Noviny obyvateľov a rodákov obce Pucov

Deň detí a otcov

Deti slávia svoj sviatok už tradične spolu s otcami. Poľovníci pripravili chutný guláš z diviny. Pre
deti boli pripravené atrakcie ako skákanie na trampolíne, chôdza po lane, streľba zo vzduchovky
alebo plynovej pištole a hlavne rôzne súťaže, ktoré pripravili Gabika Ďaďová a Daniela Hlbočanová
spolu s dievčatami z obce. Každý súťažiaci dostal malú pozornosť. Počas slnečného počasia sa deti
osviežili džúsom a kalórie spálené pri súťažiach doplnili chutným gulášom. Pre otcov, ktorí prišli
so svojimi ratolesťami, bolo pripravené chladené pivko. Počasie nesklamalo, vydržalo až do konca,
rozpršalo sa až potom, keď organizátori začali baliť veci.

Deň matiek

číslo 2/2017

Stavebný úrad sídli po novom
na obecnom úrade
Obec vystúpila od 1. septembra zo spoločného stavebného úradu. Od tohto dňa bude
prenesený výkon štátnej správy na úseku
územného plánovania a stavebného poriadku obec vykonávať samostatne. „Rozhodli
sme sa tak preto, že chceme byť bližšie k stavebníkom,“ povedal starosta Metod Sojčák.
Všetky stavebné veci sa budú riešiť priamo na obecnom úrade. Stavebnú agendu
a konzultácie na úseku stavebnej agendy môže stavebník konzultovať a podávať
na obecnom úrade v čase od 8.30 h do 14.45
h každú stredu. Žiadame stavebníkov, aby si
zlegalizovali čierne stavby a všetky potrebné
veci riešili po konzultácii s oprávnenou osobou na úseku stavebnej agendy s Ing. Elenou Slávikovou.

Srdečne pozývame
• Obec pozýva všetkých seniorov na
slávnostné posedenie pri príležitosti októbra
- mesiaca úcty k starším. Kultúrny program
sa uskutoční 15. októbra v kultúrnom dome.
• V sobotu 14. októbra nás už tradične
čaká púť ku kaplnke sv. Vendelína. Začne
sa o 12. h svätou omšou. Občerstvenie
pripravia poľovníci a poslanci obecného
zastupiteľstva.
• V nedeľu 12. novembra si pripomenieme
v kostole sv. Ondreja sto rokov od narodenia
pátra Gabriela Povalu, kňaza rehole
Spoločnosti Ježišovej.

Zvolíme si župana

Obec oslávila spolu so ženami Deň matiek. V kultúrnom dome pre oslávenkyne pripravili program
deti zo základnej školy, ktorý si pozreli pri káve a koláči. Každá dostala pozornosť v podobe muškátu v kvetináči.

V sobotu 4. novembra sa uskutočnia
voľby do orgánov samosprávneho kraja.
Obyvatelia Žilinského kraja si budú voliť
nového predsedu a poslancov Vyššieho
územného celku.
Voľby budú prebiehať na obecnom úrade, na
všetko dohliadne volebná komisia.

