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Interview s Bohom
Do nového roka vinšujem vám to, však viete čo,
aby ste sa dostali tam, však viete kam,
aby ste sa radovali s tým, však viete s kým,
aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho.

„Poď ďalej,“ povedal Boh.
„Tak ty by si so mnou chcel urobiť interview?“
„Ak máš čas?“ povedal som.
Boh sa usmial a odpovedal: „Môj čas je večnosť
a preto je ho dosť na všetko. A na čo sa vlastne
chceš spýtať?“
„Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
Boh odpovedal: „To, že ich nudí byť deťmi a tak
sa ponáhľajú, aby dospeli a keď sú dospelí, zase
túžia byť deťmi. Prekvapuje ma, že strácajú zdravie, aby zarobili peniaze, a potom utrácajú peniaze na to, aby si dali do poriadku svoje zdravie.
Prekvapuje ma, že sa natoľko strachujú o svoju
budúcnosť, že zabúdajú na prítomnosť, a tak
vlastne nežijú ani pre prítomnosť, ani pre budúcnosť. Prekvapuje ma, že žijú, akoby nikdy nemali
umrieť a že umierajú, akoby nikdy nežili.“
Boh ma vzal za ruku a chvíľu sme mlčali. Potom
som sa spýtal: „Čo by si chcel ako rodič naučiť
svoje deti?“
Boh sa usmial a odpovedal: „Chcem, aby poznali, že nemôžu nikoho donútiť, aby ich miloval.
Môžu len dovoliť, aby ich druhí milovali.
Chcem, aby poznali, že najcennejšie nie je to,
čo v život majú, ale koho majú. Chcem, aby poznali, že nie je dobré porovnávať sa s druhými.
Každý bude súdený sám za seba, nie preto, že je
lepší alebo horší ako iní. Chcem, aby poznali,
že bohatý nie je ten, kto má najviac, ale ten, kto
najmenej potrebuje. Chcem, aby poznali, že trvá
len pár sekúnd spôsobiť ľuďom, ktorých milujeme hlboké rany, ale trvá veľa rokov, kým sa také
rany zahoja. Chcem, aby sa naučili odpúšťať, odpúšťať skutkom. Chcem, aby vedeli, že sú ľudia,
ktorí ich veľmi milujú, ale ktorí nevedia, ako svoje city vyjadriť. Chcem, aby vedeli, že za peniaze
si môžu kúpiť všetko, okrem šťastia. Chcem, aby
poznali, že vždy nestačí, aby im odpustili druhí,
ale že oni sami musia odpúšťať.“
Chvíľu som sedel a tešil sa z Božej prítomnosti.
Potom som Bohu poďakoval, že si na mňa urobil
čas. Poďakoval som mu za všetko, čo pre mňa
a moju rodinu robí.
A Boh odpovedal: „Kedykoľvek. Som tu dvadsaťštyri hodín denne. Len sa spýtaj a ja ti odpoviem.
Ľudia zabudnú, čo ste povedali. Ľudia zabudnú,
čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa
vás cítili.
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Ako sme volili

Sviatočné slovo
Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa vám
v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo
čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je
plná spomienok i očakávaní,
nič nie je bežné ani všedné,
napriek tomu, že Vianoce sú
každý rok, ich okúzľujúce čaro
sa nedá ničím nahradiť ani
napodobniť. Vianočné sviatky
v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.
Tíško prichádza tento
zvláštny čas, keď sa stretávajú
rodiny, príbuzní a známi, keď
si sadáme k spoločnému stolu,
aby sme sa tešili z jedinečnej
sily, ktorej hovoríme rodinné
puto.
V tento sviatočný čas
chceme byť dobrí navzájom
k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú
obdobím, keď sa každý snaží
byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky,
úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa
dni napĺňali spokojnosťou,
ľudskou spolupatričnosťou,
osobným uplatnením, ako
i dosahovaním vytúžených
cieľov. Vianočný čas má svoje
neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami,
ale i srdcom, a je príležitosťou
zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú
skryté naše najtajnejšie túžby
a želania.

