
Noviny obyvateľov a rodákov obce Pucov číslo 1/2017

Pucov vynoví internetovú stránku

Obecná internetová stránka je zastaraná, preto sa samospráva rozhodla pre zmenu. Nová stránka bude 
prehľadnejšia, jej obsluha jednoduchšia. Stránka má slúžiť hlavne občanom. Budú tam informácie o obci, 
aktuálnom dianí, kultúrnom živote, športe, zastúpenie budú mať jednotlivé miestne organizácie. 
Obsah novín a internetovej stránky máte v rukách aj vy, vítané sú akékoľvek postrehy, príbehy, správy.  Ak 
máte záujem prispieť svojou prácou alebo článkami do obecných novín či na stránku, prihláste sa na obecnom 
úrade alebo kontaktujte priamo starostu.

Kedysi stavali máje mládenci vyvoleným dievčatám. V  časti 
Mraznica to bolo trochu inak. Otcovia sa dohodli, že postavia 
spoločnú májku pre dievčatá z tejto časti dediny. Najprv si spoločne 
vyhliadli dlhú štíhlu latu a stromček. 
V predvečer prvého mája sa spoločne stretli a postavili májku 
– úctyhodnú, 20 metrov vysokú. Dievčatá ju vyzdobili, 
mamy doniesli koláč alebo niečo pod zub a  pri 
máji si spoločne zanôtili. O rok by mohli 
mládenci postaviť máj v strede dediny 
pre všetky dievčatá, tak ako sa to 
robievalo kedysi.

Máj, máj zelený...
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Vážení spoluobčania,
hoci sme ešte pred nedávnom 
odpratávali z  našich chodní-
kov a  ciest sneh, ostatné dni 
nás lúče slnka intenzívnejšie 
zohrievajú a  sú nesporným 
znakom toho, že jar berie žezlo 
zime a  onedlho začne, pre ra-
dosť nás všetkých, naplno vlád-
nuť. Väčšina z  nás už túžobne 
očakáva príchod nového roč-
ného obdobia – jari. Prvé lúče 
jarného slniečka prebúdzajú 
prírodu k  životu a  aj nám, ľu-
ďom, vlievajú do  žíl nové sily. 
Budeme ich potrebovať. Veď 
čochvíľa začnú práce v záhrad-
kách. Zazelenajú sa lúky, rozo-
zvučia kosačky, všetko okolo 
nás bude potrebovať naše ši-
kovné ruky. Aj napriek tomu, 
že jarou končí zimné leňošenie 
a  musíme sa viac obracať, jar 
je pre nás výzvou, očakávaním 
nových aktivít a prebúdza v nás 
chuť žiť. Možno aj preto je jar 
označovaná za najkrajšie ročné 
OBDOBIE. Nedá sa prehliad-
nuť. Hlási sa, kričí, čviriká. 

Doznievajú v  nás veľkonoč-
né sviatky, kedy sme si v  kos-
tole, ale aj v  rodinách pripo-
mínali slávne a  spásonosné 
vzkriesenie, ktorým nám Boh 

ukázal pravú lásku k človeku. Je 
tu čas na  aktuálnu tému „me-
dziľudské vzťahy“.

Každý človek je jedinečnou 
osobnosťou, preto sú aj medzi-
ľudské vzťahy komplikované. 
Komplikované a zložité sú v ro-
dine, v  škole, na  pracovisku, 
v obci, ale aj na našom Sloven-
sku. Životná pravda Ch. Dic-
kensa: „Nikto nie je zbytočný 
na svete, kto uľahčuje bremeno 
inému!“

Akí sú však ľudia dnes? Sú 
väčšinou uponáhľaní, bez-
ohľadní, netolerantní, vidia 
iného človeka len cez peniaze, 
vytráca sa z  nich prirodzená 
úcta, dobré slovo, pomoc – len 
tak zadarmo či obyčajný nezišt-
ný úsmev. Vo všeobecnosti sa 
hovorí, že v  minulosti boli ľu-
dia k  sebe lepší, ohľaduplnejší, 
čestnejší. Ak si človek nevie 
vážiť druhých, potom nemôže 
mať rád ani sám seba. 

Treba veriť v opak, taktnosť, 
skromnosť, úprimný záujem 
o druhého človeka, ochotu vy-
počuť ho a hlavne mu pomôcť, 
to všetko napomáha k  tomu, 
aby dozrel medziľudský vzťah 
na  priateľstvo či lásku. A  o  to 
nám, myslím si, všetkým ide. 
Verím, že s  jarou sa prebudí 
a  prehĺbi aj prirodzený vzťah 
človeka k  človeku, úprimná 
snaha pomôcť jeden druhému, 
prebudí sa prirodzený záujem 
o veci verejné, aby sme sa lepšie 
cítili a radi tu žili.

Želám vám, aby ste boli všet-
ci spokojní, veselí a šťastní. Aby 
nová jar priniesla toľko nových 
síl, koľko potrebujete, aby ste 
mohli spokojne žiť, pracovať 
a tešiť sa zo života.

Metod Sojčák

Obecný úrad vymenil okná

Jarné upratovanie patrí aj tokom

Obec uvítala nových občiankov

Psy robia problémy

Úvodník

Budova obecného úradu má 
nové okná a  dvere. Samospráve 
sa postupne darí modernizo-
vať obecnú budovu. V  uplynu-
lých dňoch nahradila staré okná 
a dvere za nové plastové. Cieľom 
vedenia obce je nielen to, aby úrad 
lepšie vyzeral, ale predovšetkým, 
aby dosiahlo maximálnu úsporu 
na energiách. Nové okná a dvere 
sú po nedávnej výmene palivovej 
základne ďalším článkom, ktorý 
prispeje k energetickej úspornos-
ti budovy. 

