Noviny obyvateľov a rodákov obce Pucov

Nad Pucovom horel lesný porast
Len nešťastie preverí, ako sa dokážeme spoločne zomknúť. Požiar lesného porastu navyše ukázal, či sú dobrovoľní hasiči pripravení bojovať
s nebezpečným ohňom. K lesnému požiaru nad dedinou boli predposledný aprílový víkend vyslaní profesionálni hasiči z Dolného Kubína.
Na pomoc povolali aj zložky DHZ z Medzibrodia nad Oravou, Pribiša
a Oravského Podzámku. Nasadenosť dobrovoľných hasičov bola na profesionálnej úrovni. Pucovský DHZ sa zásahu nezúčastnil. Po vyhlásení
v obecnom rozhlase prišli pomôcť občania, za čo im patrí veľká vďaka.
Pri vypaľovaní trávy a zvyškov po ťažbe buďte vždy ostražití a hlavne
rešpektujte výstrahy, ktoré vydáva Okresné riaditeľstvo hasičského zboru.
Je potrebné, aby sa členovia DHZ obce stretávali a spoločne cvičili
požiarne nasadenie. Pred niekoľkými rokmi bol problém, že obec nemá
techniku a hasiči nemajú s čím cvičiť. Teraz obec vlastní techniku, ale
zanietenosť dobrovoľných hasičov vychladla. Preto aj touto cestou vyzývame tých, ktorí majú záujem nezištne pomáhať, aby sa prihlásili
na obecnom úrade. Dobrovoľný hasičský zbor v každej obci je založený
na dobrovoľnosti a na motte „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“.

číslo 1/2018

Úvodník
Vážení spoluobčania!
V samospráve sa stále snažíme o napredovanie, zlepšenie sociálnych podmienok, infraštruktúry. Nezabudli sme ani na estetickú
stránku obce, jej propagáciu, kultúrny, spoločenský a športový život.
Podporujeme vaše návrhy a prijímame pripomienky.
Realizujeme menšie i väčšie projekty. Očakávame ďalšie výzvy
na predkladanie projektov financovaných z európskych fondov.
Do nového roka sme sa pustili naplno – dokončiť započaté, začať plánované a tak vytvárať lepšie podmienky pre vás, občanov. Mnohé je
ešte potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné
veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce,
ochoty a tolerancie.
V neposlednom rade musí obec vyriešiť mnohé aj sama, bez finančných prostriedkov, s vašou pomocou. Tá pozostáva z maličkostí, ktorých je naozaj dosť.
Bude záležať na každom z vás, ako sa k týmto úlohám postavíte
a prípadne strhnete pre dobrú vec čo najviac ľudí ochotných pomôcť
a prispieť svojím dielom k rozvoju a skrášľovaniu obce. Sme malá dedina a každý vie niečo, čím môže pomôcť. Je na každom z nás, či chce
žiť v malej – upravenej obci, alebo sedieť doma a čakať. Nespoliehajme
sa vo všetkom na iných, nespoliehajme sa vo všetkom na štát. Budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.
Metod Sojčák

Upozornenie
V obci je zákaz trvalého parkovania motorových vozidiel. Ak ich vodiči
majú odstavené pred domom, tak by to malo byť na čo najkratšiu dobu,
nevyhnutnú na naloženie, vyloženie, odpočinok.
Po vlaňajšom upozornení sa situácia síce zlepšila, ale v niektorých
prípadoch problémy naďalej pretrvávajú. Veríme, že si vodiči a majitelia
áut, ktorých sa to týka, vstúpia do svedomia a nebudú svojím konaním,
ktoré nie je v súlade s pravidlami cestnej premávky, obťažovať ostatných
spoluobčanov.

Udeje sa

Pucovský koštovník

•

Deň matiek – 13. máj

•

Deň detí a Deň otcov – 3. jún

•

Pucovský koštovník – 15. september

je nové podujatie organizované obcou, ktoré má byť akýmsi poďakovaním za úrodu a slávnostným
ukončením leta. Gazdinky, majstri kuchári i hospodári sa budú môcť pochváliť svojimi jedlami,
nápojmi, dopestovanými plodmi a všetkým, čo sa im podarilo doma vyprodukovať. Ochutnávka
bude prebiehať na obecnom úrade. Program dňa obohatia hudobné vystúpenia a tanečná zábava,
ktoré sa budú konať podľa počasia buď pred obecným úradom alebo v kultúrnom dome.