V tento čas pokoja schádza
sa rodina a na život za nami
spolu sa spomína. Pri slávnostne prestretom stole sú aj
prázdne miesta a slzy vtekajú
cez slová do hlasu.
Blikajúce sviečky – symbol
Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia,
naše vnútro. Veď každý z nás
s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie či len
pohľad a svet sa zrazu stáva
krajším. Človek sa musí vedieť
tešiť i zo šťastia toho druhého,
čas veselosti a radosti nastal
svetu. Tíško znejú koledy, tichá noc – svätá noc rozciťuje
naše srdcia.
V tento sviatočný čas si viac
ako inokedy uvedomíme, že
napriek dospelosti v každom
z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo
čaká na nádherne pripravený
štedrovečerný stôl, voňavú
kapustnicu, žiarivý stromček
a darčeky, ktoré nás pod ním
čakajú.
Vianočné sviatky – čas
radosti, vychutnajme si ich
so všetkým, čo k nim patrí.
V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor či iné
dobroty a štedrý večer nech
zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Milí spoluobčania, prajem vám všetkým požehnané
vianočné sviatky, nech ticho
Vianoc nás všetkých naplní
pravým pokojom, radosťou,
láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 10. novembra.
Z celkového počtu 641 oprávnených voličov v Pucove prišlo k volebnej urne 461 obyvateľov, čo predstavuje 71,91 % účasť. Z počtu 461
odovzdaných hlasovacích lístkov bolo pre voľbu poslancov platných
453 hlasovacích lístkov a pre voľbu starostu obce 451 lístkov.
počet
hlasov

Za starostu obce bol zvolený
Metod Sojčák Ing., nezávislý kandidát

381
počet
hlasov

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení
Peter Ďaďo, Kresťanskodemokratické hnutie

300

Miroslav Ustaník, nezávislý kandidát

277

Marcela Ustaníková, Kresťanskodemokratické hnutie

264

Jozef Bečka, Kresťanskodemokratické hnutie

225

Filip Žákovič, Kresťanskodemokratické hnutie

212

Stanislav Kobuš Mgr., nezávislý kandidát

209

Milan Smoleň, Kresťanskodemokratické hnutie

204

Mikuláš zavítal aj do Pucova
Sviatok svätého Mikuláša je predzvesťou toho, že za krátky čas sú
tu Vianoce. Deti sa nesmierne
tešia na príchod Mikuláša a netrpezlivo čakajú, kedy zavíta aj
do našej obce – nášho kostola.
Deti sa najviac tešia na darčeky,
ktoré im prinesie. Darčeky si treba zaslúžiť. Mikuláš mal v knihe
života poznačené, ktoré deti boli
poslušné, a ktoré neposlúchali
rodičov, učiteľov, nerobili si domáce úlohy, hádali sa s kamarátmi a mnoho ďalších prehreškov.
Mikuláš požiadal deti, aby prišli
zaspievať, zarecitovať a pomodliť
sa nejakú modlitbičku. Odváž-

ne deťúrence zarecitovali aj zaspievali. Mikuláš deti pochválil
za prednesené prosbičky a taktiež
im poďakoval za krásnu scénku o stvorení sveta, ktorú spolu
s vychovávateľkami a učiteľkou
pripravili. Poprial im veľa trpezlivosti pri nácvikoch divadielok,
ktoré pripravujú pre potešenie
druhých a samých seba. Nakoniec kňaz udelil požehnanie pre
všetky deti a rodičov, ktorí prišli
do kostola. Mikuláš mal dostatok
darčekov pre deti i pre tých skôr
narodených. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok a veríme, že budeme lepší.