Obec sa neustále pokúša zís-
kať financie na komplexnú opra-

vu kultúrneho stánku. Podala 
už viackrát žiadosť o  príspevok 
z  európskych a  štátnych fondov. 
Zatiaľ bola neúspešná. „Aj ne-
dávno bola vyhlásená výzva, no 
podmienky pre zaradenie do zo-
znamu žiadateľov sme nedokázali 
splniť, preto sme nemohli žiadať 
o dotáciu,“ vysvetlil starosta Me-
tod Sojčák. Oprávneným žia-
dateľom bol Pucov pri projekte 
Environmentálneho fondu. V sú-
časnosti čaká na  vyhodnotenie. 
Ak obec nebude úspešná, kul-
túrny dom zrekonštruuje z vlast-
ných peňazí.

Ak počistíme okolo svojich do-
mov alebo záhrad, prípadne po 
prestavbe rodinného domu alebo 
aj pri výstavbe rodinného domu 
odpad, nehádžme ho do potoka 
ani do blízkosti vodných tokov. 
Aj teraz, po výdatnejších dažďoch 
môžeme vidieť, čo nám voda do-
niesla. Veľká voda niekde počistí 
okolie, ale to, čo zobrala z jedné-
ho miesta, sa postupne usadí inde. 
Keď sa prejdeme po vodnom toku, 
nájdeme zvyšky stavebnej sute, 
konárov, igelitov, handier a iných 
smetí. 

Neporiadok je spôsobený aj 
našou ľahostajnosťou. Inde tento 
odpad zahatá priepust a potom 
dôjde k zaplaveniu cesty, záhrad 

či domácností. Často si povieme - 
veď zbytočne je veľký priestor pre 
vodný tok, trochu ho zúžim, mne 
pribudne pozemku, veď tam voda 
takmer žiadna netečie. Naši pred-
kovia dobre vedeli, prečo nechá-
vali dostatočný priestor pre odtok 
vody z polí. Vždy radšej potôčik 
vyčistili, vypílili z jeho okolia ná-
letové dreviny, lebo raz začas pôj-
de tadiaľ veľká voda a tej sa nedá 
ubrániť. Čo môže, obec vyčistí, ale 
nedá sa byť všade, preto je potreb-
né okolie potôčikov čistiť hlavne 
vo vlastnom záujme. Ďakujem 
všetkým, ktorí sa takto správajú k 
údržbe potôčikov, ale aj vlastného 
okolia.

Metod Sojčák

Vlani pribudlo v Pucove sedem-
násť detí. Vedenie samosprávy 
ich oficiálne uvítalo do  života 
koncom apríla. Rodičom prispe-
lo sumou štyridsať eur, hotovosť 
pre každé dieťatko bola vložená 

do  miniatúrnej kolísky z  dreva 
a  ručne vyrobenej zavinovačky 
tak, ako sa to robilo v minulos-
ti. Každá postieľka má vygraví-
rované meno bábätka a  dátum 
narodenia.

Po  dedine sa túlajú psy. Samo-
správa žiada majiteľov, aby si zvie-
ratá zabezpečili a  nedovolili im 
voľne sa pohybovať po  verejných 
priestranstvách. Na  obecnom 
úrade sa množia sťažnosti. Psy 
vytvárajú svorky a  ohrozujú pre-
dovšetkým deti, boja sa ich však aj 

ostatní obyvatelia. 
Ak sa situácia nezlepší, obec 

v spolupráci s veterinármi pristú-
pi k sankciám a k odchytom psov. 
Odchyt psa bude potom majiteľ 
nútený zaplatiť, nie je to pritom-
malá čiastka. Ak teda chceme mať 
doma psa, treba sa o neho starať.

AKTUÁLNE
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Zberný dvor čochvíľa vyrastie Stavebný úrad zmenil adresu

Obec plánuje opraviť zbrojnicu

SPRAVODAJSTVO

Samospráva začala s  výstavbou 
zberného dvora. Prvým krokom 
boli búracie práce. Stavbe musel 
ustúpiť objekt bývalej miestnej 
knižnice a  humná, ktoré už ne-
stoja. Na mieste vyrastie v najbliž-
ších mesiacoch hala na  techniku 
a  spevnené plochy na  prístrešky, 
kde sa bude zhromažďovať odpad. 

Obec získala na  zberný dvor 
dotáciu 250-tisíc eur z  minister-

stva životného prostredia. Z  pe-
ňazí plánuje kúpiť aj menšie ná-
kladné auto a  drvič na  stavebnú 
suť. S  prácami začne hneď, ako 
bude mať všetky potvrdenia. „Ča-
káme, kedy nám príde posledný 
papier z  ministerstva, aby sme 
mohli podpísať zmluvu s  úspeš-
ným uchádzačom, ktorý vyšiel 
z verejnej súťaže,“ povedal staros-
ta Metod Sojčák.

Od 1. januára sa zo spoločného stavebného úradu odčlenilo mesto 
a  novým sídlom spoločného stavebného úradu je obec Oravský 
Podzámok. Kancelária spoločného stavebného úradu sa nachádza 
v budove okresného úradu v Dolnom Kubíne na Námestí slobo-
dy 1 vo výškovej budove na 8. poschodí. 

