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Krátko z obce

AKTUÁLNE

Vážení spoluobčania,
držíte v  rukách nové čís-
lo Pucovského spravodaja, 
prostredníctvom ktorého 
vás informujeme aj  o  čin-
nosti samosprávy. 

Pucov uspel s  projektmi 
podanými na ministerstvo 
školstva, získal financie na 
rekonštrukciu strechy  zá-
kladnej školy. Vypracovaný 
projekt zahŕňa celkovú pre-
stavbu strechy školy. Druhá 
získaná dotácia z  minister-
stva školstva je na zväčšenie 
priestorov materskej školy. 
S  realizáciou sa začne za-
čiatkom júla.

Medzi ďalšie investície, 
ktoré chce obec v  tomto 
roku realizovať, patria opra-
va výtlkov na miestnych ko-
munikáciách, oprava cesty 
v  časti Mlyn, vybudovanie 
schodov od mosta pri zák-
ladnej škole popri oploteniu 
s napojením na cestu vedú-
cu ku kostolu. 

Téma, ktorá znepokojuje 
nielen vás, ale i mňa, je čis-
tota nášho okolia. Je smutné 
skonštatovať, že haldy rôz-
nych odpadkov v  lesoch sú 
výsledkom našej arogancie 
a  necitlivého prístupu k  ži-
votnému prostrediu. Je veľ-
mi ťažké odhaliť a potrestať 
pôvodcov tohto konania. 
Nestačia na to ani indície 
nájdené v  podobe rôznych 
šálok, čiapok, písomností 
v smetiach.

Vyzývam všetkých ob-
čanov, aby nakladali s  od-
padom tak, ako to ukladá 
zákon a  všeobecne záväzné 
nariadenia. Snažte sa od-
pad zo záhrad spracovať 
kompostovaním, veľko-
rozmerné nepotrebné veci 
pripravte na jarný zvoz. Pre 
veľké upratovanie a  väčší 
stavebný odpad si objednaj-
te veľkokapacitný kontajner 
a dajte ho vyviezť na regulo-
vané skládky. Ak máte väč-
šie množstvo odpadu a ulo-
žíte ho do veľkoobjemového 
kontajnera (VK), treba prísť 
na obecný úrad a zaplatiť 
poplatok. V poplatku za ko-
munálny odpad je zarátaný 
len vývoz kuka nádob a tri 
VK. Zberný dvor je kame-
rovaný a dohovárať preto 
jednotlivcom pri väčšom 
dovoze odpadu nie je dôs-
tojné. Prosím vás o nahláse-
nie každého väčšieho odpa-
du. Inak budú musieť všetci 
doplácať za neohľaduplné 
správanie sa pár ľudí.

Nevyvážajte smeti za de-
dinu, lebo tým porušujete 
zákonné nariadenia a vysta-
vujete sa možnosti udelenia 
pokuty.

Pracovníci obecného 
úradu budú vykonávať kon-
troly a  odhalené prípady 
budeme zverejňovať. Určite 
nikto nestojí o  to, aby bol 
pre fúrik odpadu vyvezené-
ho do lesa zverejnený v no-
vinách alebo na webovej 
stránke. 

Zároveň ďakujem všet-
kým, ktorí prispievajú 
k  ozdraveniu dediny. Teš-
me sa z toho, v akom krás-
nom prostredí môžeme žiť, 
chráňme ho pre ostatné tvo-
ry a nezabúdajme, že príro-
du sme nezdedili od rodi-
čov, len sme si ju požičali od 
našich detí.

Metod Sojčák

Projekty
Obec sa zapojila do progra-
mu rozvoja vidieka SR  2014 
– 2020, z  ktorého sa uchádza 
o dotáciu na opravu miestnej 
komunikácie, zníženie energe-
tickej náročnosti kultúrneho 
domu a rekonštrukciu hokejo-
vého ihriska.

Ako prvý projekt sme pred-
ložili rekonštrukciu miestnej 
komunikácie od miestneho ob-
chodu COOP Jednota k cinto-
rínu. Projekt rieši odvodnenie 
komunikácie, výstavbu chodní-
ka popri starom cintoríne, osa-
denie zábradlia popri chodníku 
a obnovu asfaltového povrchu. 

Projekt je podaný aj na zní-
ženie energetickej náročnosti 
obecných budov, do ktorých 
spadá kultúrny dom. Ten je po-
trebné zatepliť a zmeniť spôsob 
vykurovania. Zateplením a  vý-
menou okien sa docieli úspora 
vo vykurovaní.

Ďalší projekt je určený na 
rekonštrukciu a  modernizáciu 
športového ihriska. Projektová 
dokumentácia zahŕňa spevne-
nie plochy betónom, osadenie 
laminátových mantinelov. Ih-
risko je navrhnuté nielen na 
hokej, ale aj ostatné športy. Sú-
časťou ihriska budú i  siete. Na 
ploche budú namaľované čiary 
na tenis, volejbal a  basketbal. 
Navrhnuté je nové osvetlenie 
a chodník okolo ihriska.

Samospráva vypracovala 
projekt na dokončenie verejné-
ho osvetlenia LED svietidlami 
a  modernizáciu kamerového 
systému. Stred dediny je osvet-
lený novými lampami, na kto-
ré obec získala financie z  mi-
nisterstva hospodárstva. LED 
osvetlenie je výhodnejšie pre 
úsporu elektrickej energie.

