Občasník pre obyvateľov a rodákov obce Pucov

číslo 2/2015

Žiaci sa po prázdninách
vrátia do školy
Informácie o poplatkoch a nástupe detí do školy a škôlky nájdete na stranách 2, 6, 7.

Zrekonštruovaná sýpka
zdobí centrum obce
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Starajme sa o svoje okolie
aj verejné priestranstvá

3, 4

Veriaci navštívili
Svätú zem

5

Vážení spoluobčania,
leto sa pomaly končí a s ním
aj čas oddychu, dovoleniek
a cestovania. Avšak pre nás,
ktorí zabezpečujeme chod
obce, je aj leto obdobím,
kedy nemôžeme poľaviť
v zabezpečovaní služieb pre
vás, občanov, ani v starostlivosti o jej majetok a rozvoj.
Do domácností sa dostáva ďalšie číslo Pucovského
spravodaja. Krásne, slnkom
zaliate dni postupne nahradia hmlisté rána, ktoré budú
svedčiť o tom, že sa príroda
pripravuje na príchod zimy.
Rozkvitnuté záhony zasype popadané lístie. Záhony skrášľujú nielen obydlia,
ale aj verejné priestranstvá.
Postarali sa o to bez nároku
na odmenu viacerí občania.
Patrí im za to veľké poďakovanie. Veď takto upravené prostredie poteší nielen
obyvateľov, ale aj náhodných turistov či rodákov,
ktorí prichádzajú do Pucova na návštevu. Pevne
verím, že ochota skrášľovať
obecné priestory ostane aktívnym spoluobčanom i naďalej.
S príchodom jesene je
spojené aj veľké upratovanie. Apelujem preto na ľudí,
aby správne triedili odpad
Pokračovanie na s. 2

AKTUÁLNE

Pokračovanie zo s. 1

a nezbavovali sa ho len tým,
že ho vyhodia do veľkoobjemového kontajnera. Biologicky rozložiteľný odpad je
potrebné oddeliť a ekologicky
upraviť na záhradke v kompostovisku. Malý odpad patrí
do kuka nádoby, veľkoobjemový do veľkoobjemového
kontajnera. Pojem veľkoobjemový neznamená, že veľký
kus nábytku hodím do kontajnera. Aj takýto odpad sa
dá rozdeliť na viacej komodít
ako drevo, molitan, kov, textil a iné. Priestor pred veľkoobjemovým kontajnerom je
monitorovaný. Podľa kamerových záznamov vieme presne identifikovať, kto využíva
kontajner na veľké upratovanie. Áno, kontajner je určený
na odpad, ale ak niekto potrebuje vyčistiť svoje humno
alebo domácnosť od prebytočného nábytku a neporiadku, má požiadať obec o pristavenie
veľkoobjemového
kontajnera, ktorého vývoz si
zaplatí. Pretože vývoz takéhoto množstva odpadu nemôže
stáť 11 eur, ako je poplatok
na občana za komunálny
odpad. Tento rok sme už vyviezli päť kontajnerov a šesť
veľkých vlečiek odpadu a to
ešte nie je december. Preto
budeme musieť zvýšiť poplatok za vývoz komunálneho
odpadu. Obec nemá doplácať za odvoz a skládkovanie
odpadu. Príjem z poplatkov

musí pokryť výdavky za jeho
odvoz a zneškodnenie.
Mesiacom septembrom sa
začína aj nový školský rok.
Pre prváčikov je to čas veľkého očakávania. Postupne sa
osmeľujú a spolu so staršími
spolužiakmi chodia do školy.
Neraz sa stane, že deti vystraší
pes, ktorý sa voľne pohybuje
po obci. Je veľmi ušľachtilé
chovať doma psa, ale je to len
zviera a nikdy sa nedá povedať, že nikomu neublíži. Voľne sa pohybujúci pes nemá čo
robiť na ceste. Zavolanie odchytovej služby zaplatí majiteľ
psa z vlastného vrecka. Preto
vás žiadam, aby ste si psov
dôkladne zabezpečili. Keď sa
budú naďalej množiť sťažnosti na voľný pohyb psov, obec
zabezpečí odchytovú službu.
Verte tomu, že ani jednému
z vás, ktorí si neviete ustrážiť
svojho psa, nebude príjemné,
keď bude musieť za odchyt
zaplatiť.
Bez zodpovedného prístupu každého jedného z nás,
snahe a ochote rešpektovať
zásady a plniť si povinnosti,
sa všetko úsilie a námaha zainteresovaných minie účinku.
Nezabudnem na slová jedného spoluobčana: „Keby každý
jeden občan venoval len desať
minút týždenne úprave svojho okolia, žili by sme ako v
jednej rozprávkovej dedinke.“
Človek sám nezmôže nič, ale
všetci, ako jedna veľká rodina,
dokážeme veľa.

