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Mamy mali
svoj deň
Deň matiek si Pucovčania
pripomenuli druhú májovú
nedeľu. Mamy a staré
mamy sa zišli v kultúrnom
dome, aby si oddýchli a
zabavili sa na programe,
ktorý pre nich pripravili deti
so svojimi učiteľkami.
Na mamičky čakalo
občerstvenie, každá si
odniesla pozornosť vo
forme kvetu a keramického
suveníru.

Žetóny sa v dedine
uchytili

Ľudia plesali do skorého rána

Zo života školy

Tohtoročnú fašiangovú
sezónu v Pucove zahájil 6.
reprezentačný ples obec.
Uskutočnil sa 2. februára v
kultúrnom dome.
Zabaviť sa prišlo asi 120
ľudí z Pucova a širokého
okolia. O zábavu sa staral
Jozef Kozák, program
pripravila folklórna skupina
Struna z Nižnej. Tradične
nechýbala slávnostná
večera, občerstvenie,
polnočná kapustnica.
Plesajúci sa dobre bavili aj
pri žrebovaní tomboly.
Zábava trvala do skorých
ranných hodín.
Za výťažok z plesu obec
kúpila tak ako po minulé
roky prasiatko, na ktorom
sa o týždeň neskôr hostili
návštevníci obecnej
zakáľačky.

Zmeny odchodu
autobusov
Obec zachraňuje mosty

Pucovský
spravodaj
Občasník pre obyvateľov a

rodákov obce Pucov

Júl 2013

Športovému dňu prialo aj počasie

Deň detí chcelo Ročný prírastok je dvanásť detí
pokaziť počasie Obec má každoročne v
Druhý jún patril v Pucove
deťom. Ani nepriaznivé
počasie, pre ktoré sa musel
program presunúť z ihriska
do kultúrneho domu,
neprekazilo našim najmenším radosť. Do sýtosti sa
vybehali a zabavili.
Obec pre nich pripravila
množstvo zaujímavých
súťaží a hier. Každému
dieťaťu sa ušiel darček.
Poľovnícke združenie sa
postaralo o chutné grilované klobásy, pochutnať sa
dalo aj na iných dobrotách.
Obec spojila Deň detí s
Dňom otcov. Tí si mohli
vychutnať grilované
špeciality a pivo.

apríli milú povinnosť uvítať
do života nových obyvateľov. Uvítanie sa tentoraz
konalo 30. apríla.
Starosta hostil rodičov s
ratolesťami v priestoroch
obecného úradu. Každý
dostal uterák s vyšitým
menom bábätka, knižku a
finančný príspevok 40 eur.
Nechýbalo pohostenie a
fotografia.
Za uplynulý rok pribudlo v
dedine 12 detí. Je to pekný
prírastok a vedenie obce
dúfa, že v podobnom tempe
sa budú niesť aj nasledujúce roky.

Zabíjačka skončila karnevalom
Fašiangové obdobie sa v
našej obci spája s obecnou
zabíjačkou. Tento rok
pripadla na 9. februára.
Obec kúpila prasa z
výťažku, ktorý vyzbierala na
plese. Chlapi sa postarali o
zabíjačkové špeciality,
šikovné gazdiné napiekli
chutné šišky.
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Obec víta do života týchto najmenších obyvateľov:
Vanesa Mária Bandošová, Beáta Benčíková, Eva Gogová,
Laura Hvoľková, Marián Janotík, Lenka Kobolková,
Vladimír Kucbel, Tomáš Mikulec, Martin Povala, Matej
Szabó, Barbora Šrobová, Nikola Vidová

Zabíjačka sa konala ako
obvykle pod holým nebom
pred obecným úradom.
Popoludní sa zábava
presunula do kultúrneho
domu, kde pokračovala
maškarným plesom.

Foto
zabíjačka
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Siedmy ročník Oravského
hokejového festivalu, ktorý
sa konal poslednú júnovú
nedeľu na ihrisku, vyšiel na
jednotku. Za zázrak sa dá
považovať, že zatiaľ čo v
okolitých dedinách výdatne
spŕchlo, v Pucove nepadla
ani kvapka. Aj počasie bolo
podujatiu naklonené.

