
Občasník pre obyvateľov a rodákov obce Pucov číslo 1/2015

Vážení spoluobčania,
opäť sa vám prihováram 
na  stránkach obecných no-
vín. Práve prežívame jarné 
obdobie, čas, keď sa príroda 
prebúdza k  životu, hrejivé 
slnečné lúče prenikajú aj 
do zabudnutých kútov a ráno 
nás namiesto budíka pre-
búdza veselý štebot vtákov. 
Všetko okolo nás je plné fa-
rieb a života. Ako sa hovorí, 
príroda je umelkyňa, maľuje 
nádhernými farbami, tvaruje 
vánkom a  potokom.  Všetci 
krásnu prírodu obdivuje-
me, no máme sa o  jej krásu 
a  dary aj starať. Veľakrát si 
pomyslíme: Ako môžem 
prírodu chrániť, čo môžem 
urobiť, keď príroda je tak 
ďaleko? Pritom si neuvedo-
mujeme, že súčasťou prírody 
je aj naše životné prostredie, 
náš dvor, ulica či priedomie. 
Starostlivosťou a  skrášľova-
ním týchto miest aktívne pri-
spievame k  ochrane prírody 
a  výsledok tejto snahy bude 
estetickým zážitkom nielen 
pre nás, ale aj návštevníkov. 
Musíme si však uvedomiť, 
že nestačí len čistiť a naprá-
vať, dôležitá je aj prevencia, 
získanie zodpovednosti voči 
svojmu okoliu.  

Bolo by veľkým  poteše-
ním, keby  každý z nás
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Obec má troch nových zamestnancov

Detí je viac, treba zväčšiť škôlku

Nová elektroinštalácia pre školu

AKTUÁLNE

Pokračovenie zo s. 1
aktívne prispel svojou troškou, 
napríklad úpravou svojho 
okolia, udržiavaním čistoty, 
starostlivosťou o  kvety a  ze-
leň, pravidelným kosením, se-
parovaním a  v  neposlednom 
rade kompostovaním biolo-
gicky rozložiteľného odpadu. 
Takto si z  odpadu po  kosení 
trávnikov, štiepkovaní drevnej 
hmoty a  čistení záhonov sami 
vyrobíme ekologické hnoji-
vo pre vlastnú potrebu. Každá 
domácnosť má odpadové kuka 
nádoby pre drobný domový 
komunálny odpad. Vývoz kuka 
nádob je zabezpečený v pravi-
delných intervaloch, obec za-
viedla žetónový systém vývozu. 
Domácnosti si na  obecnom 
úrade vyzdvihnú žetóny podľa 
vlastného uváženia a umiestnia 
ich na  nádoby, keď ich potre-
bujú vyviesť. Tento spôsob je aj 
finančne výhodnejší, lebo obec 
platí len za  počet vyvezených 
nádob. Pre ostatný nadroz-
merný komunálny odpad z do-
mácností je na zbernom dvore 
umiestnený veľkoobjemový 
kontajner.

Napriek tomu sa v  posled-
nom období stáva, že komunál-
nym odpadom z  domácností 
alebo biologicky rozložiteľným 
odpadom je naplnený veľkoob-
jemový kontajner na  zbernom 
dvore. Jednotlivci, ktorí sa od-
padu takto bezohľadne zbavu-
jú, si možno neuvedomujú, že 
ich správanie môže viesť k zvý-
šeniu poplatkov za  vývoz ko-
munálneho odpadu pre všetky 
domácnosti. Vývoz veľkoobje-
mového kontajnera je totiž dra-
hý, takto vyhodené peniaze by 
mohla obec použiť na  iné veci 
v  prospech všetkých občanov. 

Upozorňujem, že zberný dvor 
je monitorovaný kamerovým 
systémom, preto zistenie totož-
nosti osôb je možný.

Častým problémom je aj 
fakt, že biologicky rozložiteľ-
ný, ale aj komunálny odpad či 
plasty končia v potoku. Myslím 
si, že pre nikoho z nás nie je oku 
lahodiace vidieť v  potoku na-
miesto kačiek plávať hlávky ka-
pusty, zhnité ovocie, zeleninu, 
nehovoriac o  plastových vrec-
kách a fľašiach. Obec  viackrát 
za rok vyčistí koryto potoka, 
žiaľ, občania sa svojím nezod-
povedným správaním opako-
vane zbavujú odpadu jednodu-
cho tak, že ho hodia do potoka. 
Veď ho voda odnesie. Nie je to 
pravda, lebo odpad sa zachytí 
na  rôznych kríkoch v  potoku 
alebo sa ukladá na dno koryta. 
Postupným ukladaním náno-
sov sa dvíha dno potoka, čo 
môže spôsobiť vyliatie koryta 
a zaplavenie obydlí alebo pôdy 
v okolí vodného toku. Naši sta-
rí otcovia spomínajú na  časy, 
keď v  Pucovskom potoku žili 
ryby, nebolo by dobré ich zno-
va vidieť plávať?  