Rozpadnutú sýpku prerobili na skvost
Manželia Sárenovci sú príkladom ľudí, ktorí poznajú hodnotu dedičstva predkov. Namiesto
toho, aby nechali starú sypáreň
zruinovať alebo ju dali zbúrať,
investovali do jej obnovy. V súčasnosti je niekdajšia malá hospodárska budova pýchou centra
obce a každý návštevník obdivuje spôsob a cit, s akým ju majitelia zrenovovali. „Chceli sme
spojiť príjemné s užitočným,“
hovoria Sárenovci. „Zveľadili
sme okolie domu a zároveň tým
vzniklo miesto na posedenie
s blízkymi.“
Sýpka pochádza asi z roku
1925, postavili ju Terézia a Štefan Sárení. Súčasní majitelia

o histórii stavby viac nevedia.
No pri jej rekonštrukcii natrafili
na viaceré artikle, ktoré napovedajú čo to o minulosti. „Truhlicu, časti kroja, starý riad...“ Plánujú ich zrenovovať a vystaviť
v interiéri sypárne.
Prestavba trvala približne
tri roky. Sárenovci tvrdia, že je
stále čo dorábať. Je prerobená
len z vonkajšej časti, vnútornú
chcú postupne prestavať na slovenskú izbu. A čo pre nich tento
historický objekt znamená? „Je
pre nás pýchou. V súčasnosti sa
zabúda na to, ako sa žilo v minulosti, a my si to chceme prostredníctvom tejto stavby každý
deň pripomínať.“

Zmena poplatkov
Od školského roka 2015/2016 dochádza k zmenám poplatkov v jednotlivých školských
zariadeniach.
Výška príspevku za pobyt dieťaťa vo veku 3-5 rokov v MŠ 10 €/mesiac
Výška príspevku za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov v MŠ 50 €/mesiac
Poplatok je potrebné zaplatiť do 15. dňa v mesiaci.
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD 5 €/mesiac
Poplatok je potrebné zaplatiť do 15. dňa v mesiaci.
Poplatok za stravu v ŠJ
Deti MŠ – desiata, obed a olovrant 1,24 €
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Deti ZŠ – obed 1,06 €
Deti ZŠ – desiata 0,30 €
Ostatní stravníci – obed 2,15 €
Poplatok za stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu VÚB a.s. 26836332/0200 alebo
IBAN SK39 0200 0000 0000 2683 6332 do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac (na
september bolo potrebné sumu uhradiť do 20. augusta).
Žiadame rodičov, aby svoje deti odhlasovali z obedov najneskôr do 7.30 h (žiakov zo ZŠ)
a deti z MŠ do 8.30 h, inak ich dieťa nebude odhlásené z obedu a obed bude považovaný za odobratý. Ak sa v prvý deň nemoci neodhlási stravník, obed si môže vyzdvihnúť v
jedálni za predpokladu, že si donesie obedár.
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Znečistený potok musela obec znova vyčistiť
Pred šiestimi rokmi samospráva vyčistila celý potok od nánosov a odpadu. Tento rok musela
potok na začiatku dediny čistiť
opäť. V toku sa usadil veľký ná-

nos nečistôt, ktoré odstránili mechanizmy z poľnohospodárskeho družstva a zamestnanci obce.
„Znovu apelujem na obyvateľov, aby dbali na životné pro-