Hlavnými hosťami športového dňa boli známi
hokejisti Jerguš Bača, Ján
Laco, Marek Uram a
majster sveta v kanoistike
Michal Martikán. Záujemcom rozdali podpisy počas
autogramiády. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý
program, deti sa mohli

dosýta vyšantiť na detských
atrakciách. Občerstvenie vo
forme gulášu a pečených
špecialít bolo samozrejmosťou. Program odštartoval
futbalovými zápasmi medzi
hokejovými mužstvami
Pucova, Pribiša a hostí z
Liptovského Mikuláša. O
kultúrny zážitok sa postarali

folklórne súbory Rovienca z
Medzibrodia nad Oravou a
domáci Laštek, vystúpila aj
ľudová hudba z Chlebníc.
Do tanca hral DJ Jozef
Kozák. Súčasťou podujatia
boli netradičné súťaže ako
hod pukom, chôdza na
chodúľoch či váľanie
pneumatiky.
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Spravodajstvo

Aktuálne

Príhovor
Vážení
spoluobčania,
držíte v rukách
prvé číslo
Pucovského
spravodaja, novín informujúcich o dianí v našej obci.
Nulté číslo ste dostali do
schránok vlani v decembri,
Pucovský spravodaj bude
vychádzať dva razy ročne,
vždy v júli a v decembri.
Každé číslo zhrnie udalosti
a novinky z obce za
uplynulý polrok.
Chceme, aby sa tento
občasník stal pravidelnou
súčasťou každej pucovskej
rodiny. Myslíme si totiž, že
si zaslúžite dostávať
informácie z prvej ruky,
vedieť o najnovších
udalostiach, poznať
problémy, ktoré obec i jej
obyvateľov trápia, i to, na
čo samospráva potrebuje
a míňa peniaze. Súčasťou
novín sú aj celostranové
informácie zo školy a našej
fary.
Veríme, že Pucovský
spravodaj prispeje k väčšej
transparentnosti
samosprávy a lepšej
informovanosti zo strany
vedenia obce. Privítame
Vaše podnety a návrhy na
zlepšenie kvality života v
našej dedine, budeme
radi, ak prispejete zaujímavými postrehmi do obsahu
novín. Dvere obecného
úradu a rokovania obecného zastupiteľstva sú Vám
otvorené.
Ing. Metod Sojčák,
starosta
Obecný úrad Pucov
Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 h – 15.30 h
Utorok: 7.30 h – 15.30 h
Streda: 7.30 h – 15.30 h
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30 h – 15.30 h
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Hokejisti bojovali vo finále o víťazstvo

Žetóny sa v dedine uchytili
Žetónový systém odvozu
smetí, ktorý funguje od
začiatku tohto roka, sa v
dedine ujal. Obyvatelia si
naň rýchlo zvykli a pochopili
zámer obce ušetriť peniaze.
V súčasnosti je odvoz
komunálneho odpadu v
Pucove bezproblémový.
Tým, že vývoz sa zefektívnil
a dolnokubínske Technické
služby vysýpajú len naozaj
plné smetné nádoby, je to
pre Technické služby
nevýhodné. Preto uvidíme,
ako sa budú správať v
budúcnosti. Obec má
podpísanú zmluvu o vývoze
komunálneho odpadu na
dva roky, preto k zmene
poplatkov za vývoz odpadu
zatiaľ nedôjde.
Podľa štatistiky v máji

minulého roka odviezli
Technické služby smeti z
350 nádob, tento rok po
zavedení žetónov to je
mesačne už len odpad z
270 kusov smetných košov.
Počet vyvezených nádob sa
znížil, ale množstvo
vyvezeného odpadu v
tonách sa nezmenilo.
V máji 2012 sa odviezlo
5,21 ton odpadu, tento rok v
máji 5,2 ton. Nakoľko obec
platí Technickým službám
podľa počtu vyvezených
nádob, pre obec je to
výhodné. Za rovnakú tonáž
odpadu sme tento rok
zaplatili menej ako vlani.
Nedokážeme odhadnúť,
ako sa Technické služby k
celej veci postavia v
najbližšej budúcnosti.

K lepšiemu životu by mali
prispieť všetci
Pucov patrí k obciam s
najväčšou nezamestnanosťou na dolnej Orave. Ku 24.
júnu bolo na úrade práce
evidovaných 76 uchádzačov o zamestnanie s
trvalým pobytom v Pucove,
čo je 23,2-percentná miera
nezamestnanosti. Záujem o
aktivačnú činnosť je napriek
tomu takmer nulový.
„Všetci chcú, aby dedina
bola upravená a zveľaďovaná,“ hovorí starosta Metod
Sojčák. „No niet nikoho, kto
by k tomu dopomohol a
robil potrebné práce.“ V
súčasnosti je na aktivačných prácach zamestna-

ných päť ľudí, z toho sú dve
ženy. Je to veľmi málo.
Ženy sa starajú o zeleň a
vykonávajú menej náročné
práce. O zvyšok by sa mali
starať muži. No nie je v ich
silách pokosiť všetky
verejné priestranstvá,
udržiavať ich, robiť potrebné opravy, údržbu a služby.
Obec preto apeluje na
nezamestnaných občanov,
aby sa aspoň niektorí z nich
prihlásili na aktivačné
práce. Okrem toho, že si
zarobia na živobytie,
prispejú ku krajšej dedine a
lepšiemu životu v nej. Veď
je to obec nás všetkých.