Ak všetci budeme zodpo-
vedne pristupovať k  ochrane 
nášho najbližšieho životného 
prostredia jeho skrášľovaním, 
čistením a  udržiavaním, vy-
tvoríme krásnu a čistú dedinu, 
ktorú budú obdivovať návštev-
níci, ale aj tí, ktorí ňou len pre-
chádzajú.

Namiesto záveru: Poslanci 
sa uzniesli, že zvýši periodicitu 
vychádzania obecných  novín. 
Občania budú častejšie a  ak-
tuálnejšie informovaní o  dia-
ní v  obci. Pucovský spravodaj 
bude vychádzať trikrát ročne, 
približne raz za štyri mesiace.

Samospráva zamestnala troch 
občanov cez projekt úradu prá-
ce. Zamestnanci majú pracovnú 
zmluvu na  polrok a  ich mzda je 
stanovená vo výške minimálnej 
mzdy, ktorú im hradí úrad prá-
ce. Obec sa na finančnej odmene 
pracovníkov podieľa piatimi per-
centami. 

Pre obec pracuje jedna žena 
a  dvaja muži. Muži pomáhajú 
pri menších stavebných prácach, 
k  ich povinnostiam bude patriť 
výstavba zvodidiel okolo Piláto-
vej a  prístrešku pre kontajnery 
na plasty a sklo pri hasičskej zbroj-
nici namiesto pôvodného miesta 
pred obchodom.  Pomôžu aj pri 
budovaní plochy na  veľkoobje-

mový odpad pri knižnici, ktorý 
nahradí doterajší veľkoobjemový 
kontajner. Obec bude z  novovy-
budovanej plochy zabezpečovať 
odvoz odpadu sama, čím chce 
znížiť náklady na jej vývoz. 

Zamestnankyňa pomáha pri 
prácach na  obecnom úrade, pri 
administratíve, upratuje kultúrny 
dom, stará sa o zeleň v dedine a jej 
skrášľovanie. 

Pre Pucov pracuje aj päť uchá-
dzačov o zamestnanie v rámci ak-
tivačnej činnosti. Štyria chlapi sa 
starajú o  zimnú údržbu, verejnú 
zeleň, čistenie dediny a  vypiľo-
vanie drevín. Piatou aktivačnou 
pracovníčkou je žena, ktorá vypo-
máha v materskej škole. 

V Pucove vlani pribudlo sedem-
násť detí. Bábätká, narodené 
v roku 2014, uvítal spolu s rodič-
mi na obecnom úrade starosta 
Metod Sojčák 16. apríla.  

Rodiny dostali od obce štyrid-
saťeurový príspevok na prilep-
šenie do domácej kasy, uteráky 
s  vyšitým menom každého die-
ťaťa, mamičky obdaroval starosta 
kvetinou. Profesionálna fotograf-
ka im urobila spoločné rodin-
né fotografie i  snímky bábätiek 
v kolíske. 

Pôrodnosť v  dedine výrazne 

stúpla v  porovnaní s  uplynulý-
mi rokmi. Zatiaľ čo pred dvomi, 
tromi či štyrmi rokmi sa narodi-
lo 10 až 12 malých Pucovčanov, 
vlani to bolo o najmenej päť detí 
viac. Aj preto samospráva uvažu-
je o  zvýšení kapacity materskej 
školy a  rozšírení jej priestorov. 
Bude sa uchádzať o dotáciu z Eu-
rópskej únie. „Pred štyrmi rokmi 
sme ani neuvažovali, že by sme 
mohli mať problém s  kapacitou 
škôlky,“ povedal starosta Metod 
Sojčák. „Teraz ten problém nastá-
va a musíme ho riešiť.“

Ministerstvo školstva poskytlo 
obci Pucov dotáciu 24-tisíc eur 
na opravu havarijného stavu elek-
troinštalácie v základnej škole. 