Altánok pri ihrisku
Priestor ihriska a  altánok je 
využívaný aj na rôzne mládež-
nícke podujatia. Na zorganizo-

vanie akcie je potrebný súhlas 
obecného úradu. Obec vydá 
kľúče od elektrickej prípojky 
a  vodovodného hydrantu. Po 
každej akcii treba dať miesto 
dať do pôvodného stavu, t.j. 
odstrániť odpadky. Správajme 
sa zodpovedne k  verejným ve-
ciam, ktoré sú pre všetkých ob-
čanov.

Pokrytie obce mobilnými 
operátormi
A je to tu! Čochvíľa spoločnosť 
O2 plánuje spustiť do prevádz-
ky nový telefónny mobilný vy-
sielač v  obci. Spoločnosť má 
všetky predpoklady potrebné 
pre sprevádzkovanie vysielača. 
Towercom, ktorá zabezpeču-
je technickú časť projektu, nás 
informovala o  inštalácii zaria-
denia. V pondelok 25. apríla sa 
bol informovať zástupca firmy 
T-Com o  možnosti vybudova-
nia nového vysielača. Spoloč-
nosť plánuje vybudovať vysielač 
na Vrch Záhorovej. Po pred-
ložení všetkých dokladov jej 
bude vydané stavebné povole-
nie. Spoločnosť O2 bude antény 
potrebné na šírenie mobilného 
signálu osádzať na existujúcom 
vysielači. 

Obidve spoločnosti plánu-
jú namontovať antény, ktoré 
umožňujú pokrytie signálom 
4G. 

Kompostér pri cintoríne
Na okraji cintorína je umiest-
nený kompostér na biologický 
odpad. V  kompostéri končia 
umelé vence, plastové nádoby, 
odpadky z  kahancov, len nie 
to, čo má. Jarné obdobie je spo-
jené s  úpravou hrobov, preto 
sa opätovne obraciame na vás 
s prosbou o separovanie pevné-
ho a biologického odpadu. Ak-
tivační pracovníci zabezpečia 
jeho vyseparovanie a vyvezenie 
kompostu. 

Metod Sojčák
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Voľby do Národnej Rady SR 2016

Nové lampy sa dajú regulovať

Hasiči dostali nové auto

Aktivační pracovníci pomáhajú

SPRAVODAJSTVO

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 609
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 416
Počet platných odovzdaných hlasov spolu 413

Počet platných hlasov pre politickú stranu alebo koalíciu
č. 1 TIP 3
č. 2 STRANA MODERN0HO SLOVENSKA 0 
č. 3 OĽANO – NOVA 45
č. 4 Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník 1
č. 5 ŠANCA 0
č. 6 SME RODINA – Boris Kollár 12
č. 7 Strana zelených Slovenska 2
č. 8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 0
č. 9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 0
č. 10 VZDOR – Strana práce 0
č. 11 MOST – HÍD 5
č. 12 Slovenská národná strana 13
č. 13 Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia 2
č. 14 Komunistická strana Slovenska 3
č. 15 SDKÚ – DS 4
č. 16 SMER – sociálna demokracia 84
č. 17 Kresťanskodemokratické hnutie 115
č. 18 Slovenská občianska koalícia 0
č. 19 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 55
č. 20 # SIEŤ 38
č. 21 SMK 0
č. 22 PRIAMA DEMOKRACIA 0
č. 23 Sloboda a Solidarita 31

Do dediny zavítal minister 
vnútra Robert Kaliňák. Odo-
vzdal nové hasičské vozidlo 
Iveco Daily Car 15 v  hodnote 
114  814 eur. Po slávnostných 
príhovoroch starostu Metoda 
Sojčáka a ministra vnútra auto 
posvätil kňaz. Dobrovoľní ha-
siči využijú Iveco pri zásahoch 
i výcviku.

Spolu s  vozidlom pribudol 
do hasičskej strojovne protipo-
vodňový vozík za 14 320 eur. 
Pucov bol medzi obdarované 
obce vybratý na základe stupňa 
povodňového rizika a  podrob-
nej analýzy databázy zásahov 
hasičov a  záchranárov. Vozík 

poslúži hasičom nielen pri po-
vodniach, ale i  požiaroch, pre-
tože jeho vybavenie sa dá využiť 
na zásobovanie vodou pri zása-
hu. 

„Je dobré, že do dedín prišla 
takáto technika,“ povedal Me-
tod Sojčák. „Zíde sa pri všet-
kých možných druhoch zása-
hov.“ Naposledy museli hasiči 
zasahovať začiatkom apríla pri 
hasení požiaru trávy na Vr-
šku. Napriek osvete a  zákazu 
vypaľovania zelene, ľudia stále 
porušujú nariadenie a  tak sa 
podobné požiare stávajú hlav-
ne zjari. Požiar na Vršku sa na-
šťastie obišiel bez väčších škôd. 

Centrum obce od marca osvet-
ľujú nové lampy. Samospráva 
vymenila staré verejné osvetle-
nie za moderné ledkové, ktoré 
je výkonnejšie a  úspornejšie. 
Osvetlenie sa dá regulovať na 
diaľku, správca môže meniť 
podľa potreby intenzitu a dobu 
osvetlenia. 

