
Noviny obyvateľov a rodákov obce Pucov číslo 2/2016

Vážení spoluobčania,
prihováram sa vám druhým 
tohtoročným číslom Pucov-
ského spravodaja. Opäť vás 
chcem informovať o  aktivi-
tách, ktorými sme sa zaobe-
rali v uplynulom období.

V  oblasti kultúrno-spo-
ločenského života sa poda-
rilo zorganizovať podujatie 
ku Dňu matiek, Deň detí, 
Dni obce Pucov. Naše deti 
a mládež sa zúčastnili akcie 
Návrat do  histórie v  Srňa-
com. Zorganizovať kultúrne 
podujatie nie je jednodu-
chá vec, preto by som chcel 
všetkým, ktorí sa podieľali 
na  organizovaní kultúrnych 
akcií, úprimne poďakovať. 
Som veľmi rád, že sa nájdu 
ľudia, ktorí majú radi kultú-
ru, staršie zvyky, a  ktorým 
záleží na tom, aby sa udržia-
vali tradície.

K  hodnotným počinom, 
súvisiacim so vzhľadom na-
šej dediny, je aktivita vás, ob-
čanov. Neváhali ste a skráš-
lili ste nielen okolie domov, 
ale aj verejné priestranstvá 
vysadením kvietkov, očiste-
ním okolia cesty, pokosením 
prístupových chodníkov. Sú 
to aktivity, ktoré prispeli ku 
skrášleniu obce. Všetci sa cí-
time dobre v príjemne upra-
venom prostredí. O  všetko 
sa treba starať, venovať tomu 
veľa času, práce a  financií. 
Obec osadila nové kvetiná-
če, vymaľovala prístrešok 
pod Skalkami a  vysadila 
dreviny. Pri hokejovom ih-
risku sme postavili unimo-
bunky.

Pálčivým problémom je 
stav ciest. Financie na  nové 
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Aké novinky čakajú deti  
a rodičov v školskom roku

Športový deň priniesol aj 
kultúrne vyžitie

Príhovor starostu

Vandali vytrhali tuje 
a poškodili unimobunky

Pucovská samospráva investuje do opravy ciest. Viac sa dočítate na strane 2.
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Školu už chráni nová strecha

Na viac detí bude viac učiteliek

AKTUÁLNE

cesty je ťažké získať a  výzvy 
z fondov EÚ na miestne komu-
nikácie sú veľmi sporadické. 
Preto samospráva z  vlastných 
zdrojov opravila niekoľko úse-
kov. 

Opravovali sa cesty Na  Zá-
humní, Mraznica a  Za  Kos-
tolom. Celkovo sme dali 
do  poriadku 360 m2 výtlkov 
a prepadnutých častí v hodno-
te 6 500 eur. 

V  časti Mlyn aktivační pra-
covníci upravili a vytvrdili ces-
tu štrkodrvou a  frézovaným 
asfaltom. 

Hlavná aktivita, ktorou sme 
sa zaoberali v  uplynulom ob-
dobí, bola prestavba materskej 
školy a oprava havarijného sta-
vu strechy na  základnej škole. 
V  škôlke sme zriadili a  plne 
vybavili dve nové triedy, spálne 
a toalety. 

V  základnej škole vznikli 
nové priestory, ktoré po  do-
končení budú slúžiť ako učeb-
ne. 

Na  jednej strane zväčšuje-
me priestorové kapacity školy 
a škôlky, na druhej strane hrozí 
zlúčenie tried žiakov základnej 
školy. Je neúnosné, aby ško-
la mohla dlhodobo fungovať 
s  počtom detí v  triede deväť 
alebo sedem. 

Na  bezproblémový chod 
školy je potrebný minimálny 
počet  trinásť detí na  triedu. 
Pri menšom počte žiakov treba 
dofinancovať školu z  obecné-
ho rozpočtu. Začiatok školstva 
v  Pucove sa datuje od  roku 
1791. 