Hokejový klub Pucov je
jediný klub z celej Oravy,
ktorý sa skladá z domácich
hráčov, teda nehosťuje
žiadnych iných hráčov.Hokejový klub Pucvo má v
súčasnosti dvadsať hráčov
a trénera.
V tejto sezóne hrajú naši
chlapci Oravskú hokejovú
ligu. V dvadsiatomôsmom
ročníku oravskej hokejovej
súťaže účinkovalo celkom
jedenásť mužstiev.
Po základnej časti sme boli
na 3. mieste a postúpili sme
do štvrťfinále, v ktorom sme
s Oravskou Lesnou
bojovali o postup do finále.

ktorý sa v dedine osvedčil,
treba doplniť miestnu
knižnicu novými titulmi,
vybudovať ďalšie vodovody
a zberný dvor, vyriešiť
havarijný stav na opotrebovanej elektroinštalácii v
základnej škole a dokončiť
reguláciu potoka. To sú
investície, na ktoré
samospráva žiada peniaze
z Európskej únie.

letná príprava na novú
sezónu. Veríme, že aj v
budúcej sezóne Vám
prinesieme divácky atraktívne hokejové zápasy.
Ing. Norbert Smitka
vedúci mužstva

1. Draci Dolný Kubín
2. HK Pucov
3. TJ Oravská Lesná
4. HK Attack Oravská
Poruba
5. HK Námestovo
6. Senators Or. Podzámok

do pracovného pomeru na
pozíciu upratovačka. Obec
momentálne nedisponuje s
voľným pracovným miestom
tejto pozície.
2. Schvaľuje
a) Žiadosť č. 9/13 p.
Emílie Frkáňovej, ktorá
žiada o výstavbu garáže na
pozemku parc. č. 3185/33
k.ú. Pucov.

rozkope najviac v šírke 15
cm v mieste, kde už bola v
minulosti rozkopaná.
Vozovka sa po ukončení
prác dá do pôvodného
stavu. Po vykonaní prác
bude prizvaná stavebná
komisia za účelom kontroly
prevedenia vykonaných
prác. Za vydané rozhodnutie menovaný zaplatí
správny poplatok vo výške
15,--€.
b) Finančný príspevok pre
pána Mihulca Milana na
zakúpenie krytiny na
hospodársku budovu
zničenú požiarom.
3 .Neschvaľuje
a) Príspevok na financovanie centier voľného času
pre zriaďovateľov týchto
centier a to mesta Dolný
Kubín, ktoré je zriaďovateľom Centier voľného času
pri Základných školách v
Dolnom Kubíne a Rímskokatolíckej cirkvi biskupstvo
Spišské Podhradie, ktoré je
zriaďovateľom Centra
voľného času ako súčasť
Cirkevnej spojenej školy v
Dolnom Kubíne. Finančné
prostriedky , ktoré obec
dostane v podielových
daniach na financovanie
CVČ použije na financovanie ŠKD a mimoškolských
aktivít detí v našej obci.
Ing. Metod Sojčák, starosta

Uznesenia obecného zastupiteľstva
Kaplnka zakvitla
Vstup do dediny reprezentuje kaplnka. Každoročne
zakvitne pestrofarebným
kobercom kvetín. O
kvetinové záhony sa starajú
ženy, zamestnané obcou.
Kaplnka nie je jedinou v
dedine. Aj ostatné sa môžu
popýšiť úhľadnou úpravou.
Zabezpečujú ju dobrovoľníčky, bývajúce v ich
blízkosti.