AKTUÁLNE

Odpad už môžu obyvatelia Pucova
ukladať na zbernom dvore

Župa pomohla vyriešiť
viaceré problémy

Zberný dvor bol 30. januára skolaudovaný a od tohto dňa ho môže
využívať už aj verejnosť. Na zberné
miesto môžu nosiť stavebný, veľkoobjemový i elektroodpad, tvrdé
plasty. Otvorený je v pondelok,
stredu, piatok, prípadne aj v sobotu. Po dohode so zamestnancom
obce sa dá odpad doviezť aj v iné
dni a čas. Zamestnanec obce dvor
otvorí a zákazníkovi vysvetlí, kde
a ako má odpad uložiť. Vlastník
odpadu si vytriedi odpad sám.
Na zberný dvor nepatrí komunálny odpad a zatiaľ ani pneumatiky.
Tie vám zlikvidujú v pneuservisoch alebo u predajcu. „Hľadáme možnosti, ako pomôcť ľuďom
s likvidáciou pneumatík, no je to
legislatívne veľmi náročné,“ povedal starosta Metod Sojčák.
Zo zberného dvora obec vyváža
veľkoobjemový odpad na skládku
do Širokej. Elektroodpad a rastlinný olej prijíma firma EKORAY
– Peter Bolek, plasty spoločnosť
OZO Ľupčianka. Obec zbiera aj
kuchynský olej, ktorý treba odo-

Zástupcovia z obcí Pucov, Bziny,
Medzibrodie nad Oravou, Pokryváč a Pribiš riešia problémy
na ceste III/2250 spoločne. „Dúfame, že tak sa to skôr podarí,“
hovorí starosta Metod Sojčák.
Prvé krátke stretnutie sa s predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou
uskutočnilo na zasadnutí snemu
Združenia miest a obcí dolná Orava dňa 8. marca. „Predsedníčka
navrhla, aby sme sa spojili s podpredsedom VÚC Petrom Dobešom a jeho poinformovali o problémoch na ceste. S podpredsedom
som zabezpečil stretnutie 21.
marca.“ Na spoločnom stretnutí
starostovia predstavili problémy,
ktoré ich trápia. Požiadali o riešenie problému s neustále padajúcimi skalami Pod Skalkou v katastrálnom území Bziny. Padajúce
skaly ohrozujú účastníkov cestnej
dopravy. Na danom úseku je už
od roku 1998 vyhlásený havarijný
stav, ktorý nebol ešte zrušený. Ďalším problémom je zúžená cesta pri
smrečkoch pod Mačím zámkom
v Medzibrodí nad Oravou. V Pucove zase padajú zvodidlá v strede dediny a pred Pokryváčom sa
zosúva vozovka. Obce tiež hľada-

vzdávať v plastovej fľaši zbavený
najväčších nečistôt.
Každá
domácnosť
môže
na zberný dvor ročne bezplatne
vyviesť najviac 500 kilogramov
odpadu. Nad 500 kg je zber odpadu spoplatnený podľa cenníka
Technických služieb. Mimoobčania si za príjem odpadu na zberný
dvor v Pucove zaplatia za každý
kilogram.
Otváracie hodiny:
Pondelok, Streda, Piatok:
8. – 15. h
Sobota:
11. – 14. h
Telefónne číslo v prípade, že si
chcete dohodnúť iný termín:
043 589 53 95. Na zbernom
dvore je potrebné sledovať
oznamy, kde pre prípad sobotných otváracích hodín bude
uvedené mobilné telefónne číslo na zamestnanca v službe.

jú riešenie, ako zabezpečiť hlavne
zimnú údržbu na Mraznici, ktorá
spája obce Pribiš a Pucov. „Boli
by sme radi, keby po tejto ceste
chodil autobus,“ povedal Sojčák.
„Navrhujeme, aby niektoré spoje
boli spoločné pre Pucov, Pribiš
a Pokryváč.“
Naznačené problémy si bol dňa
11. apríla pozrieť podpredseda
ŽSK Peter Dobeš spolu s poslancami VÚC za Dolnokubínsky
okres Zdenkom Kubáňom a Jánom Prílepkom. Podpredseda informoval o skutočnosti, že na rozšírenie cesty v Medzibrodí je
v rozpočte VÚC vyčlenená čiastka
50-tisíc eur. Na opravu zosuvu je
vyčlenených 170-tisíc eur. Treba
zabezpečiť verejné obstarávanie
a do konca roka budú dané úseky opravené. Na úseku Pod Skalkou v Bzinách je potrebné najprv
navrhnúť projekčné riešenie, až
potom sa bude môcť začať s asanáciou skaly. Padajúce zvodidlá
v Pucove je potrebné riešiť spoločne s majiteľom vodného toku,
so Štátnymi lesmi SR. Stretnutie
zorganizuje SC ŽSK. Spojnicou
medzi Pucovom a Pribišom sa ešte
budú zaoberať.