Rekonštrukcia elektriky v škole 
sa bude robiť počas letných prázd-
nin. Vymenia sa elektrické rozvo-

dy, vypínače, zásuvky, celá budova 
sa nanovo vymaľuje. Ku komplet-
nej rekonštrukcii základnej školy 
zostáva ešte vymeniť strechu, kto-
rá je v  havarijnom stave. Vznik-
nuté priestory môžu byť použité 
pre potreby materskej školy. 
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Úprava toku potoka fi nišuje Úspešné projekty prinesú peniaze

Pucov chce so susednými dedinami riešiť katastrofálny stav ciest

SPRAVODAJSTVO

Mikroregión Oravská vrchovina, 
ktorej členom je aj Pucov, sa ob-
rátilo na  Žilinský samosprávny 
kraj so žiadosťou o riešenie situ-
ácie na ceste III/05921. Na ceste 
sa nachádza viacero kritických 
úsekov, ktoré si vyžadujú opravu.  

Prvý problémový úsek je 
v Bzinách, pre narušenie stabili-
ty skalného svahu tam dochádza 
k  neustálemu padaniu veľkých 
kamenných blokov na vozovku a  
železničnú trať.  Na cestu padajú 
hlavne v jarnom období a po vý-
datných dažďoch skaly. 

Druhý problémový úsek sa 
nachádza v Medzibrodí nad Ora-
vou. V úseku je zúžená vozovka 
súbežná so železničnou traťou, 
dochádza tam ku kolíziám. 

Tretí úsek sa nachádza v  ka-
tastrálnom území Pokryváča 
a Osádky, ktorý je ťažko prejazd-
ný napriek tomu, že ide o  vý-
znamnú turistickú spojnicu me-
dzi Oravou a Liptovom. 

Havarijný stav uvedených úse-
kov je potrebné riešiť pre zlep-
šenie kvality života obyvateľov 
dotknutých obcí, ale aj návštev-

níkov Oravy. Najmä, keď  dlho 
očakávaná výstavba rýchlostnej 
komunikácie R3 je v  nedohľad-
ne. Cesta prechádzajúca obcou 
Pucov a  cesta vedúca Pribišom 
sú enormne zaťažené pri do-
pravných nehodách na ceste E77 
medzi Oravským Podzámkom 
a mestskou časťou Dolný Kubín - 
Kňažia. Doprava je v takých prí-
padoch presmerovaná  na  spo-
mínané úseky obcí. Naposledy sa 
vážna dopravná nehoda stala pri 
mestskej časti Kňažia 16. mar-
ca tohto roku.  Spojnica medzi 

obcou Pribiš a  Pucov je pritom 
vedená len ako miestna komuni-
kácia. Preto by bolo výhodnejšie, 
aby prešla pod pôsobnosť Vyš-
šieho územného celku Žilina ako 
cesta III. triedy. 

Daný úsek by pomohol aj pri 
prevádzkovaní autobusovej do-
pravy hlavne počas víkendov 
a sviatkov tak, že spoj z Dolného 
Kubína do Pokryváča by sa mo-
hol spojiť so spojom do Pribiša, 
čím by sa dosiahlo zníženie pre-
vádzkových nákladov na  dané 
linky.

Jedným z  investičných plánov 
obce pre tento rok bolo pokračo-
vať v úprave toku potoka v časti 
Mlyn. Obec získala z  Environ-
mentálneho fondu fi nancie  vo 
výške 50-tisíc eur na  zregulo-
vanie toku v  dĺžke 50 metrov. 
Práce v  týchto dňoch fi nišujú.  
Potok je zregulovaný v dĺžke 250  
metrov, približne taký istý úsek 
na  reguláciu ešte čaká. Obec sa 
snaží získavať fi nancie z  Minis-
terstva životného prostredia SR, 
z  Environmentálneho fondu 
alebo od  správcu toku, ktorým 
sú Štátne lesy SR. Tie už  prisľú-

bili peniaze na  vyčistenie toku 
od nánosov.

Upravovaný úsek končil prá-
ve pri betónovom moste vedú-
com na  hokejové ihrisko. Bol 
v  nevyhovujúcom technickom 
stave, preto sa obec rozhodla 
na vlastné  náklady most opraviť 
a  osadiť aj väčší priepust. To si 
vyžiada do 15-tisíc eur z obecnej 
kasy, ale dokončený most so šír-
kou 5 a dĺžkou 4,5 metrov bude 
zárukou väčšej bezpečnosti pri 
prejazde. Nový priepust ochráni 
životy a  majetky občanov pred 
storočnou vodou. 