„Aj naďalej sa budeme po-
kúšať získať peniaze na výme-
nu svietidiel v  celej dedine,“ 
povedal starosta Metod Soj-
čák. „Centrum sme zvolili na 
osadenie nových lámp preto, 
že je to najfrekventovanejšia 
časť dediny a  nachádzajú sa 
tam verejné budovy.“

Pucov má na menších obec-
ných službách zamestnaných 
päť pracovníkov. Pomáhali pri 
zimnej údržbe, čistení schodov, 
posýpaní ciest, upratovaní ha-
sičskej zbrojnice, zabezpečujú 
vývoz odpadu z  okrajových 
častí dediny. Na jar začali čis-
tiť okolie hasičskej zbrojnice 

a predajne Jednoty, vyčistili od 
nánosov a štrku po zime hlavnú 
cestu od obchodu po Skalku.

Zamestnanci obce vymaľo-
vali a  upravili priestory telo-
cvične, vyriešil sa tým problém 
s  odkladaním náradia. Telo-
cvičňa je teraz priestrannejšia 
a bezpečnejšia. 
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SPRAVODAJSTVO

Ako postupovať pri ohlasovaní drobných stavieb
Každú novú stavbu je možné 
stavať len na základe príslušné-
ho povolenia v  zmysle zákona 
č. 50/1976 Zb v  znení neskor-
ších predpisov. 

V praxi sa najčastejšie stretá-
vame s dvoma typmi povolení, 
ktoré musí mať každý staveb-
ník:
1. (stavebné povolenie/rozhod-

nutie) - na stavbu rodinného 
domu, bytového domu, chat-
ky, oporného múru, pod-
zemnej stavby do hĺbky 6 m, 
skladov a  hospodárskych 
budov nad 25 m2 zastavanej 
plochy  a iných stavieb. 

2. oznámenie k ohláseniu drob-
nej stavby /súhlas/ - na stav-
bu drobných stavieb, pričom 
za drobné stavby sa považu-
jú tie, ktoré plnia doplnko-
vú funkciu k  hlavnej stavbe 
a  ktoré nemôžu podstatne 
ovplyvniť  životné prostredie. 

Do tejto skupiny patria prízem-
né stavby, ak ich zastavaná plo-
cha nepresahuje 25 m2 a výška 
5 m, napríklad kôlne, práčovne, 
letné kuchyne, prístrešky, stav-
by na chov drobného zvierat-
stva, sauny, úschovne bicyklov 
a  detských kočíkov, čakárne 
a  stavby športových zariade-
ní. Ďalej tu patria podzemné 
stavby, ak ich zastavaná plocha 
nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, 
napríklad pivnice, žumpy. Za 
drobné stavby sa považuje aj 
oplotenie pozemku (nie oporný 
múr, na ktorom bude oplote-
nie), prípojky stavieb a pozem-
kov na verejné rozvodné siete. 

Obe povolenia sú návrhové,  
t.j. začínajú sa na základe žia-
dosti stavebníka – žiadosť o sta-
vebné povolenie alebo ohláse-
nie drobnej stavby.

V týchto riadkoch vám, milí 
spoluobčania, chcem jednodu-
cho vysvetliť postup pri povo-
ľovaní stavieb. Ak pri zamýšľa-
nom stavebnom zámere stavba 
nespĺňa podmienky drobnej 

stavby, je potrebné postupovať 
podľa podmienok pre vydanie 
stavebného povolenia. 

Čo vlastne je potrebné pre 
vydanie oznámenia k  ohláse-
niu drobnej stavby? 

Pri podaní žiadosti o  drob-
nú stavbu musíte stavebnému 
úradu, čiže obci, doručiť žia-
dosť. Daná žiadosť obsahuje 
informácie o stavebníkovi, účel 
stavby, rozsah a  miesto stav-
by. Informáciu o  pozemku, na 
ktorom bude postavená stavba, 
t.j. druh pozemku, či sa jed-
ná o  pozemok, na ktorom sa 
môže stavať. Ak druh pozemku 
je klasifikovaný ako poľnohos-
podárska pôda, bude potreb-
né požiadať pozemkový úrad 
o  zmenu druhu pozemku. Ak 
bude stavba realizovaná svoj-
pomocne, vyhlásenie kvalifiko-
vanej osoby (stavebný dozor), 
že bude zabezpečovať vedenie 
uskutočňovania stavby. Ak 
sa jedná o  stavbu, ktorá bude 
osadená na hranici pozemku 
(oplotenie), je potrebné súhlas-
né stanovisko vlastníka sused-
ného pozemku, resp. stavby. 

K  žiadosti je potrebné ná-
sledne doložiť: 
• doklad preukazujúci vlast-

nícke právo k pozemku  (LV) 
• katastrálnu mapu 
• jednoduchú dokumentáciu 

stavby v  dvoch vyhotove-
niach vrátane situácie, ktorá 
obsahuje vyznačenie umiest-
nenia stavby na pozemku, 
vrátane odstupov od hraníc 
so susednými pozemkami 
a od susedných stavieb a tiež 
s  jednoduchým technickým 
opisom navrhovanej drobnej 
stavby. Rozhodnutia, stano-
viská, vyjadrenia, súhlasy, 
posúdenia alebo iné pod-
mienky orgánov štátnej sprá-
vy, vyžadované podľa osobit-
ných predpisov.
Pri podaní žiadosti o staveb-

né povolenie je potrebné postu-

povať podobne ako pri podaní 
žiadosti o  drobnú stavbu. Pri 
tejto žiadosti sú potrebné pod-
ľa posúdenia stavebného úradu 
komplexnejšie posúdenia od 
dotknutých orgánov štátnej 
správy. 