AKTUÁLNE

Slovo starostu

Milí spoluobčania, opäť sa
vám prihováram cez obecné
noviny. Naposledy sme vyšli
začiatkom jari, keď sa príroda len prebúdzala, teraz tu už
máme jeseň. S prebúdzaním
prírody bolo treba neustále
kosiť verejné priestranstvá
pri hokejovom ihrisku, pod
Skalkami, priestor okolo
školy, priestor okolo kostola
a cintorín. Jeden uchádzač
o zamestnanie na základe
dobrovoľníckej práce kosil
tieto miesta strunovou kosačkou každý deň štyri hodiny,
rovné veľké plochy kosil zamestnanec obce pojazdnou
kosačkou. Upravené verejné
priestranstvá sú vizitkou dediny a tým pádom nás všetkých. Som nesmierne rád, že
niektorým ľuďom nie je ľahostajné, ako vyzerá ich okolie.
Vysadili okrasné kvety, upravili prostredie cesty, pozametali a takto prispeli k skrášleniu verejných priestranstiev.
Za ich čas a prácu, ktorú
venovali obci, im patrí moje
veľké ĎAKUJEM.
Bývalo vždy dobrým zvykom, že v sobotu sa neupratovalo len doma, ale aj pred rodinnými domami. Tento zvyk
sa ale akosi vytratil. V poslednom čase si nielen ja, ale aj iní
spoluobčania myslia, že sme
v dedine akosi „zmešteli“. Čakáme, že niekto príde a pozametá, pokosí a upraví prostredie. Musíme si uvedomiť,
že bývame na dedine a vymoženosti mesta nemôžeme
dosiahnuť. Financie obce sú
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obmedzené, preto musíme
byť všetci ako jedna rodina
a navzájom si pomáhať.
Chcem sa vyjadriť aj k organizácii kultúrnych podujatí. Desať rokov obec robila
kultúrno-športové podujatie
zamerané na propagáciu hokeja. Posledné ročníky bolo
problematické zorganizovať.
Na usporiadanie podujatia treba tím ľudí, pre dvoch
alebo troch je to veľa práce.
V neposlednom rade aj účasť
na podujatí sa zmenšovala.
Obdobie prázdnin podľa mňa
nie je vhodné, len na Orave
bolo 150 podujatí. Je dobré sa zamyslieť nad druhom
podujatia a termínom, kedy
ho organizovať. Preto vás
prosím o návrhy tém podujatí, chcem, aby sme spoločne
vytvorili akciu, ktorá bude
výstižná pre našu obec a bude
prebiehať v čase, keď to bude
vyhovovať čo najväčšiemu
počtu obyvateľov. Veď tieto
podujatia majú slúžiť na spoločné stretnutie obyvateľov
a rodákov obce. Je dobré, keď
sa organizujú v prírode, ale
všetko potom závisí na počasí. Preto je snahou obce vybudovať stánok na spoločenské
akcie v priestoroch hokejového ihriska. Zatiaľ sa však
najlepším riešením kultúrny
dom.
Jeseň je obdobie, keď zbierame úrodu. Je dôležité, čo
sme na jar zasiali a ako sme
sa počas leta o všetko starali. Na základe toho žneme
na jeseň úrodu. Ak bola starostlivosť veľmi dobrá, tak aj
úroda bude potešujúca. Tak
isto je to aj v ľudskom živote.
Ak sme neboli ľahostajní voči
svojim blízkym, známym,
spolupracovníkom a svojmu
okoliu, budeme žať úrodu vo
forme porozumenia, spolupatričnosti a dobre vykonanej práce. Preto vám, vážení
spoluobčania, prajem bohatú
úrodu nielen na poli materiálnom, ale aj duchovnom.
Metod Sojčák

Internetová stránka ožila
Pucov už má novú internetovú
stránku, pravidelne ju aktualizuje.
Jej vymoženosťou je aj možnosť
zaregistrovať sa na nej. Na základe toho bude potom užívateľ
dostávať mailom správy o tom, že
na stránke pribudla nová informácia. Priestor na tvorbe obsahu
má ktokoľvek, jednotlivci i organizácie. Kto má záujem prispie-

vať na internetovú stránku obce,
nech dá vedieť na obecnom úrade
alebo starostovi. Súčasťou stránky
je aj mobilná aplikácia, ktorú si
môže každý stiahnuť do mobilného telefónu a tak bude mať všetky informácie stále poruke. Viac
o inštalácii mobilnej aplikácie
nájdete na webovej stránke obce
www.pucov.sk.

Mlyn osvetľujú nové lampy
Samospráva osvetlila vďaka dotácii z eurofondov centrum dediny
a postupne modernizuje osvetlenie aj v ďalších lokalitách. Začala
od časti Mlyn.
Osvetlenie v tejto časti bolo
riešené z individuálneho rozvádzača. Keďže sa zvyšujú poplatky
za odberné miesta, obec rozvádzač zrušila, po osadení nových
úsporných lámp už nie je potrebný. Zrušením odberného miesta ušetrí financie na verejnom
osvetlení. V Mlyne nahradili staré
lampy trinástimi led svietidlami,
tie, ktoré boli osadené na nízkych

stĺpoch, obec zvýšila. Svietivosť je
tak efektívnejšia. V osádzaní nových svietidiel bude samospráva
pokračovať smerom do dediny
podľa svojich finančných možností.
„Osvetlenie celej dediny teraz ovládame z dvoch miest,“
povedal Metod Sojčák. „Jedno,
automatizované je pri obchode v strede, druhé sa nachádza
na Mraznici. Keby sa nám podarilo prepojiť ich asi 500-metrovým káblom, osvetlenie by sme
mohli regulovať už len z jedného
zdroja, toho pri obchode.“