Metod Sojčák

Pozývame vás
•
•
•
•
•

Pucovská brázda 29. 12. 2018 začiatok 10. h pred KD
Vianočný koncert v kostole sv. Ondreja – Kysucký prameň 30. 12. 2018 o 16. h
Stvorenie sveta, Krštiny – predstavenie v kostole sv. Ondreja 3. 2. 2019
XI. Obecná zakáľačka 23. 2. 2019
XII. Reprezentačný ples 2. 3. 2019 - hrá hudobná skupina Kortina
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Pri viacúčelovom pribudne aj
workoutové ihrisko
Ihrisko pri základnej škole dostalo nový šat. Multifunkčná plocha
bola postavená v roku 2009, odvtedy sa na nej podpísal zub času,
bola značne opotrebovaná. Preto
sa samospráva zapojila do výzvy Úradu vlády SR na dotáciu,
z ktorej by ihrisko opravila. Uspela a získala 10-tisíc eur. V septembri vedenie obce podpísalo
zmluvu s vysúťaženým dodáva-

teľom. Oprava zahŕňala výmenu
trávnika, čiarovanie na všetky
druhy športov, opravu oplotenia,
ochranných sietí za ihriskom, stĺpov, ktoré poškodili pracovníci
elektrární pri oprave ich vedení.
Športový areál pri škole sa
obohatí o nové prvky na cvičenie
workoutové ihrisko, na výstavbu
ktorého prispel Žilinský samosprávny kraj.

Cesta do Pokryváča je opravená
Havarijný stav cesty vedúcej
do Pokryváča trval päť rokov.
Po návšteve županky Eriky Jurinovej a jej prísľube, že samosprávny kraj finančne pomôže
Pucovu s rekonštrukciou, sa
v septembri začala oprava cesty.
Predchádzal jej geologický

prieskum. Rekonštrukcii prialo
aj počasie a tak sa ju podarilo
zrealizovať za mesiac. Opravený je 65-metrový úsek, spevnil
sa svah vozovky, pribudol nový
asfaltový koberec, odvodňovacie rigoly, opravený je aj priepust
popod cestu.

Dedina už svieti z jedného bodu
Samospráva sa už dlhšie zaoberala myšlienkou ovládania
verejného osvetlenia z jedného
miesta. Stalo sa, lokalita Mraznica je spojená spoločným bodom
s ostatnou časťou obce. „Osadili
sme tam stĺpy a namontovali desať úsporných led lámp,“ povedal
starosta Metod Sojčák. „Cesta
je lepšie viditeľná, zabezpečili
sme väčšiu bezpečnosť cestnej
premávky i obyvateľov žijúcich
v tejto časti.“ Starosta už dokáže
rozsvietiť lampy v celej dedine
naraz jediným stlačením tlačidla
na telefóne.
Svetelné prepojenie všetkých

Zbrojnica sa dočká opravy
Obci sa podarilo po prvotnom neúspechu získať dotáciu
na prestavbu hasičskej zbrojnice. Ministerstvo vnútra odkleplo v druhom kole výzvy Pucovu
29 700 eur. Z peňazí samospráva
dá zatepliť budovu, vymeniť okná

Obec dokúpi kamery

Zimná údržba

Samospráva získala dotáciu vo
výške 10-tisíc eur na rozšírenie
kamerového systému. Pucov dlhodobo bojuje s vandalizmom,
preto chce posilniť bezpečnosť
v dedine modernejšími kamerami.

V každej domácnosti je už najmenej jedno auto. Počet áut neustále narastá a uvedomujeme si
to predovšetkým v zimnom období, keď autá parkujú tam, kde
nemajú a zavadzajú technike pri
údržbe ciest. Ak nie sú v niektorých lokalitách odhrnuté cesty, je
to dôsledok takéhoto parkovania.
Samospráva žiada obyvateľov,
aby neparkovali v zime autá pri
krajnici, ale na svojich pozemkoch či vo dvoroch.
Podľa štatistík je najviac nehôd a škodových udalostí spôsobených neprimeranou jazdou
a neprispôsobenie vlastnostiam
vozovky, teda zlyháva ľudský faktor. Ak nie sú odhrnuté cesty, treba byť pri šoférovaní obozretnejší

Nová technika bude monitorovať začiatok a koniec obce,
cintorín, areál základnej školy so
škôlkou a priestory pred obecným úradom. Za výkonnejšiu
vymení aj kameru, ktorá sníma
zberný dvor.