Rozdiel vo vybavovaní roz-
hodnutia o  umiestnení drob-
nej stavby a  ostatných stavieb 
je minimálny. Najdôležitejšie 
je, aby pozemok, na ktorom 
zamýšľate stavbu postaviť, bol 
preklasifikovaný na staveb-
ný pozemok. Preto treba už 
pri výstavbe rodinného domu 
uvažovať o  prípadnej výstavbe 
garáže, altánku, letnej kuchy-
ne, hospodárskej budovy a  už 
vtedy preklasifikovať väčšiu 
časť pozemku na stavebný po-
zemok a  nie len časť pod ro-
dinným domom a prístupovou 
komunikáciou. 

Čo sa týka drobných stavieb 
v našej obci, charakter drobnej 
stavby spĺňa len malé percen-
to stavieb. Aj napriek tomu, 
že niektorí majú rozhodnutie 
o  umiestnení drobnej stavby, 

ale zastavaná plocha je väčšia 
ako 25 m2, táto stavba sa po-
važuje za čiernu. V  takomto 
prípade je potrebné požiadať 
o  dodatočné stavebné povole-
nie zlúčené s kolaudáciou. Inak 
štátny stavebný dohľad môže 
dať návrh na odstránenie čier-
nej stavby (pokiaľ je v rozpore 
s verejným záujmom). 

S  výstavbou drobnej stavby 
alebo inej stavby možno začať 
až po vydaní rozhodnutia a na-
dobudnutí jeho právoplatnosti.

Každé stavebné práce je po-
trebné hlásiť stavebnému úradu 
vopred a to písomnou formou. 

Poplatok za jednotlivé roz-
hodnutia je stanovený záko-
nom o správnych poplatkoch. 

Vydanie jednotlivých roz-
hodnutí sa riadi podľa Sta-
vebného zákona - Zákon č. 
50/1976 Zb. - úplné znenie. 

Vážení stavebníci, v článku 
som vám chcel zrozumiteľnej-
šie opísať stavebný zákon. Kaž-
dému prajem veľa radosti z vy-
užívania postavenej stavby.

Metod Sojčák

Pripravujeme

29.5. - Deň detí spojený s Dňom otcov
26.6. - Športový deň, ktorý sa bude niesť v znamení 40. výročia existencie ho-
keja v Pucove
Program: futbalové zápasy, vystúpenie folklórnych skupín, športové súťaže 
a zábava

Združenie miest a obcí dolnej Oravy (ZMODO) vydal na tento rok už druhý sto-
lový kalendár obcí Dolnokubínskeho okresu. Svoje miesto v ňom má aj Pucov. 
Rovnaký kalendár pripravuje združenie aj na rok 2017. Obec preto prosí obyva-
teľov, aby jej pomohli pri zbieraní materiálu na prezentáciu Pucova v kalendá-
ri. Ak máte doma fotografie, zachytávajúce dávnu i nedávnu minulosť dediny, 
život a jej obyvateľov, prineste ich na obecný úrad. Tam pracovníčka fotografie 
preskenuje a originály ihneď vráti majiteľom. Je milé, keď sa v kalendári obja-
via dobové fotografie Pucova. Ak by sa nazbieralo dostatočné množstvo fotiek,  
samospráva bude môcť vydať kalendár obce dnes a kedysi. 

Podieľajte sa na tvorbe kalendára
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ZO ŽIVOTA OBCE

Udialo sa Miniligu ovládli Pucovčania

Hokejisti skončili na štvrtom mieste

Zima už svoje vládnutie skončila a s ňou to zabalila i hokejová 
sezóna. Tá bola pre hokejový tím Signál Pucov – „malých“ hoke-
jových nadšencov veľmi úspešná.

V hokejovej súťaži „Oravská hokejová miniliga“ si mladí ho-
kejisti svojím zápalom a prekvapivými výkonmi pod vedením 
trénera Cyrila Ďaďu vybojovali krásne 1. miesto. Krôčik za 
krôčikom, turnaj za turnajom boli bližšie a bližšie k vysníva-
nému umiestneniu. 

Výsledky nepustia, sú zrkadlom ich poctivej prípravy.
8 turnajov – 6-krát umiestnenie na 1. mieste
29 zápasov – 23 víťazstiev

O výborné výsledky a zároveň peknú reprezentáciu dediny 
sa zaslúžili Tadeáš Paluga, Tomáš Mudroň, Martin Hajdúch, 
Matúš Ďaďo, Marek Paluga, Katka Ďaďová, Ninka Cengelová, 
Samko Svitek, Dávid Ďaďo, Daniel Szabó, Damián Paluga, Peť-
ko Ďaďo, Kristián Povala. Záloha: Lukáš Ďaďo, Matúš Sojčák

Vďaka patrí aj všetkým ochotným rodičom, fanúšikom 
a  všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili športový 
zápal detí. Poďakovanie patrí trénerovi Cyrilovi Ďaďovi, ktorý 
venoval svoj voľný čas deťom a vyhotovil trofej pre víťaza.

Mužstvo postúpilo do záverečnej skupiny play-off, kde sa 
stretlo s  Oravskou Lesnou. Tá sa stala napokon aj celkovým 
víťazom Oravskej hokejovej ligy. Pucov hral o  tretie miesto 
s Orava Senators Oravský Podzámok. Ani s týmto mužstvom 
nebolo pucovským hokejistom dopriate víťazstvo. V  sezóne 
2015/2016 skončili na štvrtom mieste. 