Aby bola dedina krajšia

O kosenie verejných priestranstiev sa starajú dvaja pracovníci.
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Rozlúčka s duchovným otcom Petrom Ťapákom
Kňaz je otec nežne milujúci, trpezlivý, láskavý a vždy odpúšťajúci. Keď na oltár, Ježiša zvoláva
a potom v hostili bielej nám ho
dáva...
Prišli sme poďakovať za Božie milosti, ktoré sme skrze ruky
kňaza Petra Ťapáka dostali. To
slovami nevyjadríme. Len láskavý
Pán Boh vie, koľko nebeských darov zasial do našich pucovských,
pribišských a pokryváčskych duší
počas jeho devätnásťročného pôsobenia v našej farnosti.
Bol duchovným otcom, ktorý
s láskou vítal farníkov už vo verande vtedajšej starej farskej budovy.
Ako jeho duchovné deti sme vždy
vedeli, že duchovný otec je u nás.
Stále bol doma alebo v chráme.
Jeho pravidelnými cestami boli iba
stretnutia kňazov s otcom ordiná-

rom a biskupom na Zelený štvrtok
a jedna návšteva svojich príbuzných v Kanade.
Cesty zbožného kňaza, často
s breviárom v ruke, smerovali
do kostola, v ktorom dal zveľadiť
pozlacovaním a rekonštrukciou
hlavný oltár a bohostánok, ten
najvzácnejší príbytok, v ktorom
u nás prebýva sám Ježiš Kristus.
Vďaka za výstavbu nového organa, ktorý svojím zvukom nielen
nás spevákov povzbudzuje k živej
účasti na liturgii, ale aj pri každej
svätej omši zaznieva na chválu
a slávu Boha, ku ktorému sa práve poberá. Tak veľmi mu ležalo
na srdci, aby liturgické zariadenie
svojou krásou prispelo k dôstojnému stretnutiu s Kristom. K tomu
viedol aj nás veriacich. A keď naše
milodary nestačili, postupne ve-

Duchovný otec v čase svojho pôsobenia v pucovskej farnosti.
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noval kostolu zo svojho majetku,
aj sumou prevyšujúcou vtedajších
300 tisíc slovenských korún, ktoré
mu boli vyplatené ako odškodné za vykonávanie nútených prác
v pracovných táboroch.
„Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som aj ja medzi
nimi.“ Medzi spoločenské udalosti v našej farnosti patrila každá
svätá omša, vysluhovanie sviatostí
krstu, prvého svätého prijímania,
príprava k prijatiu sviatosti birmovania a manželstva, odprevádzanie duší do večnosti, nevynímajúc
oslavy životných jubileí veriacich,
ako aj dvadsiate piate výročie jeho
kňazskej vysviacky, či obnovenie
tradície ďakovať za úrodu v našom
katastri pri kaplnke sv. Vendelína.
Zo spoločenstva veriacich sa
znova a znova vracal do samo-

ty schátranej farskej budovy. No
nezostával tam sám, vždy s Kristom. Novú farskú budovu nechcel
stavať, on pokorný, ale aj poznačený ťažkosťami komunistickej
éry, ktorá mu priniesla množstvo
komplikácií počas výstavby príbytku pre kňaza v predchádzajúcej farnosti.
Kríž, znak spásy, ktorý sa pnie
aj nad našou obcou, bude navždy
pamiatkou na zbožného kňaza,
ktorý životným príkladom aj nás
učil, ako niesť ťarchu svojho kríža
spolu s Kristom. Tým posledným
životným krížom bola v Charitnom Zelenom dome na Spišskej
Kapitule jeho posteľ, s ktorou zostal tesne spojený ako Pán Ježiš so
svojím krížom. Z tohto najťažšieho životného kríža sa jeho duša
vzniesla k nebesiam.
„Teraz poznávam iba čiastočne,
ale potom budem poznať tak, ako
som aj ja poznaný. Teraz vidíme
len nejasne, akoby v zrkadle, no
potom z tváre do tváre...“, poúča
nás svätý apoštol Pavol. Dnes môžeme konštatovať, že náš duchovný otec Peter Ťapák pozná Boha
zreteľne z tváre do tváre. Pozná
úplne toho, ktorého ohlasoval,
v mene ktorého udeľoval našim
skormúteným dušiam rozhrešenie, ktorého pri každej svätej omši
držal v svojich kňazských rukách.
Však jeho život bol neustálym
spoznávaním a prehlbovaním
lásky k samotnému Bohu aj cez
prekážky vtedajšieho zriadenia,
ktoré mu predĺžilo cestu ku kňazstvu na dlhých 23 rokov. Od jeho
kňazskej vysviacky dňa 21. júna
1970 nabrali prenasledovania iný
ráz, no vždy nad nimi víťazila
radosť vyplývajúca z kňazského
stavu – aj v predchádzajúcich pôsobiskách Rabča a Oravský Biely
Potok. Dnes chceme poďakovať
Pánu Bohu, že sme ho mohli spoznať v rokoch 1983 – 2002 a jeho
prítomnosťou v pucovskej farnosti spoznávať Krista Spasiteľa a približovať sa k nemu.
Večnosť v Božej prítomnosti nech je vám odmenou za váš
zbožný kňazský život.
Odpočívajte v pokoji!
Metod Sojčák
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SPRAVODAJSTVO