Dedina plánuje bezplatnú wifi
Na Slovensku vyšli dve výzvy
na pripojenie obcí na bezplatný
internet. Zapojil sa do nich aj
Pucov. Obyvatelia i návštevníci
budú mať zabezpečené bezplatné wifi pripojenie na verejných
priestranstvách. Vedenie obce
vytypovalo priestranstvo pred
obecným úradom, školský arePucovský spravodaj

•

ál, lokalitu pod Skalkami, kde sa
zastavuje veľa turistov, hokejové
ihrisko, ktoré chce samospráva
zrenovovať.
Obec sa zapojila aj do výzvy
na takzvané zelené obce. Zo získaných peňazí by zabezpečila výsadbu zelene na cintoríne, v areáli školy a pod Skalkami.
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lokalít umožnilo aj napojenie
káblového rozhlasu v časti obce
Mraznica. Pôvodný bezdrôtový
mal totiž často poruchy a nedalo
sa naň spoľahnúť.
„Pri výstavbe optickej siete Orange v Mlyne sme osadili
do výkopu kábel verejného osvetlenia,“ hovorí starosta. „Na jar
doplníme štyri stĺpy pre osvetlenie, aby sme aj na začiatku dediny zabezpečili prehľadnejšiu
premávku.“ V Mlyne chce obec
urobiť aj rozhlas po drôte, pretože
súčasný bezdrôtový je poruchový.
Financie na túto investíciu by mal
poskytnúť obecný rozpočet.

a dvere, namaľovať strechu, vybudovať chodník okolo zbrojnice,
striešky nad vstupmi. Rozpočet
na rekonštrukciu je odhadnutý
na 49-tisíc eur. Rozdiel sumy doplatí obec z vlastného rozpočtu.

a jazdiť pomalšie a opatrne. Nie
vždy totiž technika dokáže byť
hneď na mieste a upraviť cesty
podľa požiadaviek ľudí. Nevyhnutnou súčasťou zimnej výbavy
každého vodiča by mali byť aj reťaze.
Keď cestári udržiavajú hlavné
ťahy komunikácií nestáva sa, že
obyvatelia domov stojacich pri
hlavnej ceste sa sťažujú, že im odhŕňač nahrnul sneh pred brány
domov. Zoberú lopaty a sneh odpracú. Nemalo by sa to stávať ani
v dedine, keď odhŕňa cesty traktor. Má totiž za úlohu sprejazdniť
cesty, nie vstupy do domov. Obec
sa nebráni ani tomu, no až vtedy,
keď vyčistí cesty a za finančnú
náhradu.
3
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Majme miesto pre Ježiša
Vianoce sú pre veriacich plné
Božích tajomstiev a pre deti časom mnohých otázok: Prečo
leží Ježiško v jasličkách na slame a nie v postieľke? Načo nám
svieti na stole sviečka, keď máme
elektrický luster? Ako otec chytil
kapra, keď nemá udicu? Usilujú
sa mnohé svoje tajomstvá rozkúzliť. Trochu deťom ich zvedavosť aj
závidíme. A predsa, aj my dospelí
si na prahu Vianoc položme dôležitejšiu otázku: „Čo nám Boh ponúka v tohtoročných vianočných
sviatkoch?“
Sme Božie stvorenia, stvorení
na Boží obraz. Vieme cítiť, myslieť, tvoriť. Na jednej strane vyhľadávame staré vzácne veci, tradície
a starožitnosti, na druhej strane
máme radi darčeky i nové veci.
Vo vianočných sviatkoch nachádzame oboje. K starým kresťanským sviatkom sa viažu rôzne
spomienky. Rok čo rok opakujeme tie isté zvyky, ktoré poznáme
už od detstva a bez nich by podľa
nás ani neboli Vianoce. Spomíname na našich blízkych, ktorých si
Pán Boh odvolal z tejto časnosti. V tichej modlitbe ďakujeme
za ich životy a neraz sa nemôžeme ubrániť ani prílivu citov, ktoré
vychádzajú na povrch v podobe
sĺz. Napriek tomuto poznaniu
nemožno Vianoce označiť len