Pucovská brázda
Zimný prechod bol tentoraz spojený s návštevou Srňacieho. Eva 
Lofajová porozprávala účastníkom o histórii a zaujímavostiach 
tejto mestskej časti Dolného Kubína. 

Obecný ples
Po roku sa v  Pucove opäť plesalo. Výborná zábava, zaujímavá 
tombola, spokojní hostia, to všetko sprevádzalo obecný repre-
zentačný ples. 

Zakáľačka
K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patrí dedinská zakáľač-
ka. Mäsové špeciality od výmyslu sveta pripravila pre obyvateľov 
obec.
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Milosrdenstvo Otca ako cieľ cesty pucovských veriacich
„Osobitným znakom svätého 
Roka milosrdenstva je putova-
nie, pretože tento rok je obra-
zom cesty, ktorú každý človek 
uskutočňuje svojím životom. 
Život je putovaním a  ľudská 
bytosť pútnikom kráčajúcim 
do vytúženého cieľa. Rovnako 
ak chceme dôjsť k  svätej bráne 
v  Ríme, musíme každý pod-
ľa svojich síl vykonať istú púť, 
ktorá symbolizuje, že milosr-
denstvo je cieľom, ktorý treba 
dosiahnuť a  ktorý si vyžaduje 
námahu a obetu.“

Povzbudení slovami Svätého 
Otca Františka sme sa my, ve-
riaci pucovskej farnosti, v  Ne-
deľu Božieho milosrdenstva vy-
brali na púť so záväzkom prejsť 
cez všetky štyri sväté brány 
pápežských rímskych bazilík. 
V  prvom rade nás zaujala Ba-
zilika sv. Petra vo Vatikáne. Po 
prekročení prahu svätej brány 
sme prosili o  orodovanie pri 
telesných pozostatkoch prvé-
ho pápeža a  apoštola, ktorého 
si Kristus vyvolil ako svojho 
nástupcu slovami „Pas moje 
ovce!“ Neodolali sme ani mož-
nosti vyviesť sa výťahom na 
strop baziliky a  následne po 
vyšliapaní 335 schodov uzrieť 
krásu Svätopeterského námes-
tia a  Večného mesta z  kupoly 
chrámu, teda vidieť mesto, kto-
ré je srdcom kresťanstva. Du-
chovnou odmenou nám bola 
účasť na slávnostnej večernej 
svätej omši priamo v  Bazili-
ke sv. Petra za účasti viac ako 
tridsiatich kňazov a  biskupov, 
medzi ktorými nechýbal ani 
náš pán farár a  jeho brat kňaz 
Michal, ktorý nás celou cestou 
v  Ríme sprevádzal. Ďakujeme 
mu.

Aj počas nasledujúcich dní 
sme získavali plnomocné od-
pustky prechodom cez sväté 
brány Baziliky sv. Jána v  Late-
ráne, rímskej katedrály a  mat-

ky všetkých chrámov, ďalej 
v  Bazilike Panny Márie Väčšej 
a v Bazilike sv. Pavla za hradba-
mi. Každá z  nich nás očarila 
svojou nádherou a historickým 
umením. Prostredníctvom svä-
tej brány sme sa dali objať Bo-
žím milosrdenstvom a zaviazali 
sme sa, že budeme milosrdní 
voči druhým tak, ako je Nebes-
ký Otec milosrdný voči nám. 

Rím je mesto, ktoré dýcha 
históriou, umeleckými mo-
numentálnymi skvostami 
a rôznymi jedinečnými pamiat-
kami, pre nás, kresťanov, po-
svätné mesto. Tam sme navští-
vili Baziliku sv. Klimenta, kde 
sa nachádzajú telesné pozo-
statky sv. Cyrila, Sväté schody, 
ktoré sú umiestnené v  budove 
Scala Sancta, Baziliku svätého 
Kríža s  pozostatkami Kristov-
ho kríža, absolvovali prehliad-
ku Baziliky sv. Petra v okovách 
s  okovami, ktorými bol apoš-
tol zviazaný počas väznenia 
v Ríme. 

Hoci tri hodiny sú určite 
veľmi krátkym časom na ob-
divovanie Vatikánskych múzeí, 
predsa zanechali v  nás nielen 
kultúrne vyžitie, ale aj neza-
budnuteľný obdiv Sixtínskej 
kaplnky, v  ktorej prebiehajú 
voľby vždy nového pápeža. 

Svojím čarom nás oslovili 
aj ďalšie svetské historické pa-
miatky, medzi ktoré patrí  Rím-
ske fórum, Fórum Trajana, Ka-
pitol a  Koloseum, kde položili 
svoj život mnohí prví kresťania. 
Rím je mestom fontán, medzi 
ktorými nás očarila najväčšia 
a najkrajšia z nich - Fontána di 
Trevi.

Utorková jazda autobusom 
mimo hlavného mesta nás od-
viezla do Nettuna na miesto, 
kde žila svätá mučenica Mária 
Goretti, patrónka dospievajú-
cich dievčat. Na oltári, ktoré-
ho súčasťou je presklená rakva 
svätice, sme slúžili svätú omšu 

s prosbou o jej orodovanie pre 
našu farnosť. Popoludní sme si 
oddýchli pri Tyrhenskom mori 
alebo za stolom pri tanieri pra-
vej talianskej pizze.