Zamestnanci spoločného stavebného úradu:
Ing. Jozef OSWALD
Vedúci spoločného obecného úradu:
e-mail: jozef.oswald@oravskypodzamok.sk
telefón: +421901 788 725
Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská, 
Referent spoločného obecného úradu
E-mail:ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk   
Tel. č.: 0901 788 719
Ing. Lenka Mansouri, 
Referent Spoločného obecného úradu
E-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk      
Tel. č.: 0901 788 720
Ing. Peter Matištík,
Referent spoločného obecného úradu
E-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk        
Tel. č.: 0901 788 721

Pre Pucov je pridelená referentka Ing. Lenka Mansouri. Ak niekto 
potrebuje prekonzultovať stavebnú činnosť, môže ju osloviť telefo-
nicky, emailom alebo priamo v kancelárii. Na spoločnom staveb-
nom úrade sú stanovené pracovné dni v pondelok 8. – 15. h, stredu 
8. – 16. h a v piatok 8. – 12. h. 
Referentka si pri vydávaní stavebných rozhodnutí všíma aj rôz-
ne iné stavby. Ak drobné stavby, na ktoré bolo vydané ohlásenie, 
na prvý pohľad vykazujú charakter stavby, referentka pošle do do-
mácnosti oznámenie o  vykonaní štátneho stavebného dohľadu. 
Takéto oznámenie sa neobíde bez pokuty. Preto si vo vlastnom 
záujme prekontrolujete oznámenia, ak je stavba väčšia ako v ozná-
mení, požiadajte o dodatočné stavebné povolenie. Vyhnete sa tak 
pokute. Požiadajte o dodatočné stavebné povolenie, ktoré je spoje-
né s trojnásobným poplatkom bez pokuty, do 31. decembra 2017.
Stavebné povolenie sa nedá vydať za pár dní. Je potrebné si naj-
prv pripraviť projekt, požiadať o potvrdenia, ktoré určí na základe 
rozsahu stavby stavebný úrad, až potom podať žiadosť o stavebné 
povolenie. Ak teda chceme začať so stavbou na jar, treba stavebné 
povolenie vybavovať v zime.Reprezentatívnejšie a  komfort-

nejšie priestory chce samospráva 
zabezpečiť hasičom i  návštevní-
kom posilňovne. Budova hasič-
skej zbrojnice má svoj vek a po-
trebuje opraviť. Výmena okien 
a  zateplenie obvodových stien 
by navyše viedli k lepšej tepelnej 
hospodárnosti budovy.

Prvého júla má byť vyhláse-
ná výzva na  opravu zbrojníc. 
„Na  výzvu sme sa pripravili,“ 
hovorí starosta Metod Sojčák. 
„Máme spracovanú projektovú 
dokumentáciu, požiadali sme 
o  vydanie stavebného povole-
nia.“ Rozpočet na  zateplenie, 

výmenu okien a  dverí, zaizo-
lovanie podstenia a  chodníka 
s  odstavnou plochou je 60-tisíc 
eur. Ak Pucov uspeje, hasičská 
zbrojnica by mohla byť do kon-
ca roka opravená.

Vedenie obce pripravuje pro-
jekt aj na opravu viacúčelového 
ihriska. To slúži obyvateľom už 
takmer desať rokov. Výmenu 
potrebuje predovšetkým zelený 
trávnatý povrch. Peniaze chce 
Pucov získať aj na  kúpu hoke-
jovej výstroje pre deti. Z dotácie 
VÚC sa mu podarilo zabezpečiť 
financie na kúpu ďalšieho nára-
dia do posilňovne.

Pripravujeme
14. máj  • Deň matiek
3. jún • Deň detí spojený s Dňom otcov

Projekty
Neúspešné projekty: • Dokúpenie zbernej techniky, regulácia potoka
Podané projekty: • Zateplenie kultúrneho domu, oprava verejného 
  osvetlenia, rozšírenie kamerového systému
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HOBBY, DUCHOVNÉ SLOVO

Ivetina tvorivosť zdobí mnohé domácnosti

Tu prebýva Ježiš Kristus

 „Celý život pracujem ako preda-
vačka v  potravinách, no mojím 
snom bolo vždy stať sa krajčírkou. 
A v najlepších rokoch sa mi ten-
to sen pomaly plní,“ hovorí Iveta 
Jurášová. 

K  výrobe dekoratívnych pred-
metov sa dostala približne pred 
štyrmi rokmi. Vo voľnom čase 
listovala na  stránkach internetu, 
kde našla zopár inšpirácií. „Chcela 
som zútulniť dom, potešiť rodinu 
a  trošku zrelaxovať,“ pripomína 
začiatky svojej záľuby Iveta. Naj-
skôr šila ručne a keď jej to začalo 
prerastať cez hlavu, kúpila si šijací 
stroj. 

Vyrába mnoho vecí, od  ven-

čekov na  dvere, postavy snehu-
liakov, sov, sliepočiek, vtáčikov až 
po spachtošov. Tvorí podľa vlastnej 
fantázie, najvýnimočnejšie posta-
vičky ušila dcére a neteri na svad-
bu. Jej výrobky putovali ako darček 
do Írska, Anglicka i Švajčiarska. 

Iveta pracuje ako vedúca miest-
nej predajne. Skĺbiť koníček so za-
mestnaním je ťažké, no zvláda to 
vďaka podpore rodiny. Výrobe sa 
venuje hlavne cez víkendy. „Naj-
ťažšie je prísť na postup a prinútiť 
sa sadnúť si k stroju, potom to ide 
už od  ruky.“ Najväčším Ivetiným 
potešením je radosť v očiach rodi-
ny a blízkych, keď ich môže obda-
rovať.