Cesta v Pilátovej má nové zábradlie
Po vybudovaní cesty v Pilátovej
obec v týchto dňoch dokončila
celú investíciu. So zamestnancami postavila popri ceste asi sto
metrov zábradlia. Kovová zábrana zabezpečí väčšiu bezpečnosť
pre autá, ale najmä pre chodcov.
Časť Pilátová sa stále rozrastá
o nové domy, preto samospráva
plánuje cestu ďalej predlžovať.
Tomu však bude ešte predchádzať vysporiadanie pozemkov,
aby budúca komunikácia spĺňala všetky potrebné normy. Obec

zatiaľ udržiava cestu v lokalite
aj s pomocou obyvateľov, ktorí
tu bývajú, spevňovaním asfaltovou drťou. Všetko sa nedá hneď
a zaraz vybudovať – povedali si
občania, ktorí tam žijú a nemajú problém priložiť ruku k dielu.
Po upravenej ceste sa domáci
ľahšie dostanú autami k svojim
domom.
Samospráva dokončila aj výstavbu zábradlia v Mlyne. To
pribudlo na novom moste, ktorý
vyrástol počas regulácie potoka.

stredie,“ povedal starosta Metod Sojčák. Zdôraznil, že smeti,
ktoré ľudia vysypú do potoka,
síce voda odplaví, ale len na iné
miesto a usadili sa tam, kde voda
nemá taký veľký spád. „Treba si
uvedomiť, že to, ako vyzerá obec,
je naša vizitka. Správajme sa
tak, aby sme sa nemuseli hanbiť
pred návštevníkmi a zbytočne
nevyhadzovali peniaze, ktoré sa
dajú využiť na užitočnejšie veci,
ako odstraňovanie neporiadku
po nezodpovedných občanoch.“

Obec podala žiadosti
Pucov sa stále snaží získať finančné
zdroje na svoje akcie z externých
zdrojov. Obec opäť podala žiadosť
o finančný príspevok z ministerstva školstva na rozšírenie kapacít
v materskej škole. O škôlku je veľký záujem a pre nedostatok miesta
samospráva musela odmietnuť pätnásť žiadostí na umiestnenie detí
do predškolského zariadenia.
Ďalších 190-tisíc sa obec pokúša získať na rekonštrukciu kultúrneho domu. Chce ho zatepliť,
vymeniť na budove okná a vybudovať v nej kúrenie. „Pripravujeme projekt na výmenu osvetlenia,
opravu a rekonštrukciu zbrojnice,
výstavbu športového areálu a amfiteátra v priestoroch hokejového
ihriska a ďalšie,“ povedal Metod
Sojčák.

Výtlky zmiznú
Obec sa v nasledujúcich dňoch
chystá opraviť najhoršie úseky
ciest. Výtlky odstráni v lokalite
Na Záhumní a na ceste ku kostolu.
V nových lokalitách spevní cesty
kamenivom, aby sa obyvatelia ľahšie dostali ku svojim domom.

Škola a školský areál dýchajú novotou

Po Jánovi zostali kopy smetí

Obec dala počas letných prázdnin
v škole vymeniť elektroinštaláciu.
Výmena vodičov, zástrčiek, svietidiel prebehla od podkrovia až
po vchod do budovy. Po výmene
elektroinštalácie nasledovalo vymaľovanie stien v celej škole. Stavebné práce trvali mesiac a pol.
Samospráva zaplatila za rekonštrukciu 24-tisíc eur. Kus roboty
odviedli aj upratovačky Viera Povalová a Jarmila Adamčová, ktoré
dali špinu a neporiadok po stavebných úpravách do poriadku.
Na školákov teda čaká v novom
školskom roku zmodernizovaná
a čistá škola.
Škôlkari sa zase môžu tešiť
na nové oplotenie ihriska. Staré
už bolo poškodené, obec ho preto
vymenila za plot z ozdobných drevených štekov. Nové oplotenie je
bezpečnejšie a krášli školský areál.