Projekty sú, peniaze nie
Obec podala od začiatku
tohto roka najmenej desať
projektov.
Nevychádzajú však takmer
žiadne väčšie výzvy na
získanie finančných
prostriedkov z eurofondov,
a tak šanca na získanie
peňazí je minimálna.
Obec potrebuje kúpiť
požiarnu techniku, chce
doplniť kamerový systém,

Štvrťfinále sa hralo na dva
víťazné zápasy. Tento duel
bol pre našich chlapcov
úspešný a tak sme postúpili
do boja o víťazstvo v
Oravskej hokejovej súťaži.
Vo dvojzápasovom finále
sme držali krok s Drakmi z
Dolného Kubína. Po
nerozhodných výsledkoch
museli rozhodnúť samostatné nájazdy, v ktorých mali
viac šťastia dolnokubínski
Draci.
V sezóne 2012/2013
skončil Pucov v Oravskej
hokejovej lige celkovo na
vynikajúcom 2. mieste. V
súčasnosti prebieha v klube

Viac info
z obce
www.pucov.sk

OZ v Pucove dňa 8.3.2013
1. Berie na vedomie
a) Informáciu starostu obce
o prevedených prácach od
posledného obecného
zastupiteľstva
- Vykonané práce v rámci
menších obecných služieb
- Údržba miestnych
komunikácií a chodníkov
- Zakúpenie počítačov a
notebookov do základnej
školy
- Vymenené dvere na
spojovacej chodbe v
základnej škole
- Objednané žalúzie na
okná do základnej školy
- Vyhlásený mimoriadny
stav na dni 7 a 8. Februára
2013 v dôsledku snehovej
kalamity
- Vyhodnotenie kultúrnych
podujatí - pucovská
brázda, jasličková pobožnosť, obecný ples , obecná
zakáľačka a maškarný ples
detí
- Činnosti centier voľného
času a ich financovanie
- Krúžková činnosť v obci,
kde deti trávia voľný čas
- Vyhlásenie výberového
konania na funkciu hlavného kontrolóra v obci Pucov
b) Informáciu o podaných
žiadostiach o získanie
dotácie
- Úrad vlády – výmena
okien na kultúrnom dome

- Ministerstvo vnútra –
žiadosť o hasičské auto
- Ministerstvo vnútra vybavenie obecnej knižnice
- Ministerstvo vnútra –
rozšírenie kamerového
systému v obci
- ÚPSaVaR Námestovo žiadosť o absolventskú prax
c) Informácia o plánoch na
ďalšie obdobie
- Jarná údržba ciest,
zametanie, umývanie
- Úprava cesty v lokalite do
Jarku nad pozemkom
rodiny Vassovej – dovoz
trosky
- Rozšírenie kamerového
systému v obci Pucov predajňa Jednota, kostol,
predajňa Cengel Šimon
- Úprava priestoru pred
kultúrnym domom –
vybudovanie nových
parkovacích miest
- Pripraviť v apríli tohto roka
uvítanie detí do života
narodených v r. 2012
- Pripraviť program pri
príležitosti Dňa matiek
- Pripraviť program na Deň
detí
- Zaoberať sa prípravou
športového dňa
d) Žiadosť Františka
Brienika, Pucov č. 185 o
vysporiadanie pozemku pod
miestnou komunikáciou
e) Žiadosť Adely Jurášovej
bytom Pucov č. 82 o prijatie

OZ v Pucove dňa
22.3.2013
1.Berie na vedomie
a)Informáciu o spôsobe
financovania centier
voľného času
b)Žiadosť p. Fullu Milana o
rozkopávke miestnej
komunikácie
2. Schvaľuje
a) žiadosť č. 40/13 p.
Milana Fullu v zmysle
zákona č. 135/1961 Zb.z.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov. Jedná sa o
rozkopanie vozovky parc.
č. 1511/1 a 544/14 za
účelom stavebnej činnosti z
dôvodu elektrickej prípojky
do garáže. Poslanci s
návrhom súhlasili pri
dodržaní podmienok, že sa
práce budú vykonávať za
zníženej premávky, pri práci
sa neohrozí bezpečnosť
ani neobmedzí plynulosť
premávky, vozovka sa
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Aktuálne