Jarné upratovanie
Dedina by mala byť po zime už
čistá. Postarala sa o to samospráva, ktorá do ulíc vyslala techniku. Od prachu a štrku vyčistila
chodníky, cesty, schody, rigoly,
pracovníci obce upravili verejnú
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zeleň a okolie obecného úradu.
Na okolí svojich obydlí a záhrad by malo záležať nám všetkým, preto neváhajme, vezmime metly, lopaty, kýble a hor sa
na jarné upratovanie.
Apríl 2018
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Pucovská brázda

Plesalo sa do rána
Obecný ples si zapísal svoj 11.
ročník. Zaplesať a zabaviť sa
prišli do kultúrneho domu páry
z obce i okolia. Hlavným hosťom reprezentatívneho podujatia
bola skupina Duo z Oslian, ktorá prítomným zahrala do tanca
v niekoľkých blokoch. Na úvod
už tradične vystúpila skupina
Hajdúch band s programom
a s pásmom o fašiangovom ob-

dobí sa predstavila folklórna
skupina Rovienca z Medzibrodia. Do skorého rána vyhrával DJ
Jozef Kozák.
Pre plesajúcich bolo pripravené okrem dobrej zábavy i výborné pohostenie. Pozornosť ako
vždy pútalo žrebovanie tomboly,
výťažok z nej putoval na prípravu zabíjačky, ktorá sa konala týždeň nato.

Predposledný decembrový deň
sa konal už 17. ročník Pucovskej
brázdy. Počasie bolo nevyspytateľné, pršalo, bolo zamračené,
deň pred brázdou snežilo. Bolo
problém rozhodnúť sa, či putovať po chotári. Ráno bolo síce
mrazivé, no nebo krásne jasné,
deň ako stvorený na prechádzku prírodou. Zaregistrovalo sa
len pätnásť účastníkov. Preto sa
organizátor rozhodol, že tradičná kapustnica po prechode nebude. Napriek tomu zabezpečil
špekáčiky a slaninu na opekanie. V deň konania Pucovskej
brázdy sa na štarte zhromaždilo
120 nadšencov zimnej turistiky.

Po úvodnom príhovore sa všetci vybrali na pochod. Bola to
nádherná, priam rozprávková
prechádzka - príroda prikrytá nádhernou bielou perinou,
obloha jasno modrá, teplé lúče
slnka. Počas túry si účastníci
pozreli dedinu z rôznych strán,
naskytol sa im nádherný pohľad
na Kubínsku Hoľu a Západné
Tatry - Roháče. Pri kaplnke sv.
Vendelína čakal na všetkých
ohník a špeciality na opekanie.
Ako bonus Alžbeta Gašperová
pripravila veľmi chutné šišky.
Počas občerstvenia sa spievalo,
rozprávalo, prítomní sa kochali
nádhernou prírodou.

Obecná zabíjačka
Fašiangové obdobie v Pucove
opäť zavŕšila obecná zabíjačka.
Pred obecným úradom sa podávali grilované mäsové špeciality,
klobásy, jaternice, šišky, ktoré
pripravili poslanci, zamestnanci
obecného úradu, základnej školy a škôlky.
Prekvapenie a zároveň spestrenie celej akcie v podobe kultúrneho vystúpenia si pripravila folklórna skupina z dediny,
predstavila sa pásmom Pochovávanie basy.
Na záver vystúpenia vyzvali do tanca aj návštevníkov a tí,
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ktorí sa nehanbili, si s folkloristami zakrepčili.
Folklórne pásmo spestrilo
posedenie pri grilovaných špecialitách. Je prospešné, keď sa
pri organizovaní takýchto podujatí zapája väčšia časť obce.
Podujatia sa organizujú pre
všetkých obyvateľov. Tiež je to
príjemné, keď sa môžeme všetci
stretnúť, porozprávať sa, potešiť,
podať návrhy a nápady, prípadne pripomienky na skvalitnenie
života. A spokojne sa nám bude
v obci nažívať. Tešíme sa teda
na ďalšie spoločné stretnutia.

Podkrovie čoskoro budú využívať
školáci
V podkroví základnej školy sa
neustále pracuje. V zime tam
pribudli rozvody elektriny, kúrenia a vody, poter pod plávajúcu podlahu, priestory sa omietli.
Stavebné úpravy robili zazmluvnené firmy. Zamestnanci obce
boli nápomocní pri údržbárskych a čistiacich prácach, položili polystyrénový podklad pod

