Správa o činnosti - Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela
Šikeťa a pukanskej histórie za rok 2019

V roku 2019 bola zavŕšená niekoľkoročná snaha o vytvorenie samostatnej
expozície „História hasičstva v Pukanci“. Jej základom bola myšlienka PaedDr.
Ladislava Kováčika zreštaurovať starú štvorkolesovú hasičskú striekačku
značky 1884-5371 1K Sz z 19. storočia, ktorú objavil v značnej deštrukcii,
v priestoroch garáže vo dvore múzea ešte v roku 2016. V roku 2017 bola stará
hasičská technika presunutá do súkromnej dielne Petra Gembeša v areáli fi.
Hammerbacher sk. Presun sponzorsky vykonal František Majtán v spolupráci
s pracovníkmi obce. Opravu, ale aj výrobu zničených častí stroja zabezpečil
v priebehu dvoch rokov Pavel Ziman. Išlo hlavne o kolesá a prednú nápravu.
Ďalšie drevené časti vyrobil a opravil Peter Gembeš. Nasledovali čistiace
a náterové práce, ktorých sa zúčastnili hlavne pukanskí členovia Spoločnosti (D.
Palkovičová, S. Fontányi, L. Kováčik, M. Ďurčinka, S. Zamboj
a M.Gembešová). Nátery sponzorsky poskytla fi Hammerbacher sk. V priebehu
roka 2018 bola v skladoch obce objavená ďalšia hasičská technika –
dvojkolesová hasičská striekačka a dvojkolesová kára na prevoz hadíc. Na nich
boli vykonané nátery a výmena kolesa (poskytnuté sponzorsky).
Rekonštrukcia a obnova starej hasičskej techniky bola ukončená v r. 2019.
Bol to však len prvý krok. Ďalej bolo potrebné pripraviť priestory, kde bude
technika vystavená. Vďaka obci Pukanec a starostovi Ing. Jánovi Rievajovi boli
Spoločnosti poskytnuté priestory v starej požiarnej zbrojnici na námestí. Išlo
o hasičskú klubovňu na poschodí – tam Spoločnosť umiestnila výstavu o histórii
hasičstva od polovice 19. stor. do druhej polovice 20. storočia. V prízemí
budovy bola umiestnená zrekonštruovaná technika.
Začiatkom roka 2019 podala Spoločnosť žiadosť o poskytnutie dotácie
Nitriansky samosprávny kraj v rámci výzvy LEADER, na vyhotovenie kovanej
brány výstavnej miestnosti a ďalších kovaných súčastí na budove požiarnej
zbrojnice. Projekt bol úspešný aj vďaka Monike Slížikovej, projektovej
manažérke OZ Tekov-Hont, ktorá nám ochotne poskytla pomoc.
Slávnostné otvorenie expozície „História hasičstva v Pukanci“ sa uskutočnilo
pri príležitosti konania Pukanských remeselníckych trhov 5. júla 2019. Týmto
oceňujeme snahu a vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek

spôsobom pričinili o záchranu historickej hasičskej techniky. Vytvorili sme
výstavu a zabezpečili zmysluplné využitie priestorov starej požiarnej zbrojnice.
V roku 2019 Spoločnosť pokračovala v rozšírení Expozície pukanskej
histórie o ďalšie dve výstavy. Predstavila významného remeselníka – hrnčiara,
Jána Könyveša. Gestorom výstavy bola Mária Gembešová, technicky
spolupracovali Slavomír Zamboj a Ľudmila Ponická. Ďalšiu novú výstavu pod
názvom „Svadby v Pukanci“ realizovali Mgr. Darina Palkovičová a Ing. Želmíra
Mozolová v spolupráci s Mgr.Ľudmilou Ponickou.
Kladne treba hodnotiť aj vystúpenie našich členov v relácii Slovenského
rozhlasu, kde bola príležitosť spropagovať nové výstavy ako i činnosť
Spoločnosti. Podieľali sme sa aj na tvorbe propagačného šotu v realizácii
Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Leviciach na propagovaní náučných
chodníkov v Pukanci. V treťom čísle Pukanských novín bol publikovaný článok
Mgr. D. Palkovičovej „Svadby v Pukanci“ a M. Gembešovej „História
hasičstva v Pukanci“. Každodenný život Pukanca ako spomienky pamätníka
Pavla Firického spracoval vo štvrtom čísle PN PaedDr. L. Kováčik.
V mesiacoch september a október 2019 sme pokračovali v spolupráci
s Informačným strediskom v Dudinciach a to organizovaním prehliadok
Pukanca. Hodnotíme to ako dobrý spôsob priblížiť históriu nášho mestečka
širokej verejnosti predstavením protitureckého opevnenia, kostola sv. Mikuláša,
Expozície pukanskej histórie ako i ďalších národných kultúrnych pamiatok
v Pukanci. Pri tejto príležitosti sme aktívne spolupracovali s hrnčiarom
Tomášom Frankom a pestovateľom moruší – Stanislavom Stroškom.
Vítanú podporu našej činnosti dostávame od kolektívov našich rodákov,
členov Spoločnosti v Bratislave a v Prahe. Ľubomír Hruškovič nám predložil
vynikajúci materiál na spracovanie – život a úspešnú kariéru pukanského
rodáka Jozefa Velebného, konštruktéra podvozkov fi Škoda. Je to jeden
z projektov, ktoré chce Spoločnosť v najbližšom období realizovať.
Poslednou aktivitou našich členov (D. Palkovičovej, M.Gembešovej) bola
čistenie a úprava hrobov našich dejateľov pochovaných na starom cintoríne.
Na záver treba povedať, že v každej činnosti je vždy čo zlepšovať. Získali
sme však aj nových členov, čo nás povzbudzuje. V obci si našu činnosť všímajú
a veríme, že aj oceňujú. Našou snahou je, aktivity, ktoré sme doteraz

vykonávali naďalej udržať, čo si bude vyžadovať účasť všetkých členov podľa
ich individuálnych schopností.
Mária Gembešová, predsed. Spoločnosti