Zo života farnosti

Niekoľko duchovných myšlienok kňaza Dušana Kubicu

K novým domom už vedú cesty

Leto – čas dovoleniek a
prázdnin. Tešia sa naň
hlavne školáci, lebo si
doprajú oddych od školských povinností. Ale aj
dospelým padne vhod
každá zmena režimu.
Práca sa nám vtedy darí, ...
keď sa v hrnci rúče varí.
Áno, to je pravda, vtedy
chutí každé jedlo. Musíme
si však primerane oddýchnuť. Modelom života je
nájsť správny pomer medzi
týmito dvoma činnosťami.
Ako to však dokázať?
Pre kresťana dáva návod
samotný Ježiš. Dokonale
vedel spojiť prácu s
oddychom. Nielen manuálnu prácu, ale aj duchovnú –
kazateľskú. Tá druhá bola
podstatnou náplňou jeho
verejného účinkovania.
Ježiš kázal o Božom
kráľovstve o nebeskom
Otcovi, o tom, čo máme
robiť, aby sme prišli do
neba. Keď boli jeho učeníci
unavení, povedal: „Poďte aj
vy na pusté miesto a troška
si odpočiňte!“ V ústraní od
zvedavých zástupov sa
upevňovalo ich vzájomné
spoločenstvo. Vymieňali si
názory, vytyčovali méty,
riešili nedostatky a vzájomne sa spoznávali. Ježiš a
apoštoli boli jednou rodinou.
Každý iný, jedinečný, a
predsa rodina.
Podľa vzoru Ježiša a
apoštolov aj my máme
tráviť čas voľna. Dovolenka
má spôsobiť, aby človeku
práca voňala a nestala sa
drinou. Drina je často
príčinou vyčerpania a
duševnej slabosti. Z toho
pramení nervozita a hnev.
Oddych od práce prospieva
telu, ale aj duši. Vtedy si
viacej uvedomím, že nie
som naprogramovaný stroj,
ale Božie stvorenie. Je to
Božie vyznamenanie, že sa
máme spolupodieľať na
budovaní stvorenia. A do
tejto činnosti patrí aj
odpočinok. „Boh si po
dokončení stvorenia
oddýchol a siedmy deň
zasvätil“, čítame v Biblii.

V obci sa rozmohla výstavba nových rodinných
domov. Napriek úsiliu sa
samospráve nedarí uspokojiť naraz všetky požiadavky
stavebníkov a novousadlíkov. Snaží sa pomôcť
vybudovať potrebné
inžinierske siete, no na
výstavbu prístupových
komunikácií sa jej nepodarilo získať peniaze. Voda a
elektrické prípojky sú
väčšinou už vybudované.
Obec našla dočasné
riešenie, ktoré zafinancuje z
vlastných zdrojov. Na
vybudovanie ciest použije
makadam, ktorý vytvorí
dočasnú cestu, a zároveň
podklad pod budúcu riadnu
asfaltku. Do asfaltovania sa
obec nepustí skôr, ako
budú postavené všetky
domy. Hotové sú už
komunikácie Pod Horičkou,
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kde obec položila 300
metrov makadamu, Na
Mraznici pribudlo sto
metrov cesty, chýba ešte
100-metrový úsek v lokalite
Za súšou. „Na úpravu ciest
sme použili 350 ton
makadamu,“ povedal
starosta Metod Sojčák.
„Cesty sme odvodnili,

Obec zachraňuje mosty
Dovolenka upevňuje
rodinné putá, ktoré nahlodáva stres a množstvo
povinností. Ježiš hovorí: „Ja
a otec sme jedno!“ Spoločne strávené chvíle pri mori,
v prírode, ale aj na terase
domu sú vyjadrením
jednoty. „Ja a naša rodina“,
zvykneme vravieť. Tu sa
rozprávame, hráme sa,
zabávame, debatujeme,
všímame si reakcie blížneho. Nesmieme nadobudnúť
pocit, že sme akoby vo
väzení, ale v rodine a s
rodinou. A je nám spolu
dobre, tešíme sa na seba.
Dovolenka pomáha stíšiť
sa, premýšľať nad sebou a
svojim životom. Tu môžem
objaviť, v čom robím chybu.
Aké múry rozdelenia
budujem a čím ich odstránim. Ozaj, viete aký je rozdiel
medzi krtkom a človekom?
Že krtko hrabe od seba a
človek iba k sebe. Krtko si
buduje cestičku, aby žil,
človek si buduje múry, ktoré
ho izolujú a ubíjajú.
Nebojte sa dovolenka to nie
sú duchovné cvičenia ani

Obec na opravu vyčlenila v
rozpočte viac ako tisíc eur.
„Keďže ide o jediné
prístupové cesty k domom,
obec chce dotknutým
rodinám pomôcť s ich
opravou,“ povedal starosta
Metod Sojčák. Samospráva
postupne opraví všetky
poškodené mosty v starej
časti dediny. Rovnakou
technológiou chce obec
opraviť menšie výtlky a
trhliny na miestnych
komunikáciách.