Tento rok si pripomínane 
225 rokov od  začiatku vyučo-
vania v  Pucove. Ak prestane 
platiť lokálpatriotizmus, tak 
sa môže ľahko stať, že školu 
zatvoríme. Je veľmi jednodu-
ché, ale myslím si, že krátko-
zraké, zobrať dieťa zo školy. 
Treba pozerať aj na  druhých 
rodičov a ich deti. Každý nemá 
možnosť sprevádzať malé  deti 
do  školy v  meste. Vo veľkej 
škole je väčšia anonymita, ale 
menšia možnosť venovať sa 
žiakovi. Obec neustále investu-
je do školy, aby podmienky pre 

žiakov boli čo najlepšie. 
Môžem povedať, že ani veľké 

školy nemajú také vybavenie 
ako tá naša. Preto nebuďme 
egoisti a  pozerajme dopredu. 
Je veľmi jednoduché niečo zru-
šiť, no ťažšie je začať odzno-
va. Obec sa neustále rozrastá 
a  preto deti, ktoré vychováva-
me v  škôlke, by mali navšte-
vovať našu školu do  štvrtého 
ročníka. Potom nech pokra-
čujú v  škole v  meste. Získanie 
dobrého základu do  života je 
nezaplatiteľná devíza. Dúfam, 
že školstvo v obci bude fungo-
vať ďalších 225 rokov.

Ešte by som sa chcel zmieniť 
o plánovanej výstavbe chodní-
ka nad školou. Je to investícia, 
ktorá bude prospešná. Po  vy-
sporiadaní pozemku obec pri-
stúpila k projekčnému riešeniu. 

Po  vizualizácii chodníka 
bolo vyhlásené verejné obsta-
rávanie na  výstavbu. Oznam 
bol zverejnený na  úradných 
tabuliach, internetovej strán-
ke obce a v obecnom rozhlase. 
Záujem o  vybudovanie chod-
níka neprejavili žiadni domáci 
živnostníci. Boli doručené dve 
cenové ponuky, z  ktorých vý-
herným uchádzačom je spo-
ločnosť STAVPOČ s.r.o., po-
núkla 8  321,37 eur bez DPH. 
S  danou spoločnosťou obec 
podpísala zmluvu a tak výstav-
ba môže začať.

Samospráva plánuje postaviť 
prístrešok na  kontajnery pri 
autobusovej zastávke v  časti 
Mlyn, opraviť vstup do  domu 
smútku a  preložiť strechu 
na kaplnke sv. Vendelína. Spo-
mínané drobné práce budeme 
realizovať svojpomocne. 

Vážení občania, želám vám 
všetko dobré do nastávajúcej 
jesene. Verím, že oddych počas 
letných dovoleniek bol dosta-
točný na  to, aby ste zvládli je-
senné práce vo svojich domác-
nostiach a záhradkách.

Teším sa na ďalšie číslo Pu-
covského spravodaja, v kto-
rom, verím, vám prinesieme 
množstvo priaznivých a pote-
šujúcich informácií. 

Metod Sojčák, starosta obce

Od  prvého júla samospráva 
opravovala strechu základnej 
školy. Na  investíciu získala do-
táciu z  ministerstva školstva. 
Súťaž na  dodávateľa stavby vy-
hrala s cenou 58-tisíc eur firma 
STAVPOČ s.r.o. z Klina. 

Pri rozoberaní strechy zistila, 
že do  prerábky sa obec pustila 
v najvyššom čase, krokvy už boli 
značne prehnité. Rekonštrukcii 
neprialo počasie, no firma vy-
brala taký technologický postup, 
že nedošlo k poškodeniu budo-
vy. Celé podkrovie izolačne od-

delila, a tak, aj keď pršalo a stará 
strecha bola rozobratá, zvyšok 
stavby bol pred neželanou vo-
dou chránený. 

Výmenou strechy sa zmenil 
aj charakter strešného priesto-
ru, v  podkroví vznikli krásne 
presvetlené miestnosti. Obec by 
z nich v budúcnosti rada urobila 
nové učebne výchov pre školá-
kov alebo triedy pre materskú 
školu. Podala už žiadosť o  fi-
nančný príspevok na dobudova-
nie inžinierskych sietí v  týchto 
priestoroch. 

Materskú školu bude od  nové-
ho školského roka navštevovať 
viac detí, až 45. Pre vyšší počet 
škôlkarov musela obec prijať 
pracovnú posilu v  podobe uči-
teľky. K vytvoreniu pracovného 
miesta sa zaviazala aj pri získaní 
dotácie na  rozšírenie kapacity 
materskej školy. Od  septembra 
sa budú deťom venovať štyri 
učiteľky vrátane riaditeľky. 