Pálenie jánskych ohňov je pekná
tradícia, pokiaľ po nej nezostanú
haldy odpadu. Svoje o tom vie majiteľ pozemku pri vysielači, ktorý si
pucovská mládež vybrala na zábavu počas jánskej noci. Po mladých
tam zostali papiere, plast i fľaše
po alkohole. Takto je to rok čo
rok a smeti uprostred prírody nad
dedinou len rastú. Kto organizuje
podujatie je povinný si najprv zistiť, koho je daný pozemok a pýtať si
od dotyčného súhlas. Organizátor
musí dať prostredie do pôvodného
stavu. V prírode tby malo platiť, že
čo tam človek donesie, mal by to aj
odniesť.
Smetisko uprostred prírody
v pucovskom chotári nie je dobrou
vizitkou pre Pucovčanov, mladých
ani dospelých. Na neporiadok
v prírode pri vysielači totiž poukazujú hlavne turisti.

Pucovský spravodaj
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Turistov čaká vynovený prístrešok

Obnovenú kaplnku čaká posvätenie

Altánok pod pucovskými zlepencami má nový šat. Prístrešok pre turistov postavilo pred
desiatkami rokov poľovnícke
združenie. Zub času však na ňom
zanechal stopy a tak samospráva
pristúpila k jeho rekonštrukcii. Aj
keď pravidelne vymieňala a opravovala drevené šindle na streche
a ošetrovala jeho povrch nátermi,

V lokalite Rakytník pri škole
obec opravuje kaplnku. Stavba
bola podmočená, preto bolo treba spodnú časť osekať, naimpregnovať a nanovo obložiť kameňom. Poškodený bol aj prístrešok
z dreveného šindľa. Rovnako
ako na altánku pod pucovskými
zlepencami ju nahradil plastový
šindeľ. Obec musela vymeniť celú
konštrukciu strechy.
„Pri oprave strechy sme našli

nastal čas, kedy usúdila, že altánku treba väčšiu opravu.
Pôvodne drevenú krytinu nahradil umelý šindeľ, ktorý svojím
vzhľadom zapadol do prostredia.
Tento typ krytiny je trvácnejší.
K altánku ešte pribudnú smetné
koše. Okolie prístrešku ešte čaká
úprava terénu, s ktorou pomôžu
zamestnanci obce.

fľašu s odkazom,“ povedal starosta Metod Sojčák. „Stálo v ňom,
kedy bola kaplnka naposledy
opravená, kto ju opravoval a kto
prispel na jej obnovu. Aj my sme
tam vložili popis tohtoročnej rekonštrukcie pre ďalšie generácie.“
Kaplnka je čerstvo vymaľovaná, okolie upravené. Čaká ju
slávnostné posvätenie, o ktorom
bude samospráva verejnosť včas
informovať.

Dom smútku má nový náter
Niekoľkoročný náter strechy
na dome smútku sa vplyvom poveternostných podmienok začal
olupovať. Hrozilo poškodenie
strechy. Samospráva musela zasiahnuť a zabezpečiť nové natretie časti domu smútku. Oslovila
tri firmy a na základe cenových
ponúk vybrala najlacnejšiu. Špecializovaná firma natrela strechu
za týždeň. Zároveň ošetrila a namaľovala aj zvody a čelné strany

krokiev.
Obec nemohla využiť pracovnú silu z radov zamestnancov
pracujúcich na menších obecných prácach, náter musela vykonať firma, zaoberajúca sa prácami
vo výškach, aby dodržala bezpečnosť práce. Obecní zamestnanci majú dostatok inej práce, ich
úlohou je predovšetkým starať sa
o čistotu, poriadok a údržbu zelene v dedine.

Centrum dediny zdobí novovytvorená skalka. Zamestnankyne obecného úradu
využili kúsok voľného priestoru pri obecnom úrade a skrášlili ho kvetinovou výsadbou.