betónový poter. Nasledovať
bude osadenie sadrokartónu,
inštalácia radiátorov, položenie
podlahy a kompletizácia elektroinštalácie. Stihnúť by sa to
malo do augusta, aby od nového
školského roka bolo podkrovie
využívané pre potreby školského klubu, prípadne ako herňa
pre školu i škôlku.
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Všetko má svoj čas
Túto pravdu poznáme už zo
Starozákonnej Knihy Kazateľ.
(Porov. Kaz 3,1). Slávnosť Turíc,
kedy si pripomíname zoslanie
Ducha Svätého, je pre nás priam
výzvou viac a aktívnejšie spolupracovať s darmi a milosťami,
ktoré nám aj v tomto čase dáva
Boh skrze Ducha Svätého. Teraz
je milostivý čas, aby sme každý
primerane počuli, prijali a osvojili
si slová Pána Ježiša: „Prijmite Ducha Svätého.“ (Jn 20,22).
Turíce nám dávajú príležitosť
zamyslieť sa nad sebou a objaviť
v sebe vedenie Ducha Svätého,
jeho silnú, ale diskrétnu a tichú
prítomnosť. Keď Ján Krstiteľ pripravoval súčasníkov na príchod
Pána Ježiša, povedal: „Medzi vami

stojí ten, ktorého nepoznáte.“ (Jn
1,26). To isté môžeme povedať
o Duchu Svätom, že je medzi
nami, ba i v nás ten, ktorého nepoznáme.
Duch Svätý je predovšetkým
duchovná prítomnosť vzkrieseného Ježiša v Cirkvi. Táto prítomnosť nie je iba historická, ale
je v nás aj teraz ako tretia osoba
Najsvätejšej Trojice. Duch Svätý
je dušou Cirkvi, do ktorej všetci
patríme. Bez Ducha Svätého by
nám bol Boh vzdialený. Kristus by
patril minulosti, Evanjelium by sa
stalo mŕtvou literou a Cirkev iba
organizáciou. Liturgia by pripomínala skôr mágiu a kresťanský
život morálku otrokov.
Nestačí len vedieť, že Duch

Elektrikári upozorňujú na pravidlá
v okolí elektrických vedení
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia a pod elektrickým vedením je prísne zakázané zriaďovať
stavby, konštrukcie a skládky,
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou tri
metre vo vzdialenosti do dvoch
metrov od krajného vodiča
vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
vykonávať činnosti ohrozujúce
elektrické vedenie a bezpečnosť
a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
Vysádzať a pestovať trvalé po4

rasty s výškou presahujúcou tri
metre vo vzdialenosti presahujúcej meter od krajného vodiča
vzdušného vedenia možno len
vtedy, ak je zabezpečené, že tieto
porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
V prípade, že vlastník nebude
rešpektovať pokyny energetickej
spoločnosti týkajúce sa vstupu
na pozemok a odstraňovania
porastov v pásme vedenia, hrozí mu okrem peňažnej pokuty
aj odňatie slobody až na desať
rokov.
Dozor nad dodržiavaním
povinností vykonáva podľa Zákona o energetike Slovenská obchodná inšpekcia.

Svätý je všeobecne prítomný
v Cirkvi. Je potrebné vedieť, ako
je prítomný v každom z nás, ako
môžeme s ním prísť do kontaktu, ako prežiť svoje osobné Turíce. Odpoveď nájdeme u svätého
apoštola Pavla: „Dary milostí sú
rozličné, ale Duch je ten istý.“ (1
Kor 12,4). Každému Boh skrze
Ducha Svätého dáva vlastné dary
jednotlivo i ako jednotlivcom, aby
sme obohacovali a posväcovali
spoločenstvo Cirkvi a v nej spoločenstvo farnosti. Pomocou nich
nás robí schopnými a ochotnými,
aby sme sa podujali na rozličné
diela a úlohy užitočné na obnovu a ďalší vzrast spoločnosti, ako
je napísané: „Každý však dostáva
prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha
slovo múdrosti a iný podľa toho
istého Ducha slovo poznania, iný
vieru, iný v tom istom Duchu dar
uzdravovať, iný schopnosť robiť
zázraky a iný vysvetľovať jazyky.“
(1 Kor 12,7-11). Je tu možné použiť prirovnanie: Z veľkej nádrže
vody jeden čerpá vodu na uhasenie smädu, iný na umývanie, iný
na zavlažovanie, iný na hasenie
požiaru a iný na nejakú výrobu...
Dary Ducha v nás sa prejavujú
obnovou a rastom Cirkvi. Tie-