Keďže samospráva hľadá 
možnosti na  využitie finanč-

ných prostriedkov, pracovnú 
silu obsadila na  základe pro-
jektu úradu práce Šanca na za-
mestnanie. Uchádzači museli 
spĺňať viacero kritérií na  prija-
tie. Úrad práce na základe nich 
odporučil piatich záujemcov 
z Dolnokubínskeho okresu. 

Anna Janíková z  Chlebníc 
spĺňala všetky požadované kri-
tériá a tak nastúpi od septembra 
k deťom do pucovskej materskej 
školy ako pedagogička. 
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Obec chce zberný dvor

Riešením malého počtu žiakov je 
zníženie oddelení v školskom klube

Do škôlky nastúpi viac detí

SPRAVODAJSTVO

Pucov podal projekt na vybudo-
vanie zberného dvora pri kniž-
nici. 

Na  stavebnú časť žiada 142–
tisíc eur, v  rámci nej by sa mali 
vybudovať spevnené plochy 
na prístrešky a haly na techniku. 
Na  technické vybavenie by obec 
potrebovala 120-tisíc eur. Kúpiť 
chce menšie nákladné auto či dr-
vič na stavebnú suť. 

V  súčasnosti prebieha súťaž 
na dodávateľa. Prvé kolo formál-

nej kontroly má obec úspešne 
za sebou, teraz čaká na výsledok 
ďalšieho kola. 

Pucov podal tento projekt už 
štvrtýkrát, vždy v  obmenenej 
podobe, pretože každá výzva má 
svoje špecifiká. „Zberný dvor by 
fungoval pre obyvateľov v urče-
ných dňoch, aj v  soboty,“ pove-
dal starosta Metod Sojčák. „Pra-
covník by preberal a vytrieďoval 
odpad, ktorý by sa z dediny ná-
sledne odvážal.“  

Nový školský rok sa začne 5. 
septembra. Do  prvého roční-
ka nastúpi 15 žiakov, druhákov 
bude štrnásť, tretiakov deväť 
a  štvrtý ročník bude navštevo-
vať len sedem žiakov. Keďže zo 
štvrtého ročníka odišli dve deti, 
škola s  vedením obce museli 
riešiť, ako bude v  treťom a  štvr-
tom ročníku vyzerať vyučovanie. 
Podľa školského zákona je počet 
sedem a  deväť žiakov na  triedu 
nedostatočný. Samospráva teda 
navrhla rodičom dve možnosti. 
Jedným bolo zlúčenie výchov-
ných predmetov a  základné ako 
matematika, slovenčina by sa 
učili samostatne v  každom roč-
níku. S týmto návrhom však nie-

ktorí rodičia nesúhlasili, preto sa 
dohodli na  tom, že vyučovanie 
bude prebiehať v  každom roční-
ku samostatne, no školský klub 
bude mať len jedno oddelenie na-
miesto doterajších dvoch. Otvo-
rený bude v  čase od  12. do  15. 
30 h. Vykryjú sa tým financie, 
ktoré bude musieť obec doplácať 
na plnohodnotné fungovanie tre-
tiakov a  štvrtákov. Rodičia však 
musia rátať s tým, že klub, ktorý 
mal dve oddelenia s  36 žiakmi, 
už s  jedným oddelením nebude 
môcť plniť svoju úlohu tak ako 
doteraz. To znamená, že väčšia 
časť prípravy detí na vyučovanie 
prejde na domáce prostredie. 

Keďže materská škola dlhodobo 
nedokázala pokryť požiadavky 
všetkých rodičov o  prijatie detí 
do  škôlky, obec podala v  roku 
2015 žiadosť o  dotáciu 50-tisíc 
eur na rozšírenie kapacít. Za šesť-
tisíc eur kúpila vybavenie, hrač-
ky, nábytok, posteľnú bielizeň, 
postieľky. 

Pucov dotáciu dostal a prvého 
júla sa začala prestavba. Priesto-
ry v  materskej škole bolo tre-
ba na  80 % asanovať, zrušili sa 
priestory ako sklady, šatníky, ku-
chynka, chodba a  toalety. Obec 
zvolila nové dispozičné riešenie 
tak, aby bol priestor čo najlepšie 
využitý a škôlka mohla uspokojiť 
požiadavky viacerých rodičov. 