Pucov zareagoval na výzvu mi-
nisterstva školstva na rozšíre-
nie kapacít škôlok. Keďže obec 
neustále prijíma viac žiadostí 
o umiestnenie detí do materskej 
školy, ako môže vyhovieť z  ka-
pacitných dôvodov, chce vybu-
dovať novú učebňu a zariadiť ju 
potrebným vybavením. Súčasne  
chce zrekonštruovať a  zväčšiť 
počet toaliet. Samospráva zatiaľ 
čaká na stanovisko ministerstva.

Obec  opätovne predložila 
ministerstvu vnútra žiadosť o 
pridelenie hasičskej techniky. 
Dobrovoľní hasiči nemajú do-
teraz zásahové auto, o  získanie 
potrebného vybavenia sa po-
kúšajú už štyri roky, zatiaľ však 
neúspešne.

Ďalšou je žiadosť o  dotáciu 
na reguláciu potoka na minis-
terstve životného prostredia na 
ďalší úsek potoka, ktorá nebola 

schválená. Obec podala žiadosť 
aj na Environmentálny fond, 
ktorý schválil dotáciu vo výške 
50-tisíc eur. Z  peňazí sa vyre-
gulovala pravá strana potoka v 
celkovej dĺžke 50 metrov.

Obec má dlhodobý cieľ v po-
dobe rekonštrukcie kultúrneho 
domu. Z  ministerstva fi nancií 
žiada dotáciu na výmenu okien, 
čím chce znížiť tepelné straty 
budovy a tým ušetriť obecné pe-
niaze. V  súčasnosti pripravuje 
žiadosť o  dotáciu na zateplenie 
kultúrneho domu a  výstavbu 
kotolne na biomasu. „Kultúrny 
dom chceme vykurovať, prípad-
ne neustále temperovať, pretože 
ľudia sa sťažujú, že ho v  zime 
nemôžu využívať,“ povedal sta-
rosta Metod Sojčák. „Dotáciu 
žiadame cez ministerstvo život-
ného prostredia z  fondov Eu-
rópskej únie.“

Obec sa uchádza o dotáciu na zväčšenie škôlky.
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UDIALO SA

Ples a zabíjačka ukončili fašiangyBiela Pucovská brázda

Vážení spoluobčania, čitatelia. 
Obecné noviny sú tu predo-
všetkým pre vás. Vás chceme 
informovať o novinkách v de-
dine, o  dianí a  živote v  nej, 
Pucovský spravodaj je hlavne 
o  ľuďoch, ktorí v Pucove žijú. 
Využite možnosť prezentovať 
sa na  novinových stranách, 
pochváľte sa vašimi úspechmi, 
prihovorte sa svojim susedom, 
podeľte sa so všetkými o svoje 
postrehy, myšlienky, dajte ná-
vrhy, ako zlepšiť život v  obci. 
Noviny sú prístupné pre všet-

kých. Budeme veľmi radi, ak 
sa aktívne zapojíte do ich tvor-
by, ale aj do  obecného spolo-
čenského života. Každý dobrý 
nápad a pomocná ruka sa ráta. 

Vďaka patrí tým, ktorí 
prispeli historickými fotogra-
fiami a dokumentmi k prezen-
tácii základnej školy pri príle-
žitosti jej 40. výročia. Aj keď 
sme čakali väčší ohlas a ocho-
tu ľudí, vďační sme aj za to, čo 
sme napokon mali k  dispozí-
cii. Uzávierka ďalšieho čísla 
bude 15. augusta.

Spestrite obsah novín aj vy!

Týždeň pred skončením fašian-
gov, v sobotu 7. februára sa v kul-
túrnom dome uskutočnil už ôsmy 
ročník obecného plesu. Celú noc 
plesajúcich zabávala živá hudba 
Sonda z Hruštína, pre hostí bol 
pripravený zaujímavý program, 
chutná večera a  bohatá tombola. 
Jej výťažok putoval na kúpu zaká-
ľačkového prasiatka. 

Hudobne a  dramaticky nada-
né deti z obce pripravili pre ple-
sajúcich hostí pásmo plné piesní 
a známych melódií. Vyspovedali 
prítomných  vtipnými  otázkami 
a  všetkých presvedčili o  tom, že 
,,Žijeme len raz..., úpravou zná-
mej hip hopovej piesne. Dobre 
naladení hostia plesali do skorých 
ranných hodín.