to dary treba prijímať s vďakou
a potechou, pretože zodpovedajú
potrebám Cirkvi, v ktorej žijeme,
a sú jej na osoh.
Nad vyzdobenou železnou bránou bardejovskej radnice je nápis:
„Priusquam incipias consulto!“ –
„Rozvažuj prv, než sa rozhodneš.“
Tento nápis aj nás chce upozorniť
na zodpovednosť v našom živote.
Prosme o dary Ducha Svätého
skôr, ako začneme konať. A starozákonný autor Knihy Kazateľ pripomína: „Múdrosť je lepšia ako
útočné zbrane, no jediný hriešnik vie pokaziť mnoho dobrého.“
(Kaz 9,18).
„Všetko má svoj čas,“ – aj mladosť i krása, aj povinnosti i zábava, aj duchovné i telesné dozrievanie, aj láska, povinnosť, úloha,
vyúčtovanie... „Boh si zavolá pred
svoj súd všetky činy aj všetko, čo
je skryté, či už to bolo dobré a či
zlé.“ (Kaz 12,14).
Každému z vás, mojich farníkov, a najmä vám, ktorí niečo začínate a chcete vykročiť správne,
tiež pamätajúc, že aj každé ráno je
novým začiatkom a príležitosťou
robiť dobro, vyprosujem hojnosť
darov Ducha Svätého do nastávajúcich dní.
Peter Pitoniak, farár

Uvítanie detí
Začiatkom apríla vedenie samosprávy na čele so starostom
Metodom Sojčákom slávnostne
uvítalo do života nových občiankov. Vlani sa v Pucove narodilo pätnásť detí. Rodičia dostali
finančný príspevok na dieťa vo

výške štyridsať eur, na pamiatku
drevenú minikolísku s vygravírovaným menom a dátumom narodenia. Mamičky si odniesli kvet
a spoločnú fotografiu zúčastnených, ktorí sa na záver podpísali
do pamätnej knihy obce.
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Stavebný úrad napĺňa očakávania

Ako je na tom Pucov s projektmi

Niekoľkomesačné
fungovanie
stavebného úradu priamo v obci
sa ukazuje ako správne rozhodnutie. Stavebníci sa chodia pravidelne informovať a zaujímajú sa
o stavebnú agendu na výstavbu
plotov, domov, garáží. Stavebníci
majú dokonca záujem o legalizáciu čiernych stavieb, ktorú doposiaľ ignorovali. Prispeli pravdepodobne k tomu aj informácie
v médiách o sprísnení stavebného zákona, ktorý by už mal voči
čiernym stavbám a ich majiteľom
vyvodzovať tvrdé postihy. Nepovolené stavby by sa podľa nového
zákona už nemohli dodatočne legalizovať, rovno by sa odstránili.
Zamestnankyňa stavebného

Obec podala v roku 2015 projekt na rekonštrukciu miestnej
komunikácie ku kostolu, doposiaľ však nedostala odpoveď, či
žiadosť bola alebo nebola schválená. „S peniazmi už viac menej
nepočítame, opravu zaplatíme
sami,“ povedal starosta Metod
Sojčák. Práce by sa mali začať
v najbližších dňoch. Na ceste
pribudnú kanalizačné rúry, ktoré
zabezpečia prekrytie odvodňovacieho žľabu. Tým sa rozšíri
cesta pre bezpečnosť občanov.
Hlavná výhoda bude spočívať
v bezpečnejšom prechode ľudí,
ktorí idu do kostola a z kostola.
Finálnu úpravu asfaltom zabezpečí firma, ktorá predloží najlepšiu ponuku vo verejnej súťaži.
Keďže rekonštrukciu bude obec
financovať z vlastného rozpočtu,
podala žiadosť na ministerstvo
financií, aby pomohla s investíciou. Maximálna výška dotácie
je 13 500 eur.
Projekt na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice obec podala v roku 2017. Neuspela a tak
sa znova zapojila vo februári,
keď bola vyhlásená nová výzva.
Predpokladaná výška dotácie je
30-tisíc eur. Projekt počíta s výmenou okien, dverí a zateplením
budovy. Celkový rozpočet je odhadnutý na 47 500 eur. Výsledná výška nákladov bude známa
po ukončení verejného obstarávania, rozdiel bude samospráva
financovať z vlastného rozpočtu.
Každý rok sa Pucov uchádza
o dotáciu z environmentálneho
fondu na reguláciu toku. Ani
tento rok projekt nebol podporený. Z tohto fondu obec vo februári žiadala finančnú podporu
na zateplenie kultúrneho domu.
Projekt je v procese posudzovania a dokonca júna bude známe,
či uspel. Vyhlásená bola aj výzva
na kúpu elektromobilu. Projekt
je vo fáze konečných úprav.
Na vyhodnotenie stále čaká
projekt rekonštrukcie viacúčelového ihriska pri ZŠ. Úrad vlády
na rekonštrukciu a výmenu trávnika prisľúbil dotáciu na jeden
projekt vo výške 20-tisíc eur.
V súčasnosti samospráva

úradu je obyvateľom k dispozícii každú stredu od 8.30 do 15.
h. Keďže sa pohybuje po dedine,
všíma si stavby aj ich nedostatky a sama oslovuje vlastníkov,
aby im poradila, prípadne pripomenula, ako majú postupovať a konať. Výhodou vlastného
stavebného úradu je i to, že ľudia už nemusia za informáciami
a so stavebnou agendou cestovať
do Dolného Kubína.
Na jar sa zobúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale aj
stavebníci. Preto každý, obrazne
povedané, keď prvýkrát zakopne
čakanom do zeme, by si mal preveriť na stavebnom úrade, či mu
netreba povolenie.