Deti sa môžu tešiť na dve nové 

učebne, dve spálne a  rozšírené 
toalety, na  ktoré neustále pou-
kazovali hygienici pri svojich 
kontrolách. „Prestavbou a maxi-
málnym využitím priestoru sme 
docielili zvýšenie kapacity škôl-
ky na  45 detí,“ povedal starosta 
Metod Sojčák. Samospráva ešte 
čaká na  stanovisko úradu verej-
ného zdravotníctva. Škôlka, ak 
sa nestane nič mimoriadne, bude 
otvorená v  riadnom termíne 5. 
septembra.

V  rozširovaní priestorov pre 
škôlkarov bude obec pokračo-
vať. Napriek prestavbe v  novom 
školskom roku nemohla prijať 
všetkých 51 záujemcov, šiestim 
žiadostiam rodičov pre nedosta-
tok kapacít nevyhovela.     

Vandali sa pustili aj do stromčekov
Na jar obec ohradila priestor al-
tánku pod Skalkami. Upravila 
ho a  vysadila tam tuje, prístre-
šok vymaľovala, natrela lavičky.  
Do  dvoch týždňov boli stromy 
polámané a vytrhané. Po vanda-
loch zostali len stopy pneumatík 
po motorke. O týždeň sa situácia 
zopakovala. 

Podobne dopadli unimobun-
ky pri hokejovom ihrisku, ktoré 
obci darovalo poľnohospodárske 
družstvo. Samospráva ich po-
stavila ku ihrisku na  odkladanie 

materiálu, prezliekanie sa alebo 
skrytie pred počasím. Opravila 
na  nich strechu a  osadila zvody. 
Netrvalo dlho a  niekto na  nich 
poškodil okno i dvere. Čo vanda-
li vyvedú ďalej? Prečo sa tak sprá-
vajú k veciam, ktoré patria aj im 
ako obyvateľom? Prečo nechcú, 
aby dedina vyzerala krajšie, aby 
sa tu všetci cítili príjemne? Obec 
predsa nemôže stále čistiť, opra-
vovať a dávať do poriadku to, čo 
si iní nevážia a  neustále to zne-
hodnocujú. 
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SPRAVODAJSTVO

Matka levočská pozvala svoje deti na návštevu
Po  niekoľkých zamračených 
prázdninových dňoch vo štvrtok 
18. augusta  znovu zasvietilo hre-
jivé slnko. Ranné slnečné lúče, od-
rážajúce sa od  Baziliky Návštevy 
Panny Márie vítali už na  diaľnici 
autobus privážajúci jej veselé deti 

z Pucova a z Pribiša. Už len niekoľ-
ko minút nás delilo od chvíle, keď 
sme stáli pred krásnou pozlátenou 
milostivou sochou a  odpovedali 
na  Matkine pozvanie pozdravom 
anjela Gabriela v modlitbe druhé-
ho desiatka radostného ruženca, 
vystihujúci tajomstvo zasvätenia 
chrámu nad mestom Levoča. Aj 
počas svätej omše našu Matku po-

zdravili mladí spevavým hlasom 
s nádhernou ozvenou, ktorá je ba-
zilike vlastná. 

Zážitky v  nás doznievali aj pri 
prechádzke Námestím Majstra 
Pavla každým ďalším pohľadom 
na  baziliku nad mestom strieda-

júcim sa s pohľadom na zmrzlinu 
v ruke, neodmysliteľnou súčasťou 
každého nášho výletu. 

Pečené kuracie stehná, súčasť 
obeda v  Chate Sabinka v  mest-
skej časti Spišských Vlách zvanej 
Záhura, nám dodali síl navštíviť 
Granč-Petrovce. Obec, kde pán 
farár vyrástol, no hlavne vojsť 
do historického centra a sídla bis-

kupstva v Spišskej Kapitule. V ka-
tedrále sme modlitbou desiatka 
– ktorý slávne zmŕtvych vstal 
– prosili o  blahorečenie Božieho 
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka pri 
jeho telesných pozostatkoch. Kan-
celár a riaditeľ biskupského úradu 

nám otvoril Bránu milosrdenstva, 
prechodom ktorej sme mali mož-
nosť získať plnomocné odpustky.

Zvlášť starší vstúpili do  zele-
ného domu Charitas navštíviť 
takmer 90-ročného bývalého pána 
farára Petra Ťapáka. Tie mladšie 
dievčatá sa mu predstavili ako 
dcéry svojich rodičov. Netajíme 
sa tým, že tu vypadla aj nie jedna 

slzička ako spontánny prejav našej 
účasti pri jeho pokornom nesení 
životného kríža. Aby sme neza-
budli: Touto cestou chceme odo-
vzdať jeho kňazské požehnanie 
a pozdrav všetkým jeho veriacim.