 Nasledujúcu poslednú fašian-

govú sobotu sa konala  v  poradí 
siedma obecná zabíjačka spoje-
ná s detským karnevalom. Pred 
obecným úradom sa zišla takmer 
celá dedina. Pre občanov a  náv-
števníkov boli prichystané chut-
né zabíjačkové dobroty, grilo-
vané mäso, šišky, neoddeliteľná 
súčasť fašiangu, a  guláš z diviny, 
ktorý pripravilo miestne poľov-
nícke združenie. K dobrej nálade 
prispelo nádherné slnečné poča-
sie. Ľudia mohli dlhšie posedieť, 
porozprávať sa a  nejednu fašian-
govú zanôtiť. Popoludní sa v kul-
túrnom dome stretli všakovaké 
karnevalové masky, do ktorých sa 
preobliekli pucovské deti. Tie si 
mohli zasúťažiť, bola pre ne pri-
chystaná bohatá tombola a chutné 
maškrty.

Štrnásty ročník Pucovskej brázdy, 
ktorý sa konal 30. decembra, bol 
zasnežený. Pravá zimná atmosfé-
ra prilákala na tradičný pochod 
pucovským chotárom asi 130 
ľudí. Organizátori zvolili novú 
trasu. Peší turisti štartovali na 
obecnom úrade, prechádzali de-
dinou nadol k okálom, potom po 
poľnej ceste v  smere Za jaseník, 

Ševcovu jamu, kde si účastníci 
oddýchli a posilnili sa dobrotami 
z batôžkov. Pokračovalo sa k vy-
sielaču, následne smerom ku krí-
žu na  rázcestí obcí Pucov – Pri-
biš, kde si turisti znova vydýchli, 
postáli si a  zaspievali vianočné 
koledy. Cieľ bol v  kultúrnom 
dome, kde bola pre všetkých pri-
chystaná kapustnica a teplý čaj.
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ŠPORT

Pucovské fitnes centrum boduje

Por. Názov tímu V R P B

1. Grizlíci Oravská Lesná 17 7 9 41

2. Signál Pucov 17 5 11 39

3. Svište Námestovo 14 6 13 34

4. Medvede Dolný Kubín 7 5 18 19

5. Altis 2 7 6 11

V  priestoroch hasičskej zbroj-
nice už približne päť rokov fun-
govala posilňovňa využívaná 
hlavne mladými chlapcami. So 
spôsobom jej prevádzky obec 
nebola spokojná, preto potre-
bovala nájsť osobu, ktorá prebe-
rie na  seba túto zodpovednosť. 
Po  vzájomnej dohode s  Miro-
slavom Ustaníkom sa priestory 
upravili, poopravovali,  dokúpili 
sa cvičiace stroje a náradie a sta-
novil sa prevádzkový poriadok. 
Teraz si tam môžu zacvičiť mladí 
aj starší, muži i ženy. Posilňovňa 
je vybavená rôznymi posilňo-
vacími  zariadeniami, činkami 

a pre veľký záujem, hlavne žien, 
sú tam aj dva bežecké pásy. 

Záujem o tento druh športovej 
aktivity je veľký, veď posilňova-
nie nie je len o  stavaní svalov, 
ale hlavne o  udržiavaní telesnej 
kondície, správnom držaní tela 
a relaxe od bežnej dennej rutiny 
v práci alebo v domácnosti.

Mládež prejavila nečakaný zá-
ujem, preto sa Miroslav Ustaník 
rozhodol, že mladých chlapcov 
a dievčatá od 15 rokov začne tré-
novať  vo vzpieraní. Záujemco-
via môžu prísť v  čase tréningov 
a  to v pondelok, stredu a piatok 
od 15. h do 16.30 h.

Oravská hokejová súťaž
Tabuľka po základnej časti 30. ročníka Oravskej hokejovej súťaže

Por. - poradie, Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prehry, B - body

Por. Názov tímu Z V R P Skóre B
1. Draci Dolný Kubín 22 20 1 1 147:38 41
2. TJ Oravská Lesná 22 17 1 4 111:56 35
3. OS Oravský Podzámok 22 13 1 8 79:70 27
4. HK Vavrečka 22 13 0 9 113:85 26
5. HK Slovan Trstená 22 10 5 7 94:75 25
6. HK Sokol Liesek 22 10 3 9 57:73 23
7. HK Rabča 22 8 4 10 55:74 20
8. HK Slanica 22 8 3 11 51:62 19
9. HK Pucov 22 8 3 11 54:77 17
10. ATTACK Oravská Poruba 22 5 1 16 57:99 11
11. Oravská Polhora 22 3 4 15 59:102 10
12. HK Podbiel 22 4 0 18 30:96 8