pôst. Ale aj takto sa dá
napomôcť k prečisteniu
duchovna našej bytosti.
Dovolenka je od slova
„dovoliť si, dopriať si“. Áno,
môžeme. Ale nemôžeme si
dovoliť zabudnúť na Boha,
na svoje biele krstné šaty,
ktoré máme roky oblečené.
Aj tam, kde nieto kostola,
kde nepočuť zvon a
nevidieť kňaza, je počuť
ozvenu svedomia. Ono je
naším sprievodcom po
celom svete. Je to Boží
hlas, ktorý neutícha, ani
keď sme unavení, ani keď
sa zabávame. Všade sa dá
kúpiť pivo, pizza, zmrzlina,
polpenzia, výlet. Ale to, čo
si nikde nekúpime, je Božia
láska. Ona je našou
povinnou výbavou a
záchrannou vestou.
Neotravuje ma, nezavadzia
mi, ale keď sa ocitnem v
núdzi, zachytí ma a ochráni.
Keď sa poraním, ošetrí ma
a časom uzdraví.

mládeži, zvlášť birmovancom, mladým rodinám i
starým ľuďom. Buďte
svedkami Ježiša – Božieho
Syna. Rozprávajte sa
navzájom, ale tiež s
nebeským Otcom. Tešte sa
zo života a z úspechu
druhého. Odpočiňte si, aby
ste sa s chuťou mohli
zapriahnuť do cvalu života.
Šťastnú cestu bez nehôd a
úspešný návrat!

V centre dediny obec
opravuje prístupové mosty
ponad potok. Väčšina z
nich je v dezolátnom stave,
ktorý spôsobili poveternostné podmienky hlavne v
zime. Na opravu rozpadávajúcich sa mostov obec
kúpila asfaltovú emulziu. Tá
spojí kamenivo a spoločne
vytvoria pevný povrch
schopný odolávať náročným podmienkam, zároveň
sa tak zabráni ďalšiemu
rozpadávaniu mostov.

5 rád do života:

Mlyn má novú zastávku

Ako duchovný otec vám
žehnám a vyprosujem
Božiu ochranu. Deťom,

5. nesnaž sa nikoho
zmeniť, iba seba

1. rob to, čo ťa teší a je
dobré
2. čím väčší cieľ je pred
tebou, tým menšie rob
kroky
3. ak si unavený, oddychuj
4. keď nevieš, čo máš
povedať, povedz pravdu

V miestnej lokalite Mlyn
stojí od jari nová autobusová zastávka. Stará bola
poškodená a nereprezentovala vstup do dediny. Obec
sa rozhodla vymeniť ju.
Keďže ponuky dodávateľských firiem boli drahé,
samospráva si navrhla a
zabezpečila autobusovú
čakáreň svojpomocne.
Upravila priestor zastávky,
osadila obrubníky, položila
dlažbu. Montáž čakárne
zabezpečila firma miestne-

Bezdrôtový rozhlas
nahradí drôtový

položili sme tam priepusty
na odvod povrchovej vody.“
Tvrdý materiál bude obec
priebežne dosýpať na cesty
podľa potreby. Na materiál
a dovoz obec vynaložila
približne 4-tisíc eur. Úpravu
ciest zabezpečila svojpomocne s pomocou obecnej
techniky a zamestnancov.

Miestne časti Mlyn a Okále
mali problém s nedostatočným signálom a pokrytím
verejného rozhlasu. Po
novom sa tam signál šíri po
drôte. V oboch lokalitách sú
osadené nové reproduktory
a majú dostatočné pokrytie.
Bezdrôtové rozhlasové
hniezda, ktoré sa tam
neujali, obec použije v
nových lokalitách, ktoré v
dedine vznikajú a nie je v
nich možnosť šíriť signál po
drôte. V súčasnosti sa totiž
rozvody elektrickej siete
ukladajú do zeme a nie sú
vedené po stĺpoch.

Zmeny odchodu
autobusov
Od 1. 9. nastane posun v
príchodoch a odchodoch
niektorých spojov.
·Pokryváč – Pucov - Kňažia
zo 7.05 h na 7.00 h
·Kňažia – Pucov –Pokryváč
z 13.20 h na 13.15 h
·Dolný Kubín, okr. úrad –
Pucov zo 14.05 h na 14.10h
·Pokryváč – Pucov – Dolný
Kubín, okr. úrad z 13.45 h
na 13.40 h
·Ranný a víkendový spoj
Pucov – Dolný Kubín z 5.10
na 5.00 h

ho podnikateľa Jána Bečku.
Je z kovu a plastu, nechýba
v nej lavička na sedenie.
Celkové náklady na novú
autobusovú zastávku sa
vyšplhali na 2-tisíc eur.
Čiastočnú rekonštrukciu má
už za sebou aj zastávka pri
základnej škole a škôlke.
Obec ju vymaľovala a
zrenovovala. Dohodla sa s
majiteľmi pozemku, na
ktorom zastávka stojí, a tak
v nej bude môcť čoskoro
položiť dlažbu.
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Spravodajstvo

Škola
Zápis do 1. ročníka

Deň detí

Do našej školy sa na nový
školský rok 2013/2014
zapísalo desať detí, z toho
jeden budúci prváčik je z
Pokryváča.