Pomodlili sme sa aj pri hrobe 

nebohého biskupa Mons. Fran-
tiška Tondru na  cintoríne kapi-
tulských záhrad. Záverečným 
fotografovaním na  Pažici pred 
Spišskou Kapitulou sme stále ne-
dali bodku za naším programom, 
veď nasledovala veselá cesta auto-
busom sprevádzaná spevom detí 
a dievčat. 

Peter Pitoniak

Združenie miest a obcí dolnej Oravy (ZMODO) vydal na tento 
rok už druhý stolový kalendár obcí Dolnokubínskeho okresu. 
Svoje miesto v ňom má aj Pucov. Rovnaký kalendár pripravuje 
združenie aj na rok 2017. Obec preto prosí obyvateľov, aby jej 
pomohli pri zbieraní materiálu na prezentáciu Pucova v kalen-
dári. 

Ak máte doma fotografie, zachytávajúce dávnu i nedávnu mi-
nulosť dediny, život a jej obyvateľov, nech ich prinesie na obecný 
úrad. Tam pracovníčka fotografie preskenuje a originály ihneď 
vráti majiteľom. Je milé, keď sa v kalendári objavia dobové foto-
grafie obce. Ak by sa nazbieralo dostatočné množstvo fotografií, 
môžeme vydať kalendár obce dnes a kedysi. 

Podieľajte sa na tvorbe kalendára
Obec srdečne pozýva všetkých seniorov na slávnostné pose-
denie pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. Kultúrny 
program sa uskutoční 9. októbra v kultúrnom dome. Program 
pripravia deti pod vedením vychovávateľky a dúfame, že malé 
vystúpenie si pripravia aj seniori, ktorí na poslednom stretnutí 
prisľúbili spomienky z ich mladosti vo forme spevu alebo bás-
ní. Všetci sa tešíme na spoločné stretnutie.

V sobotu 15. októbra nás už tradične čaká púť ku kaplnke sv. 
Vendelína. Začne sa o 12. h svätou omšou. Občerstvenie pri-
pravia poľovníci a poslanci obecného zastupiteľstva. 

Pozvánka
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SPEKTRUM

Športový deň vyšiel na jednotku
Koniec júna v  Pucove už tradič-
ne patrí športovému dňu. Do-
poludnia sa dedinou prehnala 
veľká búrka, ktorá zahasila oheň 
pod kotlami súťažiacich vo va-
rení gulášu. No po prietrži vyšlo 
slnko a  krásne počasie sprevá-
dzalo podujatie až do  konca. Ku 
kotlíkom sa postavili skupiny zá-
stupcov z  družstva, športovcov, 
zamestnancov obce, poslancov 
i  Ján Povala s  kolektívom. Pri-
pravili guláše od  výmyslu sveta, 
ktoré potom zadarmo rozdávali 
návštevníkom. Vydali až sedem-
sto porcií. 

Športový deň obohatili svojou 
prítomnosťou hokejisti, hlav-
ný hosť Martin Štrbák, ktorý vo 
svojej zbierke vlastní kompletnú 
zbierku medailí. V  KHL získal 
majstrovský titul v  klube Loko-
motiv Jaroslavľ. Mladé pucovské 
hviezdy prišli podporiť aj bratia 
Jakub a  Matúš Sukeľovci. Matúš 
priniesol so sebou cennú trofej - 
bronzovú medailu, ktorú získal 
v  tíme slovenskej reprezentácie 
do 20 rokov vo Fínsku. 

O kultúrny program sa posta-
rali FS Laštek pod vedením Anny 
Žákovičovej a kolektívu, nacvičili 
si pásmo Stavanie mája v dedine. 
Ďalej sa predstavili FS Rovienca, 
FS Charita z Hornej Lehoty a FS 
Kňažan, ktorý si vždy pripraví aj 
špeciálnu pieseň pre obec, v kto-
rej vystupuje. Pre veľký záujem 
toto vystúpenie spolu s  FS Ro-
vienca pre divákov zopakova-
li. Deti sa vyšantili v  súťažiach, 
na  skákacích atrakciách, dostali 
cukrovú vatu, mohli si dať po-
maľovať tvár. Pucovskí hokejisti 
odohrali futbalový zápas s hosťa-
mi z Liptovského Mikuláša. 