O tom, že sa pucovské deti a mládež aktívne zapájajú do športového diania, svedčí
druhé miesto mládežníckych futbalistov. Strieborné umiestnenie získali na športovom dni v Medzibrodí, kde si na umelej tráve zmeralo sily päť družstiev.
4
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Cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma
Aj my ako kresťania živej viery
zatúžili sme vidieť, prejsť nohami
krajinu Krista, a tam počúvať Božie slovo o tom, ako vzal na seba
ľudskú podobu, narodil sa a žil,
odovzdával svoje učenie, konal
zázraky, zomrel na kríži, vstal
z mŕtvych a vystúpil na nebesia.
Mať možnosť navštíviť a poznávať
miesta Svätej zeme je naozaj neopakovateľným a hlbokým zážitkom a my sme ho z Božej milosti
prijali ako nábožensko-duchovné
bohatstvo pre celý život.
Počtom 54 veriacich z Pucova
a Pribiša sme sa tam vybrali na farskú púť v dňoch od 4. do 11. mája.
Počas týchto ôsmich vzácnych
dní sme vďaka rodnému bratovi
nášho farára PaedDr. Michalovi
Pitoniakovi, kňazovi a skúsenému duchovnému sprievodcovi,
mali možnosť navštíviť okrem
iných miest aj Nazaret, Betlehem
i Jeruzalem. Hneď v úvode svojho prejavu nás vyzval k úcte voči
miestam, na ktoré sme sa dostali,
slovami Nebeského Otca z knihy
Genezis: „Zobuj si sandále, lebo
miesto, na ktorom stojíš, je Zem
Svätá.“
Prežili sme mnohé nezabudnuteľné chvíle, medzi ktoré určite
patrí naša prítomnosť v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme,
na mieste uctenom našim dotykom štrnásťcípej hviezdy položenej tam, kde Ježiško prišiel na svet.
Ocitli sme sa aj na mieste návštevy Panny Márie u jej príbuznej
Alžbety a v rodisku sv. Jána Krstiteľa v Ein Karem. Očaril nás Nazaret, mesto počatia Božieho Syna

z Ducha Svätého a v ňom nádherná Bazilika Zvestovania Pána
s kupolou v tvare obráteného kvetu smerom dolu k ľuďom symbolizujúcu vzťah Panny Márie k nám
a jej ustavičnú ochranu.
Ďalším vzácnym okamihom
bolo pokľaknutie na Golgote v Bazilike Božieho hrobu v Jeruzaleme
pri skale, do ktorej bola zasadená päta kríža, na ktorom prelial

za nás Pán Ježiš svoju krv, alebo
krátka adorácia v samotnom Božom Hrobe. Medzi nami snáď nebolo pútnika, ktorý by sa nesnažil

vnútorne precítiť aspoň maličkú
časť bolestí trpiaceho Krista priamo na Via Dolorosa, ktorou pred
dvomi tisícročiami kráčal Pán Ježiš s nástrojom nášho vykúpenia.
Jericho, Kafarnaum, Tabgha,
Hora Blahoslavenstiev a Tábor, to
sú významné miesta, na ktorých
cítiť dotyk dejín našej spásy.
Pri rieke Jordán na mieste krstu
Pána Ježiša sme si všetci obnovili
krstné sľuby a v Káne Galilejskej
si manželia obnovili manželské
sľuby, ktoré spečatili manželským
bozkom a kvalitným vínom –
symbolom lásky.
Po horúčavou unavujúcom
výstupe na Herodesovu pevnosť
Masada sa stalo nezabudnuteľným
kúpanie v slanom Mŕtvom mori
pri vonkajšej teplote ovzdušia +40
stupňov Celzia.
Niekoľkými riadkami sa nedajú opísať ani zážitky ani dojmy
z púte vo Svätej Zemi. To treba
zažiť. Nech sa hocikomu z nás
naskytne možnosť tam cestovať,
prajeme veľa duchovných zážitkov pre upevnenie viery v hľadaní
spojitostí svätých miest so Svätým
Písmom. Zatiaľ však čítajme Sväté Písmo a spoločne vytvárajme
sväté miesta tu kde žijeme, teda aj
v našom krásnou prírodou obklopenom Pucove.
Peter Pitoniak, farár

Plánované akcie
Mesiac úcty k starším – 11. október
Púť ku kaplnke sv. Vendelína – 17. október