Drina a pot sa mladým hokejistom vyplatili
„Kto chce vyhrávať, ten musí 
tvrdo trénovať!“

Aj týmto heslom sa riadili mla-
dí hokejoví nadšenci, ktorí nele-
nili a každú nedeľu pod vedením 
trénera Cyrila Ďaďu zdokonaľo-
vali svoju kondičku a  technickú 
stránku hry. 

Trénovali za  každého počasia 
– na ihrisku, v telocvični, na ľade. 
Poctivá príprava sa vyplatila. Veď 
svojím zápalom a  športovou 
dravosťou v  pekných nových 
dresoch si v hokejovej súťaži Mi-
niliga vybojovali  krásne druhé 
miesto. 

Pre mnohých priaznivcov toh-
to športu, pre divákov, fanúšikov 
boli výkony Pucovského hoke-
jového mužstva nečakaným pre-
kvapením. O  tento pekný výsle-
dok sa zaslúžili ochotní rodičia, 

sponzori, bez ktorých by nebolo 
možné zorganizovať a  zúčastňo-
vať sa podujatia. Obec mladých 
zatiaľ finančne nepodporuje.

Najväčšiu pochvalu si však za-
slúžia zapálení hráči:

Tadeáš Paluga, Paľko Smoleň, 
Lukáš Ďaďo, Martin Hajdúch, 
Matúš Sojčák, Matúš Ďaďo, Sam-
ko Svitek, Marek Paluga, Dávid 
Ďaďo, Damián Paluga. Nesmie-
me zabudnúť na  dve dievčatá – 
hokejistky a to Ninku Cengelovú 
a Katku Ďaďovú, ktoré neboli len 
ozdobou ľadu, ale plnohodnot-
nou súčasťou tímu.

Zapálení pre šport sú aj Daniel 
Szabó, Peťko Ďaďo, Benjamín 
Nagy. Veríme, že v  budúcej se-
zóne posilnia tím  a  hokejovým 
štadiónom bude znieť: Pucov, 
do toho! Hurá!
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Zápis detí do 1. ročníka Škola oslávila 40. výročie od prvého zvonenia

Veľkonočné zvyky a obyčaje 

Plavecký výcvik 

Plánované akcie

Hviezdoslavov Kubín 

Marec - mesiac knihy

V škole sa 26. januára uskutoč-
nil zápis detí do 1. ročníka.

Do lavíc si po prvý raz v bu-
dúcom školskom roku zasadne 
pätnásť detí, dve z Medzibrodia 
nad Oravou, jedno z Pokryváča.

Dňa 26. marca sa uskutočnila vý-
nimočná akcia. Základná škola 
si pripomenula okrúhle výročie 
svojej existencie v novej budo-
ve. Na slávnostnú akadémiu boli 
pozvaní bývalí aj súčasní zamest-
nanci školy. 

Stretnutie po  rokoch bolo 
srdečné, všetci si spoločne za-
spomínali na pekné, ale aj na tie 
ťažšie chvíle, ktoré spolu prežili. 
Slávnostnú atmosféru pozvaným 
hosťom  spríjemnili žiaci krás-
nym divadelným predstavením 
a  pásmom ľudových piesní pod 
vedením pedagogičky Gabriely 
Ďaďovej.

Tradície veľkonočných sviat-
kov si deti pripomenuli pri 
pečení a zdobení sladkých ko-
láčikov s  Katkou Palugovou 
Ďaďovou.

Deň matiek (máj), Školský vý-
let (jún), Noc odvahy (jún)

Na plavárni v Dolnom Kubíne 
žiaci prežili nádherný a vzru-
šujúci týždeň. Naučili sa plávať 
a vo vodnom svete si užili veľa 
zábavy.

Začiatkom marca sa konalo 
školské kolo Hviezdoslavovho 
Kubína.  Zúčastnili sa ho víťazi 
triednych kôl súťaže v prednese 
poézie a prózy.
Víťazi: 
1. kategória: Kamil Povala
2. kategória: Aneta Povalová

Mesiac knihy si v  škole pri-
pomenuli návštevou knižnice 
a hlasným čítaním kníh. Žiaci sa 
zapojili do  literárnej súťaže, čí-
tali a v knihách hľadali odpove-
de na otázky literárneho kvízu.