Spoločenstvo veriacich – ako 
zhromaždenie, ktoré Božie slovo 
zvoláva, aby tvorilo Boží ľud – vo 
svojom pozemskom stave po-
trebuje miesta, kde by sa mohlo 
zhromažďovať. Sú nimi predo-
všetkým naše viditeľné kostoly, 
sväté miesta, do ktorých sa ube-
ráme ako pútnici.

Kostol – dom modlitby je 
miestom, kde sa túžime stretnúť 
s  Kristom. Nie sú to len bežné 
schôdzky, kluby, posedenia či do-
hodnuté stretnutia. Stretávania 
v  chráme sú našou odpoveďou 
na  pozvanie, aby sme sa znovu 

a  znovu učili konať skutky lásky 
a  milosrdenstva. Kostol má byť 
priestorom pozývajúcim na litur-
gické slávenia farského spoločen-
stva, rovnako aj na tichú osobnú 
modlitbu jednotlivých veriacich. 
Preto je požehnaný nielen svä-
tenou vodou, ale aj pomazaný 
krizmou, čo navždy symbolizujú 
konsekračné kríže umiestnené 
v priestore chrámu. 

Cirkevní Otcovia na  základe 
úvah o  Božom Slove neváhali 
tvrdiť, že Kristus je zároveň kňa-
zom i oltárom obety seba samé-
ho. Tým, že sám Kristus pamiat-

ku svojej obety, – ktorú priniesol 
Otcovi na  oltári kríža, ustanovil 
ako obetnú hostinu, – urobil po-
svätným aj stôl, okolo ktorého sa 
veriaci schádzajú na slávenie jeho 
Veľkej noci. 

Sláveniu Eucharistického ta-
jomstva je primerané, aby sa 
k  nemu zhromažďovali veriaci 
vždy a výlučne na tom istom po-
svätnom mieste, teda pri nepre-
nosnom pevnom oltári so zemou 
pevne spojeným, ako sa to prak-
tizovalo od najstarších čias. Kres-
ťanský oltár zvláštnym spôsobom 
plní úlohu obetného stola i stola 
veľkonočnej hostiny. Na  oltári 
sa neprestajne sprítomňuje obe-
ta kríža, až kým Kristus nepríde 
v sláve. Je stolom, okolo ktorého 
sa zhromažďujú deti Cirkvi, aby 
Bohu vzdávali vďaky a  prijímali 
Kristovo telo a krv. Teda vo všet-
kých kostoloch je oltár stredo-
bodom vzdávania vďaky, na kto-
rých sa uskutočňuje Eucharistia. 
Z  toho, že sa na  oltári slávi Pá-
nova pamiatka a pri ňom sa nám 
sám Kristus podáva, jednoznačne 
vplýva, že oltár je znakom samé-
ho Krista. Preto sa v  Cirkvi ujal 
výrok: „Oltár je Kristus.“ 

Termín konsekrácia pochádza 
z latinského slova consecratio, čo 
znamená zasvätiť jedine Bohu. 
Konsekruje sa krizmou – olivo-
vým olejom zmiešaným s prírod-

ným balzamom posväteným bis-
kupom na Zelený štvrtok. Teda aj 
obetný stôl sa zasväcuje výlučne 
Bohu. Veď eucharistická obeta sa 
prináša jedine jemu. Od  chvíle 
konsekrácie je už vždy prekry-
tý plachtou - obrusom, aby nás 
pozýval k  stolovaniu. Dáva nám 
na  vedomie, že Pán na  nás čaká 
a teší sa, že prichádzame k nemu.

Dátum 28. apríl bude pre našu 
farnosť dobudúcna vždy výroči-
tou slávnosťou posvätenia chrá-
mu. Po konsekrácii ako pamiatku 
nám spišský biskup Mons. Štefan 
Sečka zanechal dekrét - pamätný 
list: „Tu prebýva Ježiš Kristus.“ 
Je to aj azylové miesto pre nás, 
pretože v Kristovom dome nájde 
útočisko každý človek. 

Kde je nadšenie, tam sa mu-
rované chrámy vybudujú za nie-
koľko rokov, či zrekonštuujú 
za niekoľko mesiacov. Duchovné 
chrámy, ktorými sme my sami, 
sa budujú celé desaťročia. Každý 
z  nás bol podobne požehnaný 
a  posvätený svätou krizmou vo 
sviatosti krstu i birmovania. Pre-
to svätý pápež Ján XXIII. aj nám 
zanechal odkaz, ktorým počas 
pontifikátu tak často povzbudzo-
val rodičov: „Keď prídete domov, 
požehnajte a  pobozkajte svoje 
deti. A žehnajte ich často, aby ste 
boli aj vy požehnaní.“

Peter Pitoniak, farár
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UDIALO SA

Turistov sprevádzali slnečné lúčePucovčania si pripomenuli páračky 
a čepčenie nevesty

Ľudia si pri peknom počasí pochutili 
na zabíjačkových špecialitách

Fašiangové obdobie sa v  Pu-
cove nezaobíde bez zabíjačky. 
Dobroty ako pečené rebierka, 
grilovaná krkovička, jaternice, 
klobásy, škvarky čakali na  náv-
števníkov obecnej zabíjačky 25. 
februára. 

Miestni poľovníci pripravili 

chutný divinový guláš. Nechýbali 
ani šišky, ktoré potešili najmä naj-
menších. K dobrej nálade prispe-
lo aj krásne slnečné počasie, náv-
števníci mohli pri dobrom jedle 
bez rušenia debatovať, pospevo-
vať si ľudové piesne a  spomínať 
na fašiangy ich mladosti. 