Deti si užili svoj veľký deň . Zabávali sa a súťažili
Posledný májový deň patril v Pucove deťom. Obec pre ne v areáli
školy pripravila pri príležitosti
Dňa detí pestrý program. Súťažili
v preťahovaní sa lanom, hľadaní
loptičky v žihľave, triedení hrachu, hode na cieľ. Každý súťažiaci
dostal sladkosť a malú pozornosť.
Deti mali možnosť vyšantiť
sa na trampolíne. Potom si deti
zahrali na viacúčelovom ihrisku florbal proti výberu otcov.
Pucovský spravodaj

•

Nechýbali grilované klobásky,
nápoje a pre ocinov chladené
pivo.
Pri organizovaní dňa detí boli
nápomocný poslanci a poslanec Miloš Tomaga pre všetkých
účastníkov podujatia pripravoval grilovanú klobásku. Súťaže
zorganizovali Gabriela Ďaďová s mladými dobrovoľníčkami
a riaditeľka školy Daniela Hlbočanová.
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V škôlke začína nový školský rok

Jún - mesiac detskej radosti

Brána materskej školy sa otvorí 2. septembra o 6.30 h. V školskom
roku 2015/2016 privítame 38 detí. Žiadame rodičov, aby dodržali termín nástupu (najneskôr do 15. 9. 2015), v prípade nenastúpenia dieťaťa do škôlky sa dochádzka odkladá o jeden školský rok.
Materská škola poskytuje celodennú a poldennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou
dochádzkou.
Je zameraná na environmentálnu a dopravnú výchovu, snaží sa
udržiavať ľudové tradície, do edukačného procesu včleňuje prvky
zdravého životného štýlu, metodiku Krok za krokom.
Tento rok je zapojená do pilotnej fázy zavádzania Inovovaného
Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy.
V škôlke plníme interné projekty Zdravý úsmev, Detský vodičák,
Zelená škola, v druhom polroku plánujeme Stretnutia v škôlke , ktoré
budú zamerané na adaptáciu budúcich škôlkarov.

MDD v škôlke
Deti s učiteľkami navštívili pri príležitosti Dňa detí poľovnícku chatu
v Pucove, kde ich privítali poľovníci.
Celý deň sa niesol v znamení opekačky, súťaží, hier, oboznamovaní
sa s poľovníckymi puškami, hry na harmonike a veselého spevu, ktorý
sa niesol dolinou.

Organizácia materskej školy:
Riaditeľka:
Triedne učiteľky:

Oľga Šinálová
Marianna Mudrončíková – trieda Včielky
Nikoleta Jurášová – trieda Žabky
Mgr. Katarína Benčíková, na polovičný úväzok

Ponuka krúžkovej činnosti v MŠ:
•
•
•
•
•
•

angličtina hrou
hra na flautu
čarbičky
malí ochranári
bezpečne na ceste
pohybom k tancu

Zoznam vecí potrebných k začiatku školského roka:
•
•
•
•
•
•

vhodné prezuvky
pohodlné oblečenie
náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy,
tričko atď.)
pyžamo
plastový pohár, zubná kefka
hygienické vreckovky

Prosíme rodičov, aby mali deti svoje veci označené menom a priezviskom, minimálne iniciálkami.

Imitátor Kvído
Ďalšou milou návštevou bol imitátor Kvído, ktorý deťom predviedol
zvuky a pohyby zvieratiek zo ZOO. Deti si s ním zatancovali a pokúsili
sa napodobniť rôzne druhy zvierat.

Čo by malo dieťa pred nástupom do škôlky vedieť?
•

mať osvojené základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC, čiastočne
• sa obliekať, obúvať, jesť, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej
fľaše
• rodičia by mali u dieťaťa rozvíjať samostatnosť, dieťa nemusí
vedieť všetko urobiť samé, ale pri obliekaní sa správa aktívne
a pani učiteľka mu „len“ zapne bundičku, zaviaže šnúrky a pod.
Aký je vhodný vek vstupu do materskej školy?
• Vhodný vek vstupu je individuálny, optimálne, keď má dieťa
3 roky.
• Deti, ktoré vstupujú do škôlky mladšie ako trojročné, sú náchylnejšie na ochorenia a častejšie ostávajú doma.
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Výlet na Oravský hrad

Deň detí

Na výlete na Oravskom hrade deti poznávali tradičné slovenské rozprávky spisovateľa Pavla Dobšinského. Deti s radosťou plnili rôzne
úlohy, za ich splnenie dostali písmenko, z ktorého nakoniec s pomocou učiteliek poskladali posledný názov rozprávky. Deti dostali sladkú odmenu. Cestou domov si deti vychutnali zmrzlinu a skvelú cestu
autobusom.