Karnevalové masky zaplnili kultúrny dom
Na  Valentína sa kultúrny dom 
zmenil na  miesto plné smiechu, 
tanca a  zábavy. Stretli sa tam ro-
dičia a  deti, vlastne princezné, 
zbojníci, kovboji, lienky, policaj-
ti, indiáni..., všetci v  nádherných 
maskách a predovšetkým v dobrej 
nálade. Masky tancovali na  dob-
rú hudbu, súťažili, mohli vyhrať 
v  tombole pekné ceny, občerstviť 
sa čajom a  chrumkavou šiškou. 
Taktiež sa potešili sladkostiam, 
ktoré rok čo rok sponzoruje Šimon 
Cengel. 

Z  karnevalu mnohí odchádzali 
unavení, no zároveň spokojní. Ak-
cia bola vydarená vďaka všetkým, 
ktorí sa na jej organizovaní zúčast-
nili alebo ju akokoľvek podporili.
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Deň našej Nebeskej Matky

Plánované akcie

Beseda – spomienky na školské časy

Pytagoriáda – okresné kolo
Mama – slovo krátke, milé a lás-
kavé. Je ospevované v  poézii, 
zhmotnené v  umení a  navždy 
uchované v  každom srdci. Mat-
ka – to je láska sama prevtelená 
do  ženy, je to láska, ktorá nás 
sprevádza celým životom. 

Veriaci syn či dcéra svojej pri-
rodzenej matky má aj Nebeskú 
Matku. Ona nám z Božej milosti 
bola daná slovami nášho Vyku-
piteľa: „Hľa, tvoja Matka!“ 

Stodvadsať pucovských farní-
kov pokladá tohtoročnú Tretiu 
veľkonočnú nedeľu za  Deň Ne-
beskej Matky. Jej verní synovia 
a  dcéry využili na  púť autobusy 
a  autá ako vymoženosť techni-
ky, čo nie je prejavom vlastného 
pohodlia, lež prvorade umožniť 
skôr narodeným a  chorým ve-
riacim prekonať námahu vzdia-
lenosti a  výškového rozdielu 
pútnického mariánskeho miesta 
nad starobylým mestom Levoča. 

Korene mariánskeho kultu 
v Levoči siahajú až do XIII. sto-
ročia a je dodnes najväčším ma-
riánskym pútnickým miestom 
na Slovensku. 

Tu počas slávnostnej svätej 
omše dňa 19. apríla tohto roku 
po  prvýkrát zazneli nábožné 
tóny chrámového zboru z Puco-
va. Svätú omšu za  našu farnosť 
celebroval náš farár za  účasti 
diakona a  bohoslovcov z  Kňaz-
ského seminára v  Spišskej Ka-
pitule, pričom posluhovali naši 

miništranti. V príhovore zdôraz-
nil vďačnosť človeka Bohu za dar 
nedele, kedy je nám Kristus svo-
jou prítomnosťou vo sviatostiach 
a  obeti svätej omše oveľa bliž-
šie. Prináša nám pokoj tak ako 
v prvý deň v týždni hneď po so-
bote, keď apoštolov pozdravil 
pozdravom Pokoj Vám.

V modlitbách sme si vyproso-
vali, nech je nám na horeposta-
venom milostivom mieste Bo-
žia prítomnosť tak blízka, ako 
bola v  časoch Krista apoštolom 
na vrchu Tábor.

Cestu naspäť nám spestri-
la návšteva Kostola sv. Martina 
v Lučivnej, v ktorom viac než de-
saťročie pôsobil náš terajší kňaz. 

Keď Pán Ježiš učil zástupy 
a deň sa schyľoval, nechcel pre-
pustiť hladné zástupy; ani my 
sme sa naspäť nevrátili hladní. 
Naša radosť z  výletu bola o  to 
väčšia, že sme sa mohli nasýtiť 
kotlíkovým gulášom vďaka sta-
rostovi Šuňavy a  hasičom tejto 
podtatranskej obce. 

Za  Božiu milosť nám udele-
nú na príhovor Nebeskej Matky 
sme poďakovali aj spoločnou 
modlitbou slávnostného svätého 
ruženca. Tak ako ona uchováva-
la všetky slová vo svojom srdci, 
nech aj nám pomáha uchovať 
prítomnosť jej Syna v  našom 
srdci. Pod jej ochranu sa utieka-
me. 