Prijať ponuku Cestovnej 
kancelárie Awertour na cestu 
do Večného mesta znamenalo 

pre nás, ľudí dobrej vôle, pri-
jať ponuku Ježiša: zachytiť pulz 
jeho Cirkvi – všetko obnoviť 
v  Kristovi. Nemalým spôso-
bom k  tomu prispela naša au-
diencia u  Svätého Otca, kde 
sme sa pri osobnom stretnutí 
s  ním vo vzdialenosti dvoch – 
troch metrov i vplyvom milostí 
Ducha Svätého stali uvedome-
lejšími kresťanmi. Stále v  nás 
doznievajú slová šíriace sa Svä-
topeterským námestím v  stre-
du 6. apríla 2016: „Aj veriaci 

z  Pucova pozdravujú Svätého 
Otca.“

Svätý Otec nám veriacim ad-
resuje slová: „V  tomto mimo-
riadnom Svätom roku milosr-
denstva máme v každodennom 
živote prežívať milosrdenstvo, 
ktoré Otec zosiela na nás od 

večnosti. Nechajme sa počas 
tohto jubilea prekvapiť Bohom. 
On nikdy neprestáva otvárať 
dvere svojho srdca dokorán, 
aby nám zopakoval, že nás má 
rád a chce sa s nami deliť o svoj 
život.“ 

Som presvedčený, že pozva-
ním na púť do Večného mesta 
Boh každého z  nás prekvapil, 
otvoril k  nám svoje milosrdné 
Srdce dokorán, aby zopakoval, 
že nás má rád. 

Peter Pitoniak, farár



7Pucovský spravodaj          •          Máj 2016

ZAUJÍMAVOSŤ

O autorovi

Spomienky na rodnú

František Smolen sa narodil 4. októbra 
1928 v Pucove. Sedem tried rímskoka-
tolíckej ľudovej školy vychodil v rodnej 
obci. Gymnaziálne štúdium s maturitou 
absolvoval v Dolnom Kubíne. Po jedno-
ročnej prestávke pokračoval v  štúdiu 
na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej 
univerzity v  Bratislave. Vysokoškolské 
štúdium ukončil štátnou záverečnou 
skúškou z odboru fyziky v špecializácii 
meteorológia v roku 1954 ako RNDr. 

Po skončení vysokoškolských štú-
dií pracoval ako asistent na Katedre 
astronómie, geofyziky a  meteorológie 
Prírodovedeckej fakulty Slovenskej 
univerzity. Po roku bol prijatý na in-
ternú vedeckú ašpirantúru v Slovenskej 

akadémii vied. Po ukončení ašpirantú-
ry a  obhájení kandidátskej dizertačnej 
práce mu bola udelená vedecká hod-
nosť Kandidát matematicko-fyzikál-
nych vied. Pracoval v Ústave meteoro-
lógie a klimatológie SAV, v rokoch 1969 
až 1975 vykonával funkciu riaditeľa. 
V SAV zastával viaceré vedecké a orga-
nizačné funkcie. V roku 1992 bol vyme-
novaný Vládou Slovenskej republiky za 
člena Predsedníctva SAV. Počas vedec-
ko-výskumnej činnosti publikoval 123 
samostatných vedeckých prác so zame-
raním na radiačné toky v atmosfére, na 
prenos a  transformáciu krátkovlnných 
a  dlhovlnných radiačných tokov v  prí-
zemnej vrstve atmosféry a priepustnosť 

atmosféry.
Počas vedeckej činnosti vyvinul prí-

stroj Univerzálny spektropyranometer 
určený na synchrónne merania hustoty 
toku globálneho a odrazeného žiarenia 
vo vybraných oblastiach spektra – au-
torské osvedčenie č. 274358. Po úspeš-
nej obhajobe na Matematicko-fyzikál-
nej fakulte UK  mu bola v  roku 1988 
priznaná najvyššia vedecká hodnosť 
Doktor matematicko-fyzikálnych vied 
(DrSC).

V roku 1954 sa oženil s Rozáliou Sch-
midtovou, ktorá ho opustila po ťažkej 
chorobe 15. júna 2012. Má dvoch sy-
nov, Martina a Rastislava, troch vnukov 
a šesť pravnúčat.

Rodák z  Pucova František Smolen vydal roz-
siahlu báseň o  svojej rodnej dedine. Úryvok 
z  nej vám prinášame aj v  Pucovskom spravo-
daji. 

Hlboko sa skláňam pred Tebou
moja rodná
veď všetkej chvály
a milých spomienok si hodná.

Dedinka malá Pucov nazvaná,
skrývaš sa v údolí,
v spomienkach na Teba
srdce ma zabolí.

Tak, ako Sládkovič
ospieval svoju Marínu,
tak ja si objímam
tú moju rodnú dedinu.

Len žblnkajúci potôčik
tvoj kľud narúša
s krištáľovo čistou vodou,
ktorý nám šarvancom smäd často zadúša.

Ó, koľko ráz som pil z Teba
a koľko raz som si umyl nohy v Tebe,
aby som sa osviežil
nie len na duch ale aj na tele.

Dnes je to už len spomienka,
to čaro sa navždy stratilo,
hoc budeš robiť čokoľvek,
aby sa znova v tej plnej kráse obnovilo.

Pstruha či raka potočného
už v ňom neuvidíš
ani vody sa z neho nenapiješ,
ba ani unavené nohy si v ňom neumyješ.

Neuvidíš práčku,
ktorá by v ňom prádlo prala,
ba ani šechtár vody na polievanie plátna
by z neho už nenabrala.