Medzisviatkové obdobie patrí aj 
tradičnému turistickému pre-
chodu Pucovská brázda. Na jeho 
17. ročníku sa zúčastnilo šesťde-
siat zaregistrovaných nadšencov 
zimnej turistiky. Nezaregistrova-
ných  bol tiež približne rovnaký 
počet. Napriek tomu, že počasie 
deň pred konaním prechodu 
bolo veľmi veterné a  nepríjem-
né, v  deň jeho konania sa ako-
by zázrakom vyčasilo a  slnečné 
lúče šteklili tváre účastníkov. 
Trasa bola nenáročná a  tak ju 
hravo zvládli aj najmenší účast-
níci. Viedla na vrch Záhorová a  

po  hrebeni ku kaplnke sv. Ven-
delína. Tam sa mohli turisti ob-
čerstviť, niečo si opiecť a zohriať 
sa pri ohníku. Späť do dediny sa 
vracali cez Vaľkovku do  kultúr-
neho domu. Tam už rozvonia-
vala chutná kapustnica, ktorou 
sa unavení turisti mohli posilniť. 
„S  organizovaním sú spojené aj 
náklady,“ povedal starosta Metod 
Sojčák. „Ak o registráciu nebude 
v budúcnosti záujem, nebudeme 
pripravovať občerstvenie a  pre-
chod bude v  štýle čo kto done-
sie. Je to na uváženie do ďalších 
ročníkov.“ 

Začiatkom januára pripravili pu-
covské ženy a  mládež pre všet-
kých priaznivcov folklóru pred-
stavenie pod názvom Pucovské 
páračky a  čepčenie nevesty. Tí 
skôr narodení si zaspomínali, 
ako sa kedysi počas zimných ve-
čerov stretávali a spoločne párali 
perie. Pri práci rozprávali o svo-
jich mladých časoch, hlavne o ši-
balstvách, ktoré vykonali zamla-
di, a  porovnávali sa s  terajšou 
mládežou. Nechýbali strašidelné 
príhody, aby večerná atmosféra 
bola trochu záhadnejšia a  stra-
šidelnejšia. Z  popáraného peria 
sa potom ušili periny a hlavnice, 

ktoré mladé dievča dostalo ako 
výbavu na svadbu. 

Pripomenuli si aj čepčenie ne-
vesty, ktoré sa opäť udomácňuje 
na svadbách. Túto tradíciu spolu 
so ženami predstavila mládež. 
Nakoniec nasledovalo prenáša-
nie perín. Periny, ale aj iné veci 
potrebné do  domácnosti, ktoré 
mladá nevesta dostala od rodičov 
do  vena, sa po  svadbe v  nedeľu 
prenášali od nevesty k mladému 
pánovi. Tieto zvyky priblížila 
Žofia Brieniková. Všetkým účin-
kujúcim patrí veľké poďakovanie 
za  obohatenie kultúrneho života 
v Pucove. 

Ples splnil očakávania hostí
Vo februári sa konal desiaty roč-
ník obecného plesu. Na  plesa-
júcich čakala nielen zábava pod 
taktovkou Dj Harezníka, ale aj 
chutná večera a  sladký koláč.  
Nemohla chýbať bohatá tombo-
la, ktorú poskytli sponzori, a kul-
túrny program.
Ples svojím kultúrnym predsta-
vením otvorili Hajdúch band, 
ktorí predviedli hudobné aj gym-
nastické číslo v podaní Viktorky 
Jurášovej.  Spestrením bolo aj 

vystúpenie cimbalovej muziky 
z Liptovského Mikuláša. Hudob-
níci zahrali známe slovenské ľu-
dové piesne a plesajúci si s nimi 
mohli nejednu zaspievať. Chutná 
večera nasýtila nielen žalúdok, 
ale aj oči, na tanieroch hostia na-
šli  veľmi chutné umelecké dielo. 
Plesajúci sa zabávali do  skorého 
rána. Každý si domov odniesol 
dobrý pocit, výhru z  tomboly 
i malú spomienku v podobe ruč-
ne vyrobenej šperkovnice.
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Marec - mesiac knihy 
Marec je mesiacom, ktorý v  škole spájame s  knihou. Mesiac knihy 
sme si pripomenuli výstavkou kníh, návštevou knižnice, hlasným čí-
taním kníh. Žiaci sa zapájali do literárnej súťaže s názvom Z rozprávky 
do  rozprávky. V  knižnici sme privítali maličkých škôlkarov, ktorým 
štvrtáci prečítali rozprávku O medovníkovom domčeku.  

Finančná dotácia z rozpočtu ŽSK
Vo februári sme zareagovali na výzvu Žilinského samosprávneho kraja 
v programe Kultúra so žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK. 
Schválili nám čiastku tristo eur, ktorú plánujeme investovať do kúpy 
látok a drobného materiálu, z ktorých dokážeme pre naše šikovné deti 
pošiť oblečenie s prvkami ľudovej kultúry.

Brigáda v okolí školy
Tak, ako máme zvykom, aj tento rok sme si vyhrnuli rukávy a zveľa-
dili okolie školy. Žiaci zbierali všetko, čo do prírody nepatrí, zároveň 
vyhrabali trávnik i brehy potoka. Upravili a zveľadili sme si okrasné zá-
hony- skalky pred školou, prekryli fóliou, zasypali mulčovacou kôrou.
Brigáda skončila pocitom z dobre vykonanej práce.

Plavecký výcvik
Žiaci 3. a 4. ročníka zažili skvelý týždeň v akvaparku v Dolnom Kubíne.  
Naučili sa plávať, vyšantili sa vo vodnom svete a na tobogánoch. Bol to 
príjemne strávený týždeň.