Pri základnej škole vznikne
oddychová zóna
Žilinský samosprávny kraj
poskytol Pucovu dotáciu vo
výške sedemsto eur na skvalitnenie životného prostredia.
Samospráva v spolupráci so
základnou školou vypracovala projekt na vytvorenie oddychovej zóny v priestoroch
nielen školského dvora. Medzi
vstupom a čistiarňou odpadových vôd pribudne päť parkových lavičiek, povrch zo zámkovej dlažby a živý plot z tují.
Zvyšné náklady uhradí obec
z rozpočtu. Do októbra by mal
byť nový parčík vybudovaný.

Zberný dvor postupne vyrastá
Ministerstvo životného prostredia
odobrilo 22. júna verejné obstarávanie na výstavbu zberného dvora
v Pucove. Samospráva podpísala
zmluvu o dielo so spoločnosťou
Stavpoč z Klina, ktorá začala so
stavebnými prácami. Na pozemku, kde vyrastie zbverný dvor, bolo
treba urobiť terénne úpravy. S budovaním haly na zbernú techniku
sa už začalo. „Po odkopaní zeminy
práce skomplikovali podmočený
pozemok a ílovitá hlina,“ hovorí
starosta Metod Sojčák. „Nemohli
sme vykopať základy, takže stavbu
sme museli osadiť na základovú
platňu, čo môže zvýšiť náklady
na výstavbu.“
Postupne pribúdajú prístrešok
na kontajnery, dielňa a technická

časť – kancelária a toalety a nakoniec spevnená plocha zo zámkovej
dlažby. Vedenie obce chce stavbu
dokončiť do konca roka. „Pri asanácii humna sme zistili, že treba
zvaliť aj knižnicu pre nedostatok
miesta na novú stavbu,“ povedal
starosta. Staviteľ tým dosiahne
lepšiu obslužnosť a väčšiu plochu
pre zberný dvor. Knižnica mala
slúžiť ako prirodzený plot, tým,
že ju zvalili, bude musieť obec ešte
postaviť oplotenie a vstupnú bránu.
Nákup nákladného auta a drviča pre zberný dvor je po procese
kontroly na verejné obstarávanie
dodávateľa. Kontrola bola ukončená 18. augusta a do konca septembra by mala byť dodaná technika.

Spolufinancované s podporou
Žilinského samosprávneho kraja

Projekty by mali priniesť
peniaze
Obec opráši projekt na zateplenie kultúrneho domu
a prestavbu hokejového ihriska na multifunkčné.
Na tieto projekty je opäť
vyhlásená výzva v programu
rozvoja vidieka. „Predstava
spočíva v prestavbe ihriska
na multifunkčnú plochu pre
rôzne druhy športu a neskôr
ju prekryť, aby ho bolo možné
využívať za každého počasia,“
povedal starosta Metod Sojčák.
„No v jednom projekte nie je
možné takýto veľký zámer podať.“
Ukončenie
rekonštrukcie
kultúrneho domu je tiež pre
vedenie obce veľkou prioritou.
Ďalšia výzva je zameraná
na obnovu športového areálu
Pod Skalkami. Mala by sa tam
vybudovať športová a kultúrna
zóna.
Pucov sa bude na envirofonde uchádzať aj o ďalšiu
dotáciu na reguláciu potoka
a zakúpenie techniky pre separovaný zber.
4

Výtlky sú opravené
Najhoršie úseky na miestnych
cestách dala obec koncom leta
do poriadku.
Opravila výtlky na ceste do Pilátovej, ktorá bola najviac poškodená, na ceste Na Záhumnie a ku
kostolu. Cesta od obchodu COOP
Jednota ku cintorínu chce samospráva opraviť v celom profile.