Dedinka učupená v údolí,
bránou do Teba je
Krútená Skalka,
ktorá širokú cestu nepovolí.
Jej šírka však stačí na to,
aby husi či kravy vyšli na pašu, hoc bolo aj bla-
to.
Bol to nádherný dojem, počuť gágajúce husi,
či vidieť kľudný pochod kráv, to všetko stojí za 
to.

Pokračovanie v nasledujúcich číslach 
Váš súkmeňovec 

Doc. RNDr. František Smolen, DrSc.
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SPEKTRUM

Škola žila v uplynulých mesiacoch nasledovnými akciami
Február

Korčuliarsky výcvik 
Tretiaci aj štvrtáci sa v mesiacoch november – február zúčastňova-
li korčuliarskeho výcviku. Ukončili ho vo februári. Za svoje snaže-
nie dostali diplomy a všetci sa naučili výborne korčuľovať. 

Maškarný ples 
V  sobotu 6. februára sa stretli všetci zábavychtiví v  Kultúrnom 
dome v Pucove. Pekné masky i všetci prítomní sa dobre zabávali, 
tancovali, súťažili. Tombola ponúkala pekné ceny, tety kuchárky 
zas chutné šišky a  teplý čajík. Ani jedna dlaň neostala prázdna. 
Bolo to veselé popoludnie, z ktorého všetci odchádzali vytancova-
ní a v dobrej nálade.

Učenie sa v maskách
Fašiangovú náladu sme si preniesli aj do školy. Na chodbe sme 
mohli stretnúť čarodejnice, vojaka, kuchára, princeznú, Červenú 
Čiapočku...- vyzeralo to ako v  rozprávke. Neocitli sme sa však 
v rozprávke, ale žiaci 1. a 2. ročníka sa učili v maskách.

Beseda o knihách – Osmijanko
Úžasný zážitok, veľa smiechu, radosti a  čitateľských zručností 
objavil Guľko Bombuľko s tetou Alenkou Javorkovou z Oravskej 
knižnice pri žiakoch našej školy.

Návšteva Oravskej galérie v Dolnom Kubíne
V galérii si žiaci prezreli diela rôznych umelcov. Najviac sa im však 
páčila výstava hračiek, ktoré vystavovali žiaci zo Školy úžitkového 
výtvarníctva v Ružomberku.

Marec

Pytagoriáda
Víťazi školského kola ( Kamil Povala, K. Mudrončíková, F. Vráb, 
S. Bečka) si otestovali svoje matematické vedomosti  na okresnom 
kole Pytagoriády v Dolnom Kubíne.

Hviezdoslavov Kubín
Anetka Povalová sa zúčastnila Okresného kola Hviezdoslavovho 
Kubína v Dolnom Kubíne, kde obsadila pekné 4. miesto. Na súťaži 
predniesla úryvok z knihy A. Lindgrenovej – Pipi Dlhá Pančucha.

Marec – mesiac knihy
Pani učiteľka Machajová pripravila pre žiakov súťaž. Ak chcú žiaci 
správne odpovedať na otázky, musia siahnuť po knihách. Aj táto 
súťaž má byť pre nich motiváciou, aby knihy milovali, čítali, hľa-
dali v nich múdrosť.

Plavecký výcvik
Plaveckého výcviku sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Pod vedením 
skúsených inštruktorov plávania sa žiaci naučili plávať a vo vod-
nom svete si užili veľa zábavy.

Tvorivé dielne – Pletenie korbáčov
K poriadnej veľkonočnej oblievačke patria aj korbáče. Krásne veľ-
konočné korbáče nás naučil pliesť p. Hlbočan. 

(pokračovanie na s. 9)
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Škola žila v uplynulých mesiacoch nasledovnými akciami

Zo života materskej školy

SPEKTRUM

(pokračovanie zo s. 8)

Deň Zeme
Pri príležitosti Dňa Zeme sme si vyčistili a skrášlili okolie zák-
ladnej školy. 

Menší žiaci pozbierali odpadky, starší žiaci vyčistili brehy Pu-
covského potoka pri našej škole, skrášlili sme skalku vysadením 
kvetov a  kríkov. Počasie sa vydarilo a  pri srdci nás hrial pocit 
z dobre vykonanej práce.

Apríl

Zápis žiakov do 1. ročníka
Do 1. ročníka v šk. roku 2016/2017 bolo zapísaných 17 budúcich 
prváčikov. 

Plánované akcie
Máj - Deň matiek, Jún - Školský výlet, Noc odvahy

Autori: kolektív ZŠ

Karneval v škôlke
Vo februári, tak ako sa cez fašiangy patrí, sme si v škôlke pripra-
vili karneval. Deti prišli v rôznych maskách šašov, pirátov a prin-
cezien. Nezaháľali ani pani učiteľky, tie tiež prišli prezlečené za 
škriatkov a  šašov. Deti si výborne zatancovali, najedli sa šišiek 
a fašiangových dobrôt.

Deň Zeme
V apríli sme sa vybrali do prírody. Poobzerali sme, ako k nám pani 
jar zavítala. Vyčistili sme prírodu od odpadkov, ktoré nezbedníci 
nechali v  lese. Deti na lúke hádzali šišky, pretekali sa, kto bude 
prvý v cieli. Výborne sme sa zabavili a pomohli sme prírode. Tá 
nás potom odmenila chutným čajíkom z kašiek, ktoré sme nazbie-
rali na lúke. 