Zimné radovánky
K zime neodmysliteľne patrí sneh a mráz. A veru, tohoročná pani Zima 
sa nedala zahanbiť. Bohatá snehová nádielka  a treskúce mrazy priali 
akýmkoľvek zimným radovánkam. 

O tom, že žiaci sú mrazu odolní, svedčia chvíle strávené na sánkach, 
lopároch, korčuliach. Ľadovú plochu nám ponúklo Hokejové ihrisko 
v Mlyne, útočisko pred mrazom teplá unimobunka, v ktorej nám kú-
rili chlapci Ďaďovci. Nikto sa nedal zahanbiť, každý sa pohyboval, ako 
vedel. Do školy sme sa všetci vrátili zdraví a spokojní. 

Fašiangový deň v škole
Škola ožila farbami, smiechom, kostýmami. Žiaci aj učitelia sa stali nie-
kým iným, všetci boli veselí, krásni i strašidelní zároveň.

Po veľkej prestávke  sme si pochutili na chrumkavých šiškách, ktoré 
sme si napiekli a rozvoňali celú školu. Bolo to pekné dopoludnie, ktoré 
sa nieslo vo veselej a príjemnej atmosfére.

Karneval
Vo februári sa kultúrny dom v  Pucove stal miestom dobrej nálady, 
usmiatych tvárí a krásnych kostýmov. Pre všetkých, malých i veľkých 
bola prichystaná dobrá hudba, súťaže, sladká odmena, chrumkavé 
šišky (vďaka kuchárkam), teplý čajík, bufet s dobrotami a bohatá tom-
bola (vďaka všetkým sponzorom). Zábavné popoludnie nám spestrili 
tretiaci pod vedením učiteľky Laučekovej s tančekmi Ča, ča, ča a Čer-
tovským tancom. Štvrtáčka Ninka Šinálová v sprievode  akordeónu  za-
spievala ľudové piesne. Program obohatili o svoje vystúpenie i Hajdúch 
band a Ján Šinál z Pribiša.
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Fašiangy v materskej škole
 Mesiac február  si škôlkari užili s tradíciami a zvykmi. S deťmi sme  
si  pripravili veselý týždeň fašiangových aktivít. Formou  prezentá-
cie a rozhovoru si deti osvojili fašiangové zvyky,  vyrábali papierové 
masky, pripravovali výzdobu, spievali, recitovali, tancovali, zdobili 
priestory a  veľmi sa tešili na  plno dobrôt, ktoré si priniesli z domu. 
Fašiangové obdobie sme ukončili  karnevalom, ktorý nám spríjemnili 
žiaci a rodičia svojím vystúpením.   

Šibi ryby – prípravy na Veľkú noc
Apríl sa v škôlke niesol okrem iného aj v duchu príprav na Veľkú noc. 
Deti rozozvučali triedy veselými veľkonočnými riekankami a  v  prí-
jemnej atmosfére vyrábali rôzne veľkonočné ozdoby. Maľovali vyfúk-
nuté vajíčka, obaľovali ich v šošovičke, maku a kokose. Svoju šikovnosť 
ukázali pri výrobe krásnych veľkonočných venčekov. Veľkú radosť 
mali z výroby veľkonočných medovníčkov, ktoré boli z modelovacej 
hmoty. Svoje výrobky potom ozdobili veselými farbami. Deti neza-
budli ani na najkrajšiu veľkonočnú tradíciu a spolu s pani učiteľkami 
vyskúšali pletenie korbáčov. Chlapci korbáče hneď vyskúšali a dievča-
tá sa tešili, že budú celý rok nielen zdravé, ale aj krásne.

Škôlkari  pomáhajú Zemi
Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce ge-
nerácie je veľmi zložitá a  ťažká úloha. Preto si deti materskej školy  
spoločne zhotovili z odpadového materiálu – vláčik Separáčik a tak  si 
vytvorili prostredie, kde sa odpad separuje. Pani učiteľky im vysvetlili, 
že odpadky sa dajú triediť,  podľa toho z čoho sú vyrobené – z plas-
tu, z papiera, zo skla. Poznali, že všetky takéto odpadky sa odkladajú 
do zvláštnych farebných kontajnerov – u nás do farebných vagónikov 
nášho vláčika. A tak i naši najmenší pomáhajú planéte Zem.

Deti sa hrajú na vynovenom ihrisku
Detské ihrisko pri škole dostalo novú podobu. Namiesto pôvodných 
drevených prvkov, ktoré už boli rokmi opotrebované a zvetrané, pri-
budli moderné kovové preliezačky. Rodičia môžu byť pokojní a ne-
musia sa o svoje ratolesti báť, povrch ihriska a všetky prvky na ňom 
spĺňajú prísne bezpečnostné kritériá. 

Obec investovala do  výstavby ihriska osemtisíc eur. Je to nemalá 
suma, preto je potrebné o  ihrisko sa starať a pri hrách na ňom doze-
rať na deti. Pri zlej manipulácii alebo poškodzovaní treba upozorniť 
a nahlásiť na obecný úrad, kto ničí obecný majetok. Poškodené veci 
na ihrisku bude samospráva vymáhať od nespratníkov.

Udialo sa
V apríli prebehli na všetkých základných školách na Slovensku zápisy 
detí do 1. ročníkov.

V našej základnej škole sme na školský rok 2017/2018 zapísali do 1. 
ročníka 15 detí.

Žiaci sa zapojili do týždňa hlasného čítania. Myšlienkou akcie bolo 
zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a roz-
právok. Rodičia a starí rodičia čítali deťom.