Projekt podala ešte v roku 2016,
zatiaľ nie je vyhodnotený. Cestu preto opravila len čiastočne.
Ak projekt neschvália, na opravu
obec vyčlení financie z obecného
rozpočtu.
Oprava výtlkov stála 8-tisíc
eur. Cesty opravila firma Riline
z Ružomberka.

Domácnosti možno dostanú kompostéry
Pucov je členom združenia Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí. Členmi sú obce od Bzín
po Krivú.
Združenie reagovalo na výzvu operačného programu kvalita životného prostredia.
Výzva bola zameraná na využitie
biologicky rozložiteľného odpadu
z domácností. Takýto odpad je po-

trebné kompostovať, aby sa znížil
podiel komunálneho odpadu.
Žiadosť bola spracovaná a podaná. Výsledok by mohol byť známy koncom roka. Ak bude projekt
úspešný, každá domácnosť, ktorá
prejaví záujem o kompostovanie,
dostane kompostér s objemom
700 l a inštruktáž, ako správne
kompostovať.

Obec využíva programy
úradu práce
Samospráva aktívne spolupracuje s úradom práce. Neustále
sleduje programy úradu práce
a ak je možnosť využiť niektorý z nich, tak sa zapojí. Nájsť
záujemcov o prácu nie je jednoduché. Každý program má
svoje špecifiká a tie nespĺňa
každý uchádzač. Ak je možnosť zamestnať niekoho z obce
a vytvoriť pracovné miesto, vedenie to urobí. Záujem o prácu prejavili naposledy dve
uchádzačky. Na úrade práce
je program zameraný na dobrovoľnícku činnosť v rozsahu šesť mesiacov a možnosť
pracovať štyri hodiny denne.
Obec potrebuje riešiť problém
v školskom klube.
Jedna uchádzačka o prácu
bude pracovať v školskom klube ako výpomocná sila štyri
hodiny denne. Druhá bude
nápomocná v krúžkovej činnosti a pri organizácii kultúrnych podujatí.
Keďže mzdu bude ženám hradiť úrad práce v Dolnom Kubíne, náklady na nové pracovné
sily nijako nezaťažia rozpočet
obce.

Pucov získal ďalšie peniaze
na školu
V podkroví základnej školy
obec plánuje nainštalovať rozvody elektriky, vody a kúrenia.
Na rekonštrukciu dostala dotáciu z ministerstva školstva
vo výške 10-tisíc eur.
Po vybudovaní sietí sa samospráva pustí do omietania
vnútorných priestorov.
Podkrovie dáva do poriadku
postupne podľa finančných
možností, zatiaľ výlučne z externých zdrojov.
Cieľom je čo najskôr upraviť
priestory pod strechou tak,
aby sa v nich deti mohli učiť
alebo ich využívať na voľnočasové aktivity.
Priestor podkrovia bude môcť
byť využitý na učebne alebo
škôlku.
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Svoj voľný čas trávi päťnásobná mamička so šijacím strojom
Monika Sviteková sa popri výchove
piatich detí a starostlivosti o domácnosť venuje aj šitiu látkových
dekorácií a ľudových krojov. Aj keď
rodina jej zaberá najviac času, ako
vyučená krajčírka rada vytvára
na šijacom stroji nové veci.
Čo vás na vašej voľnočasovej práci baví najviac?
• Voľného času mám teraz veľmi
málo, ale keď si ho nájdem, tak si
rada sadnem do pracovného kútika k šijaciemu stroju. Keď som
mala viac času, šila som látkové
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dekorácie - bábiky, srdiečka, anjeliky, hračky..., teraz najčastejšie šijem kroje. Pri šití zabúdam
na starosti, najviac ma teší, keď je
výrobok hotový a niekomu sa páči.
Ktoré z vašich diel alebo výrobkov sú pre vás najhodnotnejšie?
• Najhodnotnejšími výrobkami sú
pre mňa tie, ktoré urobili niekomu
radosť, či to bola hračka, kroj, kostým alebo dekorácia, ktorá potešila
niekoho tu doma alebo niekde vo
svete.
Keďže mám pozitívny vzťah

September 2017

k tradíciám a ľudovej kultúre, veľmi rada šijem kroje. Rada ich dozdobujem - dotváram. Pri ich šití
si často spomeniem na ľudí, ktorí
mi pri ich šití vždy radi poradili,
pomohli.
Ako sa dá zvládnuť koníček popri
rodine a povinnostiach v domácnosti?
• Šijem len vtedy, keď mám čas.
Ak mám niečo rozšité a potrebujem to dokončiť, pomáha mi celá
rodina. Keď je manžel v práci, starší súrodenci zabavia tých mlad-