Nechýbala tombola, ktorú za-
bezpečila obec a sponzori. Výher-
covia získali poukážky do dolno-
kubínskeho akvaparku, keramikou 
a  finančne prispel do  tomboly aj 
Peter Capuliak. Vďaka patrí Šte-
fanovi Svitkovi, ktorý podával 
deťom bezplatne zmrzlinu. Akcia 
sa prvý raz konala v strede dedi-
ny, v školskom areáli, organizátori 
zvolili miesto pre lepšiu dostup-
nosť a väčší priestor.

Začiatok školského roka
Školský rok sa začína 1. septembra, vyučovanie 5. septembra (ponde-
lok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. 
januára 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v  druhom polroku sa začína 1. februára 2017 
(streda) a končí sa 30. júna (piatok).

Termíny školských prázdnin:
Jesenné:  Od  28. októbra 2016 do  31. októbra 2016. Vyučovanie sa 
začne v stredu 2. novembra 2016     
Vianočné:  od 23. decembra 2016 – 5. januára 2017. Vyučovanie začne 
9. januára 2017 (pondelok).
Polročné: 3. februára 2017 (piatok). Vyučovanie sa začne 6. februára 
2017 (pondelok).
Jarné prázdniny pre Žilinský kraj:   27. februára 2017 – 3. marca 2017. 
Vyučovanie sa začne 6. marca 2017 (pondelok).
Veľkonočné:  13. apríla 2017 – 18. apríla 2017. Vyučovanie začne 19. 
apríla 2017 (streda).
Letné:   3. júla 2017 – 31. augusta 2017. Termíny prázdnin pre MŠ sú 
ako v ZŠ.

V školskom roku 2016/2017 bude školu navštevovať 45 žiakov v šty-
roch ročníkoch.
Do 1. ročníka nastúpi 15 žiakov.

Triednictvo: 1. ročník: tr. uč. Mgr. Ľubomír Puna - 15 žiakov
 2. ročník: tr. uč.  Mgr. D. Hlbočanová - 14 žiakov
 3. ročník: tr.uč. Mgr. D. Laučeková - 9 žiakov
 4. ročník: tr. uč. Mgr. M. Machajová - 7 žiakov
Školský klub detí:  Jedno oddelenie, predpokladaný počet 28 detí.

Nájdete nás na www.facebook.com.

Noc odvahy
V magickú jánsku noc si žiaci otestovali svoju odvahu - spali v škole, 
absolvovali nočný pochod dedinou a prešli sa aj cintorínom, načúvali 
zvukom noci. Na cestu nám svietili svätojánske mušky a oblohu kri-
žovali blesky približujúcej sa búrky. Bola to veselá noc plná zážitkov 
a všetci žiaci ju zvládli s veľkou odvahou.
Predposledný deň školského roka sme využili na návštevu Poľnohos-
podárskeho družstva v Pucove. Pozreli sme si, ako to vyzerá na druž-
stevnom dvore. Zaujímalo nás, kde družstevníci v  Pucove chovajú 
ovce. Niektorí odvážni si malé jahniatko aj podržali na rukách.

Zo života školy
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Zo života školy
Deň matiek
Prvého mája v Pucove oslavovali mamky, mamičky, mamulienky, bab-
ky staré mamy.
„Nik nevie pochopiť srdce matky tak ako matka.“ Táto myšlienka sa 
niesla celým programom, ktorý bol venovaný našim najdrahším ma-
mičkám, starým mamám.
Oslavu Dňa matiek sme spojili s benefičnou akciou pre Dávidka Hurá-
ka. Pekného podujatia sa zúčastnilo veľa ľudí, ktorí sa prišli pozrieť 
na milé vystúpenie svojich detí a vnúčat, ale aj podporiť dobrú vec.

MDD
Prvého júna každoročne oslavujú všetky deti svoj sviatok. My, v škole, 
sme oslavovali vychádzkou do prírody. Vybrali sme sa na prechádzku 
k hokejovému ihrisku na začiatku Pucova. Opiekli sme si špekačky, 
slaninu. Na ihrisku si chlapci zahrali futbal. Najväčšou atrakciou bolo, 
že nás prišla pozrieť mamička Mirka Kucbela na koni. 