Veľkonočné tvorenie
Pred Veľkou nocou sme si spríjemnili dni v škole vyrábaním veľkonoč-
ných dekorácií. Tvorili žiaci, pani učiteľky, pán učiteľ, šikovná aran-
žérka Hanka Prekopová i pán Hlbočan, ktorý nám    každý rok ukáže 
a napletie korbáče z prútia, ktorými chlapci vo Veľkonočný pondelok 
vyšibú dievčatá. To preto sú také krásne a zdravé po celý rok.

Pripravujeme
Deň matiek, Deň detí, Školský výlet, Noc odvahy

Aj napriek tomu, že ešte nie je koniec školského roka, chceme sa po-
ďakovať rodičom, ktorí nám pomohli pri organizovaní školských ak-
cií: Eva Mudrončíková, Anna Ďaďová, Ján Ďaďo, Peter Ďaďo, Helena 
Nagyová, Agáta Sojčáková, Lucia Povalová, František Vido, Marianna 
Mudroňová, rodina Šinalová z Pribiša, Katarína Jurášová, Monika Svi-
teková, Anna Prekopová

Ďakujeme za  spoluprácu Obecnému úradu v  Pucove a  Šimonovi 
Cengelovi.

Autori: Mgr. D. Laučeková, Mgr. G. Ďaďová, Mgr. Ľ. Puna, 
Mgr. M. Machajová, Mgr. D. Hlbočanová

Návšteva   školskej  knižnice
Je všeobecne známe, že kniha je najlepší priateľ  človeka – nikdy ho 
nezradí a zavše pobaví. A práve takého priateľa sme našli v našej škol-
skej knižnici. Jej  návštevu  nám spríjemnili  žiaci 4. ročníka, ktorí 
škôlkarom prečítali ich obľúbené  rozprávky  a  spoločne spoznávali 
tajomstvá knižnice.
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PUBLICISTIKA

Prišla jar a s ňou práce v záhrade. 
Keď budete pri svojich domoch 
upravovať okolie, pamätajte aj 
na  širšie priestranstvá. Nie je 
v  silách obce, aby všetko upravi-
la. Hneď po  skončení zimy sme 
za  pomoci zametacej techniky 
prešli dedinu, zamietli miestne 
komunikácie a  hlavnú cestu. Ta-
kýmto spôsobom sa však nedá 
všetko vyčistiť. Je aj na  vás, aby 
ste okolie dočistili.  V  minulých 
časoch sa stávalo pravidelnosťou, 
že sa organizovali brigády. Teraz 
je veľmi ťažké zorganizovať spo-
ločnú brigádu, každý je pracovne 
vyťažený a  nedá sa to naplánovať 
na  jeden termín. Preto každý len 
jednu hodinku venujme čistote 
obce. Lebo neporiadok a  odpad, 
ktorý je pohodený v  okolí cesty, 
lúk a pasienkov odhodil len a  len 
človek, nikto iný. 

Čo nevidieť začne obdobie ko-

senia verejných priestorov cintorí-
na, ihriska, priestoru pod Skalka-
mi a školského dvora. Túto prácu 
vykonávajú občania, ktorí pracujú 
na  aktivačných prácach. Uprave-
né priestory sú vizitka obce. Veľ-
mi často sa stretávame s uznaním 
ohľadom úpravy okolia. Na  akti-
vačných prácach pracujú len dvaja 
zamestnanci,  bude ťažké verejnú 
zeleň udržať vždy upravenú. Až te-
raz si uvedomíme, ako sú potreb-
ní. No za  ich činnosť im málokto 
poďakuje. Zvykli sme si, že túto 
prácu niekto urobí. Často sa jed-
ná o maličkosti, ktoré môže urobiť 
každý jeden z nás.  

Ak bude takýto stav pretrvá-
vať, obec si bude musieť prenají-
mať úpravu zelene, menšie práce 
od firiem a tak budeme mať menej 
financií na  rozvoj obce. Peniaze 
potrebujeme najmä na  výstavbu 
ciest, ktoré sú drahé. Každý rok sa 

snažíme vyčleniť z rozpočtu finan-
cie na  opravu miestnych komu-
nikácií. Tak to bude aj tento rok. 
Už prešiel viac ako rok, čo sme 
podali žiadosť na  rekonštrukciu 
cesty od obchodu COOP Jednota 
k  cintorínu. No k  dnešnému dňu 
nemáme žiadnu odpoveď. Daná 
cesta a  most potrebujú opravu. 
Dúfame, že projekt bude úspešný 
a budeme môcť cestu opraviť. Inak 
ju budeme opravovať z  vlastného 
rozpočtu a  to bude zdĺhavý pro-
ces. Je to veľká investícia. Preto je 
potrebné, aby sme obecný majetok 
nepoškodzovali, aby sme nemuseli 
financie použiť na  opravu poško-
deného majetku nerozvážnosťou, 
prípadne vandalizmom. 