Medzinárodný deň detí tento rok pripadol na pondelok. V tento deň
žiaci privítali pani Šinalovú a Jaroslava Slobodu.
Remeselníčka priblížila deťom prácu s hrnčiarskym kruhom. Deti
si potom samy vyrobili malé krčiažky, ktoré im p. Šinalová v hrnčiarskej peci vypálila. Každý si svoj výrobok mohol vziať domov.
Pán Sloboda z Medzibrodia vyrába píšťaly a fujary. Na každej
z týchto píšťal aj sám hrá. Deťom sa najviac páčila píšťala Trombita,
na ktorej si vyskúšali aj zahrať.

Návšteva Oravského hradu
Tento školský rok sme sa na koncoročný výlet vybrali do Oravského
Podzámku pozrieť si hrad. Zoznámili sme sa so životom v stredoveku, so životom na hrade. Pozreli sme si expozíciu Potulky po prírode,
v ktorej bola zmapovaná flóra a fauna na Orave.

Rozlúčka s predškolákmi
A na koniec ako to vždy býva sme sa lúčili s predškolákmi. Rodičia
pre nich prichystali rozlúčkovú hostinu. Učiteľky s deťmi pre rodičov
pripravili predstavenie toho, čo sa počas roka naučili. Deti dostali vysvedčenie a knižku s venovaním na pamiatku, aby na škôlku nikdy
nezabudli.

Zo života základnej školy

Noc odvahy
Záver školského roka už tradične patrí všetkým odvážnym deťom.
Po spoločnom opekaní slaninky s rodičmi na školskom dvore strávili
deti celú noc v škole.

Deň matiek
Tretia májová nedeľa v Pucove patrila mamám, starým mamám, babičkám. Žiaci a deti z materskej školy si pre svoje najdrahšie pripravili
pekný kultúrny program. Básňami, piesňami, scénkami sa poďakovali
mamám, starým mamám za ich každodennú starostlivosť. Obec pre
mamičky pripravila sladké občerstvenie vo forme koláčika a kávy.
Na záver milej slávnosti každá mamička odchádzala s maličkým darčekom ako prejavom vďaky.

Nový školský rok
V školskom roku 2015/2016 bude školu navštevovať 45 žiakov v štyroch ročníkoch.
Do 1. ročníka nastúpi 14 žiakov.
Triednictvo: 1. ročník: tr. uč. Mgr. D. Hlbočanová - 14 žiakov
2. ročník: tr.uč. Mgr. D. Laučeková, - 9 žiakov
3. ročník: tr. uč. Mgr. M. Machajová - 9 žiakov
4. ročník: tr. uč. Mgr. Ľ. Puna - 13 žiakov
Okrem triednych učiteľov je v ZŠ zamestnaná na polovičný úväzok
Mgr. Gabriela Ďaďová.
Školský klub detí: dve oddelenia, predpokladaný počet 37 detí. V školskom klube budú pracovať dve vychovávateľky na polovičný úväzok:
Mgr. Gabriela Ďaďová a Mgr. Katarína Benčíková.
Pucovský spravodaj
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Športový deň prilákal pod holé nebo stovky návštevníkov
Deviaty ročník Dní obce a hokejových slávností sa tento rok konal pre nestabilné počasie pred
kultúrnym domom. Obec bola
pripravená na vrtochy počasia,
zabezpečila päť veľkých stanov,
pod ktorými sa mohli návštevníci
v prípade potreby schovať.
Občerstviť sa mohol každý, kto
na podujatie zavítal. Na občerstvení sa podieľali všetky organizácie v dedine vrátane poslancov.
Guláš uvarili poľovníci, poľnohospodári, hokejisti, poslanci
obecného zastupiteľstva i zamestnankyne obce. Pridali sa k nim aj
dobrovoľníci Ján Povala a Pavol
Polčic. Ľudia mali na výber z divinového, jahňacieho, držkového,
hovädzieho i gulášu s haluškami.
Medzi spokojných návštevníkov
sa rozdalo sedem kotlíkov gulášu.
Nabudúce sa už možno bude
guláš hodnotiť a ten najlepší organizátor ocení.
Tradičné futbalové zápasy medzi Pucovom a Pribišom a domácimi hokejistami s kolegami
z Liptovského Mikuláša sa odohrali za mrholenia na ihrisku.
Nechýbali hviezdni hostia