Aj keď počasie akciám pod
holým nebom veľmi
neprialo, nám to nevadilo.
Deti svoj sviatok oslávili v
kultúrnom dome. Dostali
pekný darček – Rozprávku
o stratených sestrách, ktorú
im zahrali žiaci zo Základ-

Hviezdoslavov Kubín
Recitátorskej súťaže v
prednese poézie a prózy v
1. a 2. kategórii sa zúčastnili víťazi triednych kôl.
Víťazi:
1. kat.: Aneta Povalová
2. kat.: Daniela Povalová

Marec - mesiac knihy
Celý mesiac bol venovaný
knihám a knižniciam. Žiaci
sa zapojili do literárnej
súťaže. Pod vedením
učiteliek a učiteľa navštevovali knižnicu, čítali, skúmali,
rozprávali sa a v knihách
hľadali odpovede na otázky
literárneho kvízu.

Pytagoriáda
V okresnom kole matematickej pytagoriády našu
školu reprezentovali:
Gabriel Svitek,
Lukáš Ďaďo,
Peter Paluga

Slávik Slovenska
Školského kola sa zúčastnili
víťazi triednych kôl v speve
ľudových piesní.
Víťazi:
1. kat.: Viktória Jurášová
2. kat.: Gabriel Svitek

Deň matiek
Školáci a škôlkari pripravili
pod vedením pedagógov
milý program, ktorým
potešili všetky mamičky i
staré mamy. Prišli aj mamy
zo susedných obcí.

Plavecký výcvik
Žiaci 3. a 4. ročníka prežili
nádherný, vzrušujúci týždeň
na plavárni v Dolnom
Kubíne. Takmer sa naučili
plávať a užili si mnoho
zábavy vo vodnom svete.
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nej školy v Istebnom. Bolo
to príjemné spestrenie dňa,
deti spomínali na divadielko
aj v nasledujúcich dňoch na
hodinách výtvarnej výchovy.
Z ich spomienok vznikli
nádherné práce, ktoré sme
poslali deťom do Istebného.

Maškarný ples

Ako postupovať pri výstavbe plota?

V prvú februárovú sobotu
sa uskutočnil detský
maškarný ples pre všetky
deti z Pucova, ale aj zo
susedných obcí. Akcia sa
veľmi vydarila, bavili sa
všetci - deti, rodičia, starí
rodičia.

V poslednom období sa
rozmohli stavby oplotení.
Mnoho z nich susedí s
obecnými komunikáciami a
práve v takýchto prípadoch
nastáva problém.
Stavebníci často nedodržiavajú zákonom stanovenú
povinnú vzdialenosť stavby
od verejných komunikácií.
Dostávajú sa tak do sporu s
obcou. Obecné zastupiteľstvo preto prijalo nariadenie, podľa ktorého každý,
kto stavia oporný múr alebo
plot susediaci s komunikáciou, musí dodržať vzdialenosť stavby od hranice
pozemku cesty alebo
chodníka najmenej 50 až
100 centimetrov. Spomínané nariadenie stanovila
obec, ak niektorá iná
inštitúcia nariadi väčšie
ochranné pásmo, tak
stavebník musí dodržať jej
nariadenie. Pred každým
začiatkom výstavby objektu
susediaceho s pozemkom
miestnej komunikácie treba
doložiť geodetické zameranie.
Pri porušení tohto nariade-

Koncoročný výlet
Ráno 20. júna sa na nás
usmievalo slniečko a my
sme s dobrou náladou
nastúpili do autobusu. Tak
ako po iné roky, aj tentoraz
sa učitelia s deťmi vybrali
na také miesto, ktoré ešte
spolu nenavštívili. Trasa
výletu smerovala do
Vychylovky a do Starej
Bystrice. Vo Vychylovke
mali deti pekný zážitok z
jazdy historickým vláčikom
a z návštevy Kysuckého
múzea. Bodkou za výletom
bola návšteva Starej
Bystrice, kde obdivovali
Slovenský orloj.

Učenie sa v maskách
Veselá nálada z maškarného plesu sa preniesla aj do
školy – v pondelok sa žiaci
učili v karnevalových
maskách. Učenie bolo
zábavné, celý deň panovala
výborná nálada. Tento deň
si deti aj učiteľky osladili
vlastnoručne upečeným
fašiangovým koláčom.