Vyšnokubínske prviesenky 
Dňa 24. júna sa vo Vyšnom Kubíne konala súťaž v prednese poézie 
a  prózy Vyšnokubínske prviesienky, ktorej sa zúčastnila druháčka 
Stelka Šinalová. Obsadila 1. miesto v I. kategórii. 

Školský výlet - ZOO Kontakt Liptovský Mikuláš
Tento školský rok sme za  cieľ nášho koncoročného výletu vybrali 
ZOO kontakt v Liptovskom Mikuláši. Dobrú náladu a slnečné počasie 
sme si zbalili do ruksakov a prežili sme veľmi pekný deň v novej ZOO 
medzi zvieratami.
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Začiatok školského roku v materskej škole
Koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži. Znamená to, že po dvoch mesiacoch plných 
pohody, slnka a nových zážitkov, sa opäť stretneme v materskej škole. Tí, ktorí do škôlky 
chodili, vrátia sa k svojim kamarátom, hračkám, učiteľkám, upratovačke aj kuchárkam. 
Veľa je detí a rodičov, ktorí k nám zavítajú po prvýkrát. Všetci sme zvedaví, čo nám nový 
školský rok prinesie. Tešíme sa na vás a urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní.

Organizácia školského roka 
Prevádzka materskej školy je  od 5. 9. 2016 v čase od  6.30 h do 16.30 h.
Zoznamy detí podľa jednotlivých tried budú vyvesené na nástenke.
Prvé dni nebudú ľahké pre vaše dieťa. Vás a vašu starostlivosť sa pokúsi nahradiť učiteľ. 
Môžeme vás ubezpečiť, že personál materskej školy bude robiť všetko preto, aby vstup 
do škôlky nebol pre deti náročný.
Ďalšie informácie o práci s deťmi, školskom poriadku, činnosti krúžkov či iných aktivitách 
sa dozviete na prvom stretnutí rodičov a zamestnancov materskej školy.

Čo potrebuje dieťa do školy?
• papuče(dostatočne bezpečné a podpísané)
• pyžamko, (podpísané)
• vrecko na pyžamo, (podpísané)
• hygienické vreckovky (1 balenie)
• náhradné oblečenie (podpísané)
• zubná kefka, zubná pasta, plastový pohár 
• cvičný úbor (tričko, tepláky, ponožky , vrecko - predškoláci)

Ľudové remeslá v materskej škole
V  súčasnej dobe pri výchove a  vzdelávaní detí nemôžeme zabúdať 
na  naše národné tradície a  bohatú kultúrnu minulosť. Uchovávanie 
kultúrneho dedičstva závisí od  toho, ako sa deťom tradície priblížia 
a ako sa s nimi  zoznámia. V dnešnej pretechnizovanej dobe sa dostá-
vajú do úzadia hodnoty, ako je krása tradícií a pestrosť ľudovej  kul-
túry. Preto sme sa v materskej škole rozhodli motivovať deti prostred-
níctvom ľudových remesiel k zvýšeniu záujmu o svoju históriu.

Tajomstvá modrotlače
V máji  navštívil materskú školu výtvarník Matej Rabada, od ktorého 
sa deti dozvedeli, čo je modrotlač, ako sa vyrába, aká farba je pre ňu 
typická. Prakticky si vyskúšali otláčanie celodrevených modrotlačo-
vých foriem a spolu si vytvorili látku, ako pamiatku na tento tvorivý 
a zaujímavý deň.

Čarovanie s hlinou
Spolu s keramikárkou Vierkou Šinálovou deti poznávali hrnčiarstvo. 
Prezreli si výrobky z keramiky, oboznámili sa s hrnčiarskym kruhom, 
na ktorom si z hliny vytočili misku alebo vázičku. Svojím výrobkom 
potešili najbližších.

Deň detí - rozprávkový hrad
Čo deťom darovať?  No predsa lásku! Tak ako každý rok, aj tento bol 
venovaný všetkým deťom. A  ako ho strávili naše deti? Fantasticky. 
Na Oravskom hrade sa zoznámili s Jankom a Marienkou, s princez-
nou Ruženkou, Dvanástimi mesiačikmi a  strašne smutným kráľom, 
ktorého sa nám podarilo rozveseliť. Ako deti prechádzali hradom, pl-
nili zaujímavé úlohy. Na konci sa dostali k truhlici s pokladom, ktorá 
sa po odrieknutí zaklínadla otvorila a odmenila všetky deti.