Martin Cibák a Rastislav Staňa,
slovenskí hokejoví reprezentanti.
Obaja povzbudili nádejné talenty
z Pucova, ktoré zatiaľ hrávajú len
miniligu. Deti so zatajeným dychom počúvali, ako aj slávni športovci boli malí a ako tvrdo museli
trénovať, aby sa dostali do reprezentácie Slovenska či prestížnych
zahraničných hokejových klubov
v Európe alebo v Amerike.
Nakoniec Cibák so Staňom
rozdali pre fanúšikov autogramy.
O kultúrne spestrenie podujatia sa postarali folkloristi zo
súboru Laštek, Rovienca, FS
z Hornej Lehoty, ktorý vystúpil
s programom Dožinky.
Jaroslav Sloboda predstavil
fujary a píšťalky v trochu inom
svetle.
O skvelú zábavu sa postarala
hudobná skupina Hajdúch Band.
Podujatie ukončila diskotéka
a zábava do skorého rána v podaní DJ Kozáka.
Organizátori sa už teraz tešia
na budúcoročný jubilejný desiaty
ročník, ktorý bude spojený so 40.
výročím založenia hokeja v Pucove.

Revízia, čistenie a kontrola komínov
Dôležité a potrebné informácie pre občanov, ktorí vo svojich domácnostiach, firmách, penziónoch,

§ 14 (4) Stavebné riešenie objektu musí byť vyhotovené tak, aby umožňovalo bezpečný prístup

chatách používajú komíny (murované , rekonštruované, vyvložkované, kovové, plastové).

ku komínu, k dymovodu a k ich čistiacim otvorom. A je čistiacim otvorom ústie komína, treba

Jedná sa o komíny, do ktorých sú pripojené spotrebiče, ako sú pece, kotly na pevné palivo, plynové

zabezpečiť bezpečný prístup aj k tomuto ústiu.

a tekuté palivo.

§ 17 (1) Ak umiestnenie otvorov na kontrolu, čistenie a meranie v komíne nie je určené v technickej norme, ich umiestnenie určí ich zhotoviteľ komína. Vzájomná vzdialenosť otvorov na kontrolu

Chcete mať bezpečný komín?

a čistenie v komíne s prierezom dymovej cesty menej ako 0,1 m² môže byť najviac 6 m.

Vyhláška č. 401/2007 Z. z.,§20 (1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť
zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

Aké doklady vystaví kominár?

§ 14 (3) Komín a dymovod musia byť vyhotovené tak, aby sa v nich mohla vykonávať kontrola

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína

a čistenie.

Kominár ho vystaví každý rok po vykonaní kontroly a čistenia komína a dymovodu.

Typ používaného paliva
tuhé alebo kvapalné palivá
plynné palivá a komín je bez vložky
plynné palivá a komín je s vložkou
tuhé a pevné palivá
plynné palivá

Výkon spotrebiča
pripojeného na komín
< 50 kW

> 50 kW

Čo zahŕňa čistenie a kontrola komína?

Čistenie komína
1x4 mesiace
1x6 mesiacov
1x ročne
1x2 mesiace
1x6 mesiacov

•

spriechodnenie komínového prieduchu a dymovodu

•

kontrolu telies komína, dymovodu a spotrebiča, najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty

•

kontrolu voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim
miestam a k spotrebiču

Svoje objednávky môžete nahlásiť na Obecnom úrade v Pucove.
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