Altánok stále priťahuje vandalov
Obec dala po zime a vyčíňaní
neznámeho vandala do poriadku altánok pod Pucovskými
zlepencami. Odstránila popadané skaly, celý priestor vyčistila, upravila trávnik i terén,
umiestnila tam nové smetné
koše, poorezávala dreviny a dala
do poriadku zeleň. Návštevníci
i domáci si môžu v altánku posedieť, oddýchnuť si a pokochať
sa okolitou prírodou. Neprešiel
ani týždeň a po upravenej ploche sa opäť prehnalo auto. „Nerozumiem takémuto správaniu
ani zmýšľaniu,“ hovorí starosta
Metod Sojčák. „Veď to nerobíme pre seba, ale pre všetkých,
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každý sa cíti lepšie v upravenom
a čistom prostredí. Nehovoriac
o tom, že to veľa vypovedá pred
návštevníkmi aj o nás. Je smutné
a zarážajúce, že si niekto nevie
vážiť prácu iných, predsa ľudia
na tom pracovali a investovali
do úpravy okolia altánku svoj
čas i úsilie.“
Keďže po poslednom incidente polícia nenašla vinníka, ktorý
zničil terén pri zlepencoch, musela po dvoch mesiacoch vyšetrovanie pozastaviť. Samospráva
uvažuje, že miesto zabezpečí
kamerami, ktoré polícii pomôžu prípadného páchateľa ľahšie
identifikovať.

pracuje na projekte s názvom
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Pucov, ktorý bude
financovaný z fondov Európskej
únie. Ide o pokračovanie projektu zberného dvora, ktorý ráta
s technologickým vybavením
dvora, konkrétne kúpou traktora, vyvážacieho vleku s hydraulickou rukou na zvoz zeleného odpadu, drviča konárov
a 150 kusov 240 litrových nádob
na bioodpad pre domácnosti.
Projekt musí obec podať do konca apríla.
Projekt na získanie kompostérov, ktorý podalo združenie obcí
Mikroregión Oravská vrchovina, neuspel. Ak sa objaví nová
výzva, združenie sa opäť zapojí
do súťaže.
V novembri obec podala žiadosť na výstavbu viacúčelového
ihriska s betónovou plochou, kde
je v súčasnosti hokejové ihrisko.
Predpokladaná výška dotácie je
150-tisíc eur. Ohľadom daného projektu obec nemá žiadne
informácie. Taktiež podala žiadosť na zateplenie kultúrneho
domu. Projekt bol zaregistrovaný. Po výzve ministerstva obec
doplnila potrebné dokumenty.
Projekty v prípade úspešnosti
budú financované z fondov EÚ.
Samospráva podala žiadosť
aj na spracovanie Dodatku č.1
k územnému plánu. Aby v obci
mohla prebiehať výstavba, je
potrebné spracovať dodatok.
V prípade úspešnosti sa pristúpi k spracovaniu územnoplánovacej dokumentácie. Následne budú občania informovaní
o možnosti podávania návrhov
k zmenám územného plánu.
Je to veľmi dôležitý dokument.
V prípade, že niektorá lokalita
obce nebude zahrnutá v územnom pláne, v danej lokalite sa
nebude môcť stavať.
Zimné a jarné obdobie je časom prípravy na investičné práce počas roka. „Pevne veríme,
že budeme úspešní vo viacerých
projektoch, aby sa obec mohla
rozvíjať. Z vlastného rozpočtu
sa veľké investície nedajú zvládnuť,“ povedal Metod Sojčák.
5
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Zber

Deň s knihou

V škole zbierame použité zubné
kefky. Za každých sto akýchkoľvek zubných kefiek získa škola
kôš na separovanie odpadu. Preto nehádžte použité zubné kefky
do koša, prineste ich do školy
a pomôžete dobrej veci.

Začiatkom marca nám deň spríjemnila svojou návštevou Alena
Javorková z Oravskej knižnice A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Čítaním z kníh nás vtiahla do čarovného sveta rozprávok, v ktorých sme stretli rôznych literárnych hrdinov. Teta Alena besedu
spestrila rôznymi zaujímavými
aktivitami.