Peter Pitoniak, farár

Na  svoje školské časy si s  deťmi 
zaspomínal 80-ročný Florián Ja-
nák. 

Veľmi pútavo porozprával 
o časoch strávených v školských 

laviciach a  ochotne odpovedal 
na  zvedavé otázky detí. Pánovi 
Janákovi za návštevu v škole ďa-
kujeme a tešíme sa na stretnutie 
s ním na prednáške o včelách.

1. máj
Stavanie mája
17. máj
Deň matiek, kultúrny dom

31. máj
Deň detí a otcov, ihrisko pri ZŠ
28. jún
Športový deň, hokejové ihrisko

Na okresnom kole Pytagoriády 
v Dolnom Kubíne školu úspešne 
reprezentovali žiaci 3. a 4. roční-
ka.
3. ročník (počet súťažiacich 37)
Filip Vráb - 4. miesto
Kristián Povala – 8. miesto
4. ročník (počet súťažiacich 42)
Katarína Ďaďová – 3. miesto

ZO ŽIVOTA ŠKOLY A FARNOSTI

Výsledky referenda
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 625
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 329
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 329
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 326
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 3
Účasť v % 52,64

Otázka Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy
Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel

1 325 98,78 1 0,30 3 0,91
2 323 98,17 3 0,91 3 0,91
3 324 98,48 2 0,60 3 0,91

Pripravila ZŠ
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S príchodom jari začali ľudia pracovať v záhradách a na poliach. Obec upozorňuje obyvateľov, aby zelený odpad kompostovali, nie vyha-
dzovali do kontajnerov určených na komunálny alebo triedený odpad. Na odhaľovanie nezodpovedných občanov slúžia obci kamery. Ak sa 
biologicky rozložiteľný odpad bude naďalej množiť v kontajneroch, Pucov neušetrí a bude musieť pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunál-
ny odpad. 

Výhody separovania odpadu 
a kompostovanie: 

• Triedením druhotných suro-
vín ich vraciame späť do vý-
robného procesu a  preto sa 
následne ťaží a získava menej 
prvotných surovín. Tým me-
nej ničíme nové územia kvôli 
ťažbe surovín.

• Triedenie prináša významné 
úspory prírodných zdrojov 
a znižuje znečisťovanie život-
ného prostredia.

• Spracovaním vytriedených 
druhotných surovín sa spot-
rebúva menšie množstvo 
energie. 

• Domácim kompostovaním 
získavame kvalitné a  ekolo-

gické hnojivo, čím nezne-
čisťujeme pôdu chemickými 
hnojivami. 

• Keď budete triediť a  kom-
postovať odpad, tak sa bude 
ukladať na  skládkach men-
šie množstvo odpadov.  
To znamená ušetrenie fi-
nančných prostriedkov, pre-
tože za  odpad ktorý skončí 
na  skládke, sa platia nemalé 
finančné prostriedky. Čím 
viac budeme triediť  a  kom-
postovať, tým viac obec ušet-
rí.

• Separovaný zber zvyšuje za-
mestnanosť (napríklad ľudia 
pracujúci na zbernom dvore, 
na dotrieďovacích linkách 
odpadov alebo v  kompo-
stárňach). 

V Pucove máme zavedený trie-
dený zber. Každý občan je povin-
ný odpad triediť, aby sa náklady 
za skládkovanie znížili.

Veľkoobjemové kontajnery 
slúžia na  zber starého nábytku, 
postelí, kuchynských liniek, ko-
bercov, toaliet, vaní, rámov okien, 
dverí a ostatného bytového zaria-
denia. 

Občan je povinný zmenšiť ob-
jem veľkoobjemového odpadu, 
ktorý do  kontajnera dáva. Kon-
tajnery neslúžia na zber separova-
ného a biologického odpadu (viď 
fotky). Vývoz takéhoto kontajnera 
stojí obec 200 eur. Ak sa situácia 
s odpadmi v obci nezlepší, poplat-
ky za komunálny odpad sa zvýšia.  

Ing. Dominika Ďurišová

Možno si myslíte, že triedenie odpadov a kompostovanie nemá pre 
vás žiadne výhody, no veľmi sa mýlite. Triedenie a kompostovanie má 
environmentálne, ekonomické aj sociálne výhody. 

Zelený odpad patrí na kompostoviská

Prečo je dobré triediť a kompostovať odpad

TÉMA