Noc odvahy
Stalo sa tradíciou, že
školský rok v škole končíme
akciou, ktorá preveruje
odvahu žiakov. Noc odvahy
začala stretnutím na
školskom dvore, kde deti
spolu s rodičmi opekali,
hrali futbal, skákali na
trampolíne. Po zotmení

vypustili lampióny šťastia a
deti sa rozlúčili s rodičmi.
Celú noc boli deti veľmi
odvážne, nebolo im
smutno. Tí najodvážnejší sa
vybrali na nočný pochod
celou dedinou. Ráno si
všetci, ktorí spali v škole,
vyslúžili medailu za odvahu.

nia môžu vzniknúť viaceré
problémy. V budúcnosti
obec nebude mať priestor
na vybudovanie chodníkov,
popod pozemok môžu viesť
rozvody inžinierskych sietí,
v zime nastanú komplikácie
pri odhŕňaní snehu a

Pri úrade sa rozšíri parkovisko

Skrášli si svoje okolie
Pri príležitosti Dňa Zeme
sme vyčistili okolie školy a
brehy Pucovského potoka.
Počasie prialo a pri srdci
nás hrial pocit z dobre
vykonanej práce.

Pri obecnom úrade vzniknú
nové parkovacie miesta.
Rozšírenie parkoviska si
vyžiadali občania. Súčasné
parkovacie kapacity
nepostačujú potrebám
obyvateľov predovšetkým
počas víkendov a kultúrnospoločenských podujatí.
Mnohí sa sťažovali, že ľudia
parkujú na súkromných
pozemkoch. Doterajších
desať miest pre autá sa
rozšíri o ďalších desať.
Vodiči budú mať možnosť
odstaviť autá aj ku krajnici
cesty.
Namiesto nerovného terénu
vedľa budovy obecného
úradu vznikne asfaltová
plocha s odstavnými
miestami pre autá. Pribudnú mreže a vpusty na
odvedenie povrchovej vody
a cestné obrubníky. Obec
chce vedľa parkoviska
vybudovať oddychovú zónu

údržbe ciest, nehovoriac o
možnom poškodení
majetku nedisciplinovaného
stavebníka.
Sebecky a arogantne sa
správajúci občania nemôžu
od obce očakávať budovanie komunikácií a inžinier-

skych sietí. Mali by si
uvedomiť, že v dedine
nežijú sami, bývať tu chcú
aj iní ľudia, a pre každého
by mali platiť rovnaké
pravidlá.
Samospráva tiež upozorňuje na zmenu v stavebnom
zákone, podľa ktorého sa
musí aj pri drobných
stavbách vyňať pozemok
pod nimi z pôdneho fondu a
preklasifikovať ho z ornej
pôdy alebo TTP na ostatné
plochy. Taktiež musí doložiť
vyjadrenia od elektrikárov,
vodárov, obce, majiteľov
susedných pozemkov,
OSC ŽSK a životného
prostredia. Bez uvedených
vyjadrení nemožno vydať
povolenie na výstavbu. Aj
na takéto stavby je potrebné doložiť projekt. Projekt
nemusí byť spracovaný
projektantom. Stačí náčrt, z
ktorého je jasné, kde sa
stavba bude nachádzať osadenie od hranice
pozemku alebo existujúcej
stavby, a aspoň jeden rez
stavby, aby boli zakótované
jednotlivé výšky stavby.

Úrad vykuruje podlaha
Obecný úrad má za sebou
čiastočnú rekonštrukciu.
Obec mala problém s
vykurovaním priestorov a
tak zmenila spôsob vykurovania. Namiesto elektrických konvektorov vykuruje
tri miestnosti v úrade
elektrické podlahové
kúrenie.
„Položili sme nový kazetový
strop, dlažbu, dali sme
urobiť stierky na obvodo-

vých stenách,“ povedal
starosta Metod Sojčák.
Kanceláriu starostu, ktorá je
zároveň zasadacou
miestnosťou obecného
zastupiteľstva a rokovacím
miestom oficiálnych návštev
čaká ešte výmena nábytku
a zariadenia.
Obec vyčlenila na rekonštrukciu obecného úradu
zhruba päťtisíc eur.

s lavičkami na sedenie.
Zároveň upraví nerovný
asfaltový povrch cesty pred
obecným úradom. Vyasfaltuje aj stometrový úsek
cesty za kostolom, ktorá
vedie k rodinným domom.
Stoja tam už tridsať rokov a
terajší povrch je dostatočne
tvrdý na to, aby sa naň
položil asfaltový koberec.
Obec použije z rozpočtu na
tieto investície asi 20-tisíc
eur.
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