ších. No a tu nemôžem zabudnúť
na mamu, ktorá pri mne stojí vždy,
keď to potrebujem, vždy mi je veľkou oporou.
So základnou školou spolupracujete na tvorbe krojov pre deti, ako
ste sa k tomu dostali?
• Už pri písaní projektu ma oslovili, či by som bola ochotná im
pomôcť, ak by bol projekt úspešný. No a už sme boli nakúpiť látky,
urobila som strihy a teraz šijem,
šijem a šijem. A výsledok? Dúfam,
že sa bude páčiť.
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Koncert pod Tatrami nás vytrhol z prostredia každodenného zhonu a starostí
Pontifikát Jána Pavla II. je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Našu krajinu navštívil trikrát. Miloval Slovensko, miloval
slovenský ľud. Dodnes si mnohí
pamätáme jeho návštevu v roku
1995, kedy došiel aj na Levočskú
púť. Naše spomienky na milovaného pápeža sú natoľko živé,
že sme si ich chceli znovu oživiť
a pripomenúť ho ako svätca, ako
výnimočnú osobnosť našich dejín a ako človeka, ktorý dokázal
osloviť všetkých ľudí bez rozdielu. Preto sa 105 našich farníkov
rozhodlo dňa 28. júna cestovať
do Popradu a na jeho počesť vypočuť si jemu venovaný nádherný
vyše dvojhodinový koncert umelcov Slovenského štátneho divadla.
Toto multimediálne dielo svojím námetom a spracovaním
splnilo náš očakávaný cieľ zažiť
príjemnú umeleckú hudobnú atmosféru. Viac ako 130 umelcov
– 56 členov orchestra, 40 členov
speváckeho zboru, 30 členov detského zboru a 4 sólisti – neopakovateľným spôsobom sprítomnili životné cesty svätého pápeža
Jána Pavla II. prostredníctvom
svetoznámych hudobných diel
Schuberta, Pucciniho či Čajkovského. Zazneli tiež skladby ako
Lacrimosa od Mozarta, Zbor Židov od Verdiho, zaujímavá melódia z westernu Vtedy na Západe
od Ennia Morriconeho i Dobytie
raja od Vangelisa. Bárka, pieseň
Jána Pavla II., ktorú my, Slováci,

poznáme pod názvom Pán zastavil sa na brehu, v závere koncertu
nás aspoň na chvíľu vytrhla z prostredia každodenného zhonu
a starostí. Silný hudobný a umelecký dojem v nás zanechali profesionálne výkony sólistov i celého
zboru a vyvážený sláčikový aparát. Sprievodné slová moderátorov doplnené o obrazovú a video
projekciu na troch veľkoplošných
LED obrazovkách s krásnymi
svetelnými a laserovými efektmi
v dvoch častiach večera predstavili Jána Pavla ako malého Karola,
študenta, divadelníka, športovca,
ale aj ako kňaza, biskupa a v neposlednom rade ako pápeža v dôležitých medzníkoch jeho pontifikátu
až po posledné hodiny života.
Fotografie, reálne dokumenty,
reportáže, ale aj výpovede ľudí,
ktorí sa osobne s Jánom Pavlom
II. stretli, obnovili poznané, a priniesli niečo nové a zaujímavé, čo
nás dokázalo obohatiť a potešiť.
Zvlášť nás potešila časť venovaná službe a posolstvu pápeža,
ktorého pontifikát je spojený aj
so Slovenskom. Známe slovenské osobnosti cez videozáznamy
prelinkovali pápežov úzky vzťah
k nášmu národu a nebadane vytvorili silnú výzvu prijať jeho posolstvo osobne a nasledovať ho vo
viere.
Sprievodné pútavé slovo prinieslo mnoho krásnych myšlienok
a zaujímavostí z osobného života
Jána Pavla II., ktoré len podčiarkli

jeho svätosť a odhodlanosť i jeho
prvoradý boj za manželstvo, rodinu, utláčaných a za jednotu. Humor vlastný pápežovi nechýbal
ani v scenári, aby sa diváci popri
napínavých a emotívnych situáciách zo životného príbehu Jána
Pavla ako je atentát či spomienka na chorobu jeho matky mohli

uvoľniť pri anekdotách a zažiť, aký
vlastne bol pápež blízky ľuďom.
Silný umelecký a náboženský
zážitok nielen nás naznačuje, že sa
toto dielo oplatí vidieť aj viackrát,
preto pevne veríme, že sa na pódia zasa onedlho vráti.
Peter Pitoniak, farár