Maškarný ples
V sobotu 10. februára sme sa vo
výbornej nálade stretli v Kultúrnom dome v Pucove.
Masky boli nádherné, hudba
vynikajúca, ceny do tomboly všetkých potešili. Spestrením programu bolo tanečné vystúpenie tretiakov a štvrtákov a vystúpenie

rodiny Šinálovej z Pribiša.
Chceme touto cestou poďakovať všetkým rodičom, ktorí prispeli na zakúpenie cien do tomboly.
Zvlášť ďakujeme pani Helene Nagyovej a pani Agáte Sojčákovej, že
získali sponzorov a pripravili pre
deti hodnotnú tombolu.

Keďže bol marec – mesiac
knihy veľkí žiaci priblížili krásne
príbehy z kníh škôlkarom - štvrtáčky Barborka a Stelka čítali príbehy z knihy Pipi Dlhá Pančucha,
Lejka a Julianka z knihy Danka
a Janka a Marek s Miškom z knihy Maťko a Kubko. Do čítania
príbehov pre škôlkarov sa zapojili
aj tretiaci.

Pytagoriáda
li: 3. ročník: Benjamín Bečka
– 4. miesto, Lukáš Sojčák - 7.
miesto, 4. ročník: Michal Juráš
– 23. miesto, Marek Majzel – 35.
miesto.

Tento školský rok sa žiaci zapotili
pri riešení rôznych matematických úloh na Okresnom kole Pytagoriády v Dolnom Kubíne.
Našu
školou
reprezentova-

Pletenie korbáčov
Tak ako každý rok pred Veľkou
nocou aj tento rok prišiel medzi
nás Marián Hlbočan, ktorý nás
učil pliesť korbáče z vŕbového
prútia.

Záujem bol veľký. Veď každý
chlapec sa chce na Veľkonočný
pondelok hrdiť krásnym korbáčom, ktorý je vyzdobený stužkami.

Fašiangový deň v škole
V utorok 14. februára – v posledný fašiangový deň sme v škole fašiangovali.
Všetci v dobrej nálade, v pekných maskách, s úsmevom, s chu-
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ťou sme si zatancovali, zaspievali
– každý ako vedel. Celou školu
rozvoniavali šišky, na ktorých sme
si všetci pochutili. Bolo to veselé,
príjemné dopoludnie.
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Hviezdoslavov Kubín
Dňa 22. marca sa uskutočnilo
školské kolo v prednese poézie
a prózy Hviezdoslavov Kubín. Šikovní recitátori, víťazi triednych
kôl nám zarecitovali výber z poézie a prózy.

Víťazi: 1. kategória: 1. miesto –
Ninka Bečková, 2. miesto – Nellka Stuchlá, 3. miesto – Anetka
Povalová, 2. kategória: 1. miesto
– Peťko Š. Ďaďo, 2. miesto – Stelka S. Šinalová, 3. miesto – Benko
Nagy

Zápis prvákov
Desiaty apríl bol pre mnohých
obyčajným dňom, no pre predškolákov bol výnimočným, pretože sa konal zápis do 1. ročníka.
Mnohí škôlkari pri riešení

úloh dokazovali, že sú pripravení v septembri zasadnúť do školských lavíc.
Do 1. ročníka na školský rok
2018/2019 sa zapísalo 21 detí.

Prípravy na Veľkú noc
Veľká noc je spojená s príchodom jari a s ňou súvisia rôzne
ľudové zvyky.
Aj v materskej škole sme si
spolu s deťmi niektoré priblížili. Prípravy na Veľkú noc sa už
tradične začali maľovaním vajíčok, ktoré deti vyzdobili rôznymi farbami. Nezabudli sme ani

na korbáče. Chlapcom pletenie
korbáčov predviedol Marián Hlbočan. Niektoré korbáče chlapci
hneď vyskúšali na dievčatách.
Deti sa tiež tešili z výroby papierových zajačikov a kuriatok.
Veľkonočné tvorenie sme si
spríjemňovali veselými riekankami a pesničkami.

Marec mesiac knihy
V škôlke sa tradične mesiac marec spája s mesiacom knihy. Ako
sme si tento mesiac pripomenuli
v materskej škole?
Putovná kniha
V každej triede sme určili jednu knižku, ktorú si deti brali
postupne domov. Úlohou rodičov bolo prečítať z knižky jednu
rozprávku a dieťa malo nakresliť
zážitok z nej. Z kresieb detí sme
si vytvorili v triede zaujímavú
výstavku.