Kŕmenie zvieratiek
V januári sme sa s deťmi vybrali pomôcť zvieratkám, pre ktoré nie 
je jednoduché nájsť si v zime potravu, a preto potrebujú našu po-
moc. Deti podonášali z domu rôzne krmoviny, ktoré sme zaniesli 
do neďalekého krmelca v Pilátovej. Nezabudli sme ani na vtáčiky, 
ktorým sme po stromoch povešali fľaše plné semiačok. Cestou 
sme sledovali v snehu stopy zvierat. Deťom sa takto strávený deň 
veľmi páčil. 

Vynášanie Moreny
Naša materská škola si ctí tradície a  ľudové zvyky, medzi ktoré 
patrí aj vynášanie Moreny.   Z tohto dôvodu sme sa s deťmi pro-
stredníctvom spevu a riekaniek  rozlúčili s Morenou. Zapálili sme 
ju a hodili do potoka, aby zima  odišla a krásna jar  sa rozvinula do 
svojej zelenej krásy. 

(pokračovanie na s. 10)
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Najlepšou prísadou do cesta je podľa medovnikárky láska

SPEKTRUM

Jej dlhoročnou vášňou sú me-
dovníky. Pečie ich, zdobí a čo je 
najdôležitejšie, robí nimi radosť 
ostatným. O láske k tejto voňa-
vej maškrte sme sa rozprávali 
s Máriou Smoleňovou.

* Ako ste sa dostali k  peče-
niu medovníkov?
Začala som piecť na Viano-
ce medovníčky ozdobené 
orieškom. Potom som sa v ča-
sopise dočítala o zdobení biel-
kovou polevou a chytilo ma to 
za srdce. Nikdy mi nenapadlo, 
že by som piekla vo veľkom. 
Prvá moja väčšia objednáv-
ka bol dar pre neter, ktorá sa 
vydávala do Francúzska. Po-
prosila ma o  srdiečka s  me-
novkami. No a  potom to pri-
šlo. Nakúpila som si formičky, 
potrebnú literatúru, načítala 
som si informácie na internete 
a po troške začala vypekať ko-
legyniam a  známym.  Vyzdo-
bila som sem tam vianočné 
svietniky, takže spočiatku som 

piekla iba vianočné medovníč-
ky. 
* Zdá sa, že čo sa medovní-
kov týka, bolo tu už všetko. 
Čím sa inšpirujete pri ich pe-
čení a  zdobení vy? Vytvorili 
ste nejaký kúsok, ktorý je len 
váš, ktorý ste ešte nikde inde 
nevideli?
Pri pečení sa inšpirujem ča-
sopisom Medovníčky alebo 
internetom. Ale mojou srd-
covkou je zdobenie srdiečok. 
Veľmi rada robím veľkonoč-
né 3D vajcia pre kúpačov, 3D 
vianočné gule, ale už som 
piekla  aj kazetu v tvare srdca 
naplnenú medovníčkami. Svoj 
vlastný kúsok a  vzor nemám, 
no na internete je veľa šikov-
ných medovnikárok, ktoré sú 
ochotné poradiť a pomôcť ta-
kým laikom ako som ja.
* Pri akých príležitostiach 
pečiete medovníky okrem 
Vianoc?
Veľká noc, svadby, krstiny, 
no najradšej vnúčatám k  ich 

sviatkom.
* Máte nejakú špeciálnu in-
gredienciu, ktorú pridávate 
do medovníkového cesta? Čo 
je pre cesto na medovníky 
podľa vás najdôležitejšie?
Pečiem podľa starých recep-
tov, ibaže používam domáci 
med od tunajších včelárov 
a sama si meliem medovníko-
vé korenie. Pre medovníkové 

cesto je najdôležitejšia láska, 
s akou ho robíme.
* Aký najväčší, najzaujíma-
vejší prípadne najkurióznejší 
medovník ste upiekli a  pre 
koho bol určený?
Naj medovník, ktorý som 
upiekla, bol pre moju vnučku. 
Bola to perníková chalúpka, 
ktorej odhryzla kúsok strechy 
a hľadala v nej ježibabu.

(pokračovanie zo s. 9)

Stretnutia v škôlke
Je názov adaptačného programu pre budúcich škôlkarov, ktorý sa 
realizuje v škôlke v apríli a máji. Cieľom týchto stretnutí je uľahčiť 
deťom vstup do materskej školy, kde sa  prostredníctvom rôznych 
aktivít zoznamujú s prostredím a učiteľkami.

Červená čiapočka
Koncom marca navštívili deti materskej školy bábkové divadlo 
O  červenej čiapočke a  detský svet v  Dolnom Kubíne. Predsta-
venie deti zaujalo svojím moderným spracovaním , vtiahlo do 
deja nielen deti, ale aj učiteľky. Deti odmenili hercov potleskom.                                              
Po divadle navštívili detský svet, kde si užili veľa zábavy na detských 
preliezačkách.

Poďme spolu do knižnice
Materská  škola v Pucove  využíva  možnosť  pravidelnej návštevy 

knižnice v Dolnom Kubíne. Deti   tam získajú poznatky o knihe a jej 
vzniku, o správnom postupe pri vypožičiavaní  kníh,  spisovateľoch 
a ilustrátoroch a to všetko  hravou formou. Škôlkari sa oboznámili 
s prostredím knižnice, navštívili  jednotlivé oddelenia, kde ich priví-
tal sám „kráľ“. Na záver dostali sladkú odmenu, ale aj knihu, z ktorej 
môžu čerpať vedomosti. Autori: kolektív MŠ

Zo života materskej školy