Zo života školy a škôlky
Futbalový turnaj McDONALD´S CUP
Zelená je tráva, futbal to je hra...
S dobrou náladou a veľkým športovým nasadením žiaci 3. a 4. ročníka nastúpili do všetkých zápasov.
Nezľakli sme sa ani silných súperov a prehru sme zobrali športovo.
Veď nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
Naši super futbalisti:
Miško Juráš, Christík Šinál, Damián Bečka, Ninka Šinálová, Karolínka Mudrončíková a výborný brankár - Tomáš Mudroň.
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Stavanie mája

Hrapinoskova paleta

V utorok 2. mája sme si v škole pripomenuli tradíciu stavania májov.
Neostalo len pri slovách, ale i skutkom sme oživili tento pekný zvyk.
Dievčatá zdobili stromček, chlapci s učiteľom postavili máj. Dievčatá
sa im poďakovali tak, ako sa patrí, „páleným“, chrumkavými šiškami
a úsmevom. A tak by to malo byť.

V 10. ročníku výtvarnej súťaže naša žiačka Julianka Šrobová získala
krásne 3. miesto v 1. kategórii prácou na tému Motýle zblízka.

Deň detí
Slniečko krásne svietilo a my sme sa s dobrou náladou vybrali na výlet
do Srňacieho. Plní elánu sme kráčali peši a obdivovali krásnu oravskú
prírodu. Do školy sme sa vrátili síce unavení, ale plní zážitkov.

Deň s policajtmi
Jeden z posledných dní v škole nám spestrili svojou návštevou policajti. Tibor Šándor mal s deťmi besedu o bezpečnom správaní sa na ceste.
Po krátkej prestávke nám spolu s učiteľom hudby M. Heľanom zahrali na ľudovú nôtu. Po príjemnom spestrení nám policajti – psovodi
predviedli ukážky ich práce. Pre deti to bol skvelý zážitok.

Posledné dni v škole

Hudba nás spája
V máji sme sa zúčastnili výchovného koncertu s názvom Hudba nás
spája.
Všetci sme sa výborne cítili aj zabavili pri slovenských pesničkách.
Deti sa aktívne zapájali do riešenia hudobných hádaniek. Na záver
sme si všetci aj zatancovali.

Sférické kino
Naši žiaci mali možnosť pozrieť si film, ako to funguje vo vnútri ľudského tela.
Prostredníctvom štvorice hlavných hrdinov- nerozlučných kamarátov, ktorí objavili miestnosť virtuálnej reality – sa pozreli do vnútra
ľudského organizmu.
Hlavní hrdinovia zistili, že v tele nie sú sami. Do tela sa dostal i nebezpečný vírus, ktorý bolo potrebné premôcť, aby telo bolo zdravé.

Po posledných školských povinnostiach – odovzdávaní učebníc sme
si deň vyplnili futbalovým turnajom, z ktorého vyšli víťazne žiaci 2.
ročníka. Zatiaľ kým iní hrali turnaj, ostatní priložili ruku k dielu, jedni
čistili cibuľu, druhí zemiaky. Pri toľkých šikovných rukách o chvíľu
školským dvorom rozvoniaval guľáš, ktorí sme si spoločne uvarili
v novom kotlíku.

Školský výlet – Habakuky
V krásny slnečný deň nás privítala rozprávková dedinka Habakuky
na Donovaloch.
Prešli sme rozprávkovým svetom Pavla Dobšinského. Pozreli sme si
rozprávky Zlatý kľúčik a Medovníkový domček. Na nákupy sme použili špeciálne peniaze – zlaté a strieborné habakuky.