Indiánsky deň
Ako by to bolo, keby sme sa v júni nezabavili ako praví indiáni.  Deti 
si najskôr pripravili indiánske čelenky. Učiteľky im pripravili stany 
a rôzne súťaže. Malí indiáni zdolávali namáhavé úlohy ako napríklad 
hod šiškou, prechod cez rozbúrenú rieku, preskok cez oheň. Všetci boli 
šikovní a preto dostali sladkú odmenu, na ktorej si pochutili. Deti sa 
výborne zabavili a pani učiteľky s dobrým pocitom zvládli zvyšok dňa.

Autor: kolektív MŠ

SPEKTRUM
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PREDSTAVUJEME

Pri sviečkach sa dá meditovať aj rozmýšľať, ako byť lepším človekom

Po  mnohých pokusoch, často aj 
neúspešných, sa Mirovi podarilo 
vyrobiť prvé sviečky.  Postupne sa 
dopracoval k  unikátnej technike 
dekorovania.

Najťažšie je presadiť sa

Výroba sviečok nie je fyzicky ná-
ročná, ale vyžaduje si plné nasa-

denie, precíznosť a zameranie sa 
na detaily. Ako pri každej ručnej 
práci, ani pri sviečkach nie je do-
siahnuté primerané ohodnote-
nie. Ceny na trhu sú vďaka dovo-
zu lacných strojovo vyrábaných 
sviečok z Ázie nízke. 

Po  sčítaní času potrebného 
na výrobu a ceny použitého ma-
teriálu, predajná cena vyrába-

ných sviečok často nepokrýva 
náklady na  výrobu. Najťažšie 
na výrobe sviečok je teda presa-
denie sa ručnou výrobou na trhu.

Z Pucova až do Kanady

Každá Mirova sviečka je originál, 
preto má pre zákazníka, pre kto-
rého bola robená, vysokú hod-
notu. Napríklad taká svadobná 
sviečka s  portrétmi mladoman-
želov. 

„Osobne považujem za  naj-
hodnotnejšie sviečky s  rôznymi 

citátmi, či už sú motivačné, zo 
života alebo náboženské – bib-
lické. Pri horiacej sviečke môžete 
meditovať, modliť sa alebo sa len 
zamyslieť a pokúsiť sa byť lepším 
človekom.“

Sviečky z  Pucova docestovali 
najďalej do Kanady, boli mienené 
ako suvenír s logom Oravy a Slo-
venska. 

Veľa sviečok Miroslav robil aj 
do Belgicka na svadbu Slovenky, 
pre svadobných hostí s  ich me-
nami. Nejaké sú vo Švajčiarsku, 
Anglicku a v Čechách.

Miroslav Ustaník začal vyrábať sviečky pred siedmimi rokmi. „Pár rokov 
predtým som sprevádzkoval saunu a masážny salón, kde som na spríjem-
nenie atmosféry používal parafínové sviečky,“ hovorí. „To ma priviedlo 
k nápadu vyrábať si vlastné, prírodné.“

Spomienky na rodnú (pokračovanie)
Rôznozvučné zvonce,
bzukot doprevádzajúcich múch 
a ovadov,
nikdy sa nenasýtiš
takýchto dojmov a pohľadov.

To všetko sa odohráva v úbočiach
poniže dediny,
kde kravy majú zelenú pašu,
oči ti vlhnú od toho úžasu.

Ochranou Ti je blankytne modrý 
Choč
hoc ďaleko sa hrdo vypína,
široko ďaleko nemá konkurenta,
len Laštek a vrch Zahorová mu stojí 
vo výhľade moc.

Keď z rána si pofajčieva,
nič dobré neveští,
dažďom a hrmavicou

celý deň nešetrí.
Hrabáčky rýchlo hrabte,
vysušené seno
na ostrovy klaďte
a  tak pred zmoknutím ho čiastočne 
uchráňte.

Aj Laštek svojím vzhľadom
predpovedá počasie s dažďom.
Jeho podivné čierne sfarbenie

prináša v lete daždivé obdobie.

Teraz sa už vráťme do rodnej dediny,
v ktorej sa už drevenica mieša
s kamennými múrmi amerikánskej 
rodiny,
čo nemilosrdne narúša vzhľad dreve-
nej dediny.

Doc. RNDr. František Smolen, DrSc.