Najobľúbenejšie rozprávkové
knižky
Deti si priniesli z domu svoje najobľúbenejšie rozprávkové knižky,
ktoré predstavili svojim kamarátom. Z knižiek sme si urobili výstavku.
Návšteva obecnej knižnice
Škôlkari navštívili obecnú knižnicu. Zaujímavú rozprávku o žirafe
im prečítala teta Ivetka a deti jej
sľúbili, že knižnicu prídu ešte
navštíviť spolu so svojimi rodičmi.

Brigáda v okolí školy

V apríli sa uskutočnila brigáda v okolí školy. Spolu so žiakmi sme
vyčistili breh Pucovského potoka od odpadkov.
Pucovský spravodaj
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Krajčírka s nohami na zemi, ale hlavou v oblakoch
Rozprávali sme sa s Danou Kapičákovou.
Kedy a ako ste sa dostali k šitiu?
Už od malička som pomáhala
maminke zašívať rôzne oblečenie.
A pomáhala som jej, keď šila šaty
pre moje bábiky.
Kde ste sa vyučili?
Študovala som v Kremnici. Bola
to škola, ktorá okrem zamerania
na odevný priemysel zohľadňovala môj hendikep, mám sluchovú poruchu. Mojím veľkým vzorom bola moja mama, ktorá bola
krajčírka.
Prečo ste sa rozhodli práve pre
krajčírstvo?
Bol to odbor, ktorý som mohla študovať. Zaujímali ma strihy
a šitie šiat. V tej dobe bolo len
niekoľko veľkých štátnych podnikov, ktoré šili oblečenie pre štáty strednej a východnej Európy.
Po škole som pracovala v jednej
veľkej odevnej firme, kde som
získala potrebné zručnosti. Niekoľko rokov som pracovala v sva-

dobnom salóne, kde som upravovala, prešívala, zošívala, žehlila
svadobné šaty k spokojnosti budúcich neviest. A odtiaľ bol už len
krôčik k vlastnému podnikaniu
a otvoreniu si súkromného krajčírstva.
Čo šijete?
Všetko. Robím všetky bežné úpravy oblečení až po šitie špeciálnych
typov odevov.
Pre koho šijete?
Teraz v rámci súkromného podnikania šijem a upravujem oblečenie širokému okoliu, rodine,
známym aj susedom.
Čo vás baví najviac na vašej
práci?
Na mojej práci sa mi páči rôznorodosť, pestrosť a tvorivosť.
Keď vidím výsledok svojej práce
a spokojného človeka.
Je vám práca zároveň záľubou?
Áno, je. Sú časy, keď sa zahryznem do práce a veľmi ma to
baví. Ale priznávam, že sú aj
chvíle, kedy musím zaťať zuby
a ísť.

Máte svoj profesionálny sen?
Snov je mnoho. Ušiť „oblek pre
prezidenta a šaty pre prvú dámu“.
Z tých reálnejších snov - chcem
si vybudovať stálu klientelu, stabilizovať chod živnosti a potom
neskôr, ak Pán dá, by som chcela
rozšíriť podnikanie zamestnaním
ďalších pracovníkov. Ale majme
nohy na zemi a hlavu v oblakoch.
Ako oddychujete od práce?
Rada trávim čas v rozhovoroch
s manželom a príbuznými. Idem
na veterník s bratrancom, prípadne na turistiku. Rada čítam
knihy a sledujem módne trendy.

Ktoré zo svojich diel si najviac
ceníte?
Môj mladší brat pred nedávnom
oslávil okrúhle jubileum. K tejto
príležitosti som šila a vyšívala
košeľu a blúzku. Bolo krásne použiť svoje zručnosti pre niekoho
z mojich najbližších. Pripomenulo mi to časy, keď sme ako deti
robili darčeky svojim rodičom.
Samozrejme, že to nebolo také
dolepené a nedokonalé, ako keď
niečo robia deti, ale veľmi mi
spravilo radosť, že môžem obdarovať svojím výrobkom niekoho
blízkeho.

Deti robili testy školskej zrelosti
Vstup do školy je významný
medzník v živote dieťaťa, ktorým sa zásadne mení celkový
spôsob života. Hrová činnosť
ustupuje do pozadia, hlavnou
činnosťou sa stáva učenie.
Dieťa sa musí prispôsobiť
požiadavkám školy. Aj preto je
dobre, ak rodič získa informácie, nakoľko túto zásadnú zmenu ich predškolák zvládne a kde
má prípadné rezervy.
V materskej škole prebiehalo

v dňoch 12. až 13. apríla v dopoludňajších hodinách depistážne vyšetrenie so zameraním
na školskú spôsobilosť detí,
ktoré do 1. septembra dovŕšia 6
rokov života, vrátane detí s odloženou školskou dochádzkou.
V tých istých termínoch boli
popoludní osobné konzultácie
s rodičmi. Aktivita bola realizovaná v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR
na školský rok 2017/2018.
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