Vyšnokubínske prviesienky
Naša žiačka Stela Sabina Šinálová sa zúčastnila súťaže v prednese poézie a prózy v rodisku P. O. Hviezdoslava. Obsadila 2. miesto v 2. kategórii s básňou Sen namyslenej hviezdy.
Pucovský spravodaj
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Noc odvahy

Deň detí v materskej škole

V noci z piatka na sobotu bolo v okolí školy rušno. Opäť sme sa stretli
na obľúbenej akcii Noc odvahy – deti, rodičia, pedagógovia – všetci
v dobrej nálade.
Deti pobehovali po školskom dvore, rodičia si posedeli pri grilovaných klobáskach a dobrotách, ktoré si priniesli. Po zotmení sa rodičia
rozišli domov. Odvážne deti ostali spať v škole.
Po polnoci nasledovala tá najodvážnejšia časť akcie - pochod cez
dedinu, tí najodvážnejší prešli úplne sami tmavou uličkou. Po návrate
mnohí zaspali, no našli sa aj vytrvalci, ktorí celú noc nezažmúrili ani
oka.
Iste to dohnali cez deň vo svojej posteli.

Tento sviatok patrí medzi najobľúbenejšie. Pri tejto príležitosti sme
s deťmi prežili jeden perfektný týždeň. Spoznávali sme rôzne kontinenty cez hry, súťaže , básničky a rozprávky. Prostredníctvom týchto
činností sa deti učili spolupráci, tolerancii a empatii.

Záver školského roka
Školský rok 2016/2017 bol slávnostne ukončený 30. 6. 2017. Pani riaditeľka vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za celý školský
rok. 30. jún bol pre sedem štvrtákov posledný deň v našej škole.
Z nich štyria pokračujú v štúdiu v ZŠ M. Kukučína, traja žiaci v ZŠ
Komenského Kňažia. Po ukončení sa všetci žiaci rozutekali domov
užívať si letné prázdniny.

Otvorenie školského roka 2017/2018
Školský rok sa začína 1. septembra, školské vyučovanie 4. septembra
(pondelok).

Koncert v materskej škole
V máji navštívil škôlku hudobník Robert Gestor z hudobnej agentúry
Valentína Čekovského s programom Dopravná výchova. Po úvodnej
zvučke deti odpovedali na jednoduché zvukové hádanky, spievali pesničky, tancovali. Opäť sa dozvedeli, prečo je dôležitá prilba pre cyklistov, aké značky sú pre cyklistov, chodcov a mnoho iných zaujímavých
informácií.

Rozdelenie tried:
1. ročník: triedna učiteľka Mgr. Mária Machajová
2. ročník: triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Puna
3. ročník: triedna učiteľka Mgr. Daniela Hlbočanová
4. ročník: triedna učiteľka Mgr. Daniela Laučeková

Termíny prázdnin v tomto školskom
roku
Prázdniny
jesenné
vianočné
polročné

jarné

Banskobystrický
kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
Košický kraj,
Prešovský kraj
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj
Trnavský kraj

veľkonočné
letné

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
27. október 2017
(piatok)
22. december 2017
(piatok)
1. február 2018
(štvrtok)

Začiatok
vyučovania po
prázdninách
30. október –
2. november 2017
31. október 2017
(štvrtok)
23. december 2017 8. január 2018
– 5. január 2018
(pondelok)
2. február 2018
5. február 2018
(piatok)
(pondelok)
Termín prázdnin

16. február 2018
(piatok)

19. február –
23. február 2018

26. február 2018
(pondelok)

23. február 2018
(piatok)

26. február –
2. marec 2018

5. marec 2018
(pondelok)

2. marec 2018
(piatok)

5. marec –
9. marec 2018

12. marec 2018
(pondelok)

28. marec 2018
(streda)
29. jún 2018
(piatok)

29. marec –
3. apríl 2018
2. júl –
31. august 2018

4. apríl 2018
(streda)
3. september 2018
(pondelok)

Autori: Mgr. D. Laučeková. Mgr. G. Ďaďová. Mgr. D. Hlbočanová

Rozlúčka s predškolákmi
Deň 29. jún bol v škôlke výnimočný. Lúčili sme sa s predškolákmi.
Naše Lienky sa rozlúčili pásmom pesničiek a básničiek. Na tvárach rodičov bolo vidieť úsmev, slzy dojatia, ale predovšetkým hrdosť na svoje deti, ktoré svojím vystúpením potvrdili, že si osvedčenie o ukončení
predprimárneho vzdelávania právom zaslúžia a sú dostatočne pripravené na ďalší dôležitý krok vo svojom živote – vstup do školy.

Organizácia nového školského roka
Začiatok školského roka je v pondelok 4. 9. 2017 v čase od 6.30 do 16.30
h. Do škôlky nastúpi 45 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch tried: Lienky – triedna učiteľka Marianna Mudrončíková a Mgr. Anna Janíková
a Včielky – triedna učiteľka Oľga Šinálová, Mgr. Viktória Jurášová.
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