Obec prepožičiava verejné 
priestranstvá za veľmi malý alebo 
žiadny poplatok. Nechce zarábať 
na prenájme verejných priestorov. 
Keď máme niečo zadarmo, musí-

me niečo aj zadarmo odpracovať, 
aby sme to vrátili spoločnosti. 
V  priestoroch hokejového ihriska 
sa napríklad pravidelne konajú 
v letnom období rodinné, firemné 
alebo mládežnícke guľáše. Každý 
je rád, keď je priestor upravený, 
ale na to treba financie a ľudí. Ak 
budeme vyberať financie za  daný 
priestor a  každý zaplatí, tak ne-
bude problém zaplatiť firme, aby 
priestor vyčistila. Vo veľa obciach 
a  mestách sa za  prenájom multi-
funkčného ihriska vyberajú po-
platky. My chceme, aby bol prístup 
na  ihrisko pre všetkých. Ihrisko 
sa prevádzkou ničí a  je potrebná 
investícia na  jeho údržbu. Ešte sa 
nestalo, že tí, ktorí ho najviac vy-
užívajú, prišli a  ponúkli pomoc. 
Preto skúsme byť spolu patriční 
a vykonajme niečo pre dedinu len 
pre pocit dobre vykonanej práce.

Metod Sojčák

Opäť sa vrátim k  tak často spo-
mínanému zákonu o  územnom 
plánovaní a  stavebnom poriad-
ku, k  tzv. stavebnému zákonu. Je 
to zákon, s ktorým sa stretávame 
všetci. 

Najskôr si postavíme rodinný 
dom. Zrazu zistíme, že domček je 
nám malý a chceme si niečo pris-
taviť. Chýba nám garáž na umiest-
nenie auta, bicykla, motorky 
alebo traktora. Pivnica na usklad-
nenie zeleniny, ovocia alebo 
na  uskladnenie náradia. Stane 
sa, že potrebujeme malú dielňu, 
hospodársku budovu pre domá-
ce zvieratá, oplotenie pozemku, 
výstavbu oporného múra, altá-
nok. Na všetky stavby, ktoré som 
spomenul, potrebujeme stavebné 
povolenie alebo rozhodnutie. 

Pre vydanie povolenia potrebu-
jeme projektovú dokumentáciu. 
Dokumentácia je základ každej 
stavby. 

Keď chceme niečo postaviť, 
potrebujeme mať víziu, ktorú si 

nakreslíme alebo sa poradíme 
s  projektantom, ktorý nám našu 
predstavu prekreslí do  podoby 
projektu. Drobná stavba podlieha 
ohláseniu iba vtedy, keď má rozlo-
hu najviac 25 metrov štvorcových 
a jej výška nepresahuje 4,5 m. 

Často sa stáva, že podáme dve 
ohlásenia na  drobnú stavbu, ale 
stavby spojíme do jedného celku. 
Vtedy sa nejedná o drobnú stavbu, 
ale o stavbu, na ktorú sa vyžadu-
je stavebné povolenie. Každý, kto 
postavil niečo iné, ako uviedol 
na  oznámení stavebného úradu, 
sa dopúšťa priestupku. Priestupok 
následne prešetruje štátny staveb-
ný dohľad a ten podľa druhu po-
rušenia môže nariadiť odstránenie 
stavby alebo nariadiť dodatočné 
stavebné povolenie. To je spojené 
s trojnásobnými poplatkami.  

Preto vás, milí stavebníci, vyzý-
vam, aby ste všetky stavby, ktoré 
máte postavené, dali do  súladu 
s oznámením stavebného úradu. 

Metod Sojčák

Cesta je dôležitá súčasť nášho ži-
vota. Prichádzame do  kontaktu 
každý deň. V dedine poznáme dva 
druhy ciest, a to cestu tretej triedy 
z  Dolného Kubína do  Pokryváča, 
ktorá patrí pod správu Žilinského 
samosprávneho kraja, a  miestne 
komunikácie, ktoré patria obci. 
Sú to cesty, ktoré majú zo záko-
na o  pozemných komunikáciách 
rovnaké postavenie. Majú síce 
rovnaké postavenie, no pri usku-
točňovaní vjazdov na  miestnu 
komunikáciu, oplocovaní alebo 
výstavbe oporných múrov ne-
dodržiavame rozhodnutia, ktoré 
vydá obec. 

Pri výstavbe spomínaných sta-
vieb sa všetci oháňame jednou 
a  tou istou odpoveďou: „Potiaľ-
to je môj pozemok a tu si budem 
robiť, čo ja chcem.“ To však nie je 
pravda. Nikto si pri hlavnej ceste 
nezriadi vjazd do  pol cesty alebo 
oporný múr, lebo potiaľ je jeho 
pozemok. Je to cesta, ktorá slúži 
všetkým a  staviteľ musí rešpekto-

vať rozhodnutia správcu cesty, aj 
keď pozemok pod cestou nie je 
v správe správcu. 

Keď si podrobne preštudujeme 
územný plán obce z  roku 2008, 
dozvieme sa, že v  dedine je do-
pravná infraštruktúra navrhnutá 
nasledovne: miestne komunikácie 
sú navrhnuté ako dvojpruhové 
o  šírke jazdného pruhu 3 m, res-
pektíve 2,75 m a  s  nespevnenou 
krajnicou po  obidvoch stranách 
šírky 0,5, respektíve 0,75 m. 

Na  vybudovanie miestnej ko-
munikácie potrebujeme minimál-
ne 7 m, do ktorých ešte nie je za-
počítaný násypný kužeľ. 

Pozemky pod miestnymi ko-
munikáciami po  komasácii sú tri  
až päť metrov, čo je nedostatočné. 
Pre ďalší rozvoj obce je potrebné 
nechať pozemok voľný minimál-
ne v šírke 7 až 8 metrov. Územný 
plán obce je najväčší zákon obce 
o výstavbe a jeho porušenie môže 
viesť až k odstráneniu stavby, ak si 
ju postavíte na hranicu pozemku. 

O čistotu a priestranstvá v dedine sa musíme starať všetci

Ako postupovať pri výstavbe Miestne cesty potrebujú viac miesta


