž.
Zúčastnilo sa jej sedemnásť družstiev z Oravy. Súťažili v dvoch disciplínach, v
klasike s PS 12 a v športovej
časti s výkonnejšími mašina-

mi. V prvej disciplíne vyhrali
domáci, dievčatá obsadili v
druhej disciplíne druhé a tretie miesto.
Hasičské súťaže naberajú
ako športové odvetvie čoraz
viac na popularite hlavne na
dedinách a venujú sa im všetky vekové kategórie.

Záver školského roka 2018/2019
V úvode slávnostného ukončenia
školského roka sa všetkým prihovorila riaditeľka D. Hlbočanová,

ktorá zhodnotila celý školský rok.
V závere svojho príhovoru odovzdala slovo štvrtákom, ktorí sa
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