za akúsi starožitnosť.
Sú vždy pre nás i niečím novým. Zvesť, s ktorou k nám každoročne prichádzajú, je vždy
a znova jedinečná, neopakovateľná, výnimočná. Božie slovo nás
upozorňuje, že sa Božia milosť
zjavila nám i všetkým ľuďom. Pán
Boh nám vo sviatkoch Narodenia
znova daruje a predlžuje čas svojich milostí.
Aby sa mohol Syn Boží narodiť ako jeden z nás, obracia sa
Boh na Pannu Máriu. Nevnucuje sa. Ponúka jej možnosť stať sa
matkou jeho Syna. Mária mohla
mať mnohé dôvody k odmietnutiu: svoju mladosť, neskúsenosť, chudobu... Predsa však cez
všetky pochybnosti nemá strach
urobiť Bohu miesto vo svojej duši
a v svojom živote.
Tu sa otvára nová otázka pre
nás, ľudí tejto doby: „Neprosí
Boh i nás o miesto v našom srdci?“ Nevnucuje sa. Ponúka nám
možnosť prijať ho. Vďaka za ponuku. Naša odpoveď je súbežná
s Máriiným súhlasom alebo je
podobnou obyvateľom Betlehema? „Nech sa tak stane!“ alebo
„Nemáme miesto, naše srdce je
plne obsadené všetkým možným.
Máme toľko rodinných starostí,
pracovných a zdravotných ťažkostí, je ťažká doba...“ Preto ne-

máme pre Boha čas ani miesto.
Škoda! Človek bez spojenia s Bohom, prestane byť človekom stvoreným na Boží obraz.
Svetlo chodí ticho a predsa
prebúdza spiacich. Boh, večný
pútnik v betlehemskom Dieťati,
klope na dvere všetkých ľudských
sŕdc – i nášho. Pustíme ho v tomto roku k nám? Prijmeme ho i my
v Pucove? Privítame ho v našich

rodinách?
V modlitbách i pri oltári vyprosujem každému veriacemu
z našej farnosti milosť prijatia
betlehemského Dieťaťa do svojho
srdca i čistej duše. Nech Vianoce
sú pre každého z nás krásnymi,
požehnanými a pokojnými sviatkami, obohatenými darom ďalších nových Božích milostí.
Peter Pitoniak, farár

Spoločenská kronika
Narodili sa
Tadeáš - syn Moniky a Mariana Oklapeka
Adam - syn Ľubice a Jána Benčíka
Šimon - syn Kataríny a Daniela Ustaníka
Matej - syn Moniky a Mateja Užeka
Peter - syn Kataríny a Marcela Marettu
Natália - dcéra Heleny a Romana Nagy
Juraj - syn Lucie a Juraja Vraňáka
Dávid - syn Tatiany Kasančíkovej
Dominika – dcéra Kataríny a Miroslava Benčíka
Mladomanželia
Gabriela Mačorová a Pavol Koleják
Mgr. Tatiana Melová a Vladimír Strempek
Iveta Huráková a Juraj Juriga
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Jubilanti
50 rokov
• Benčík Daniel
• Bodorík Jozef
• Bodoríková Emília
• Kováčik Ľudovít
• Kucbel Miroslav
• Ustaník Miroslav
• Vass Ladislav
60 rokov
• Bodorík Jozef
• Brienik Daniel
• Gašper Ján
• Juráš Jozef
• Kobušová Monika
• Kršáková Katarína

•
•
•
•
•

Ing. Povala Radoslav
Povalová Marta
Smitka Marian
Ustaníková Mária
Velič Štefan

70 rokov
• Janíková Blažena
• Juráš Ján
• Maretta Benedikt
80 rokov
• Bečka Jozef
• Cengel Ján
• Gašper Jarolím
• Povala Jozef
• Sojčáková Mária

88 rokov
• Smoleň Ján
90 rokov
• Marettová Mária
92 rokov
• Smoleňová Mária
96 rokov
• Žákovičová Helena
Opustili nás
• Ján Žákovič
• Jozef Smitka
• Jozef Cengel
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Mladá Pucovčanka žije svoj hokejový sen
Štrnásťročná Nina Cengelová trávi
svoj voľný čas na ľade s hokejkou
v ruke alebo sa premáva na motorke. Jej idolom je ruský hokejista
Alexander Ovečkin a po doterajších
skúsenostiach výlučne v chlapčenskom kolektíve si musí privykať
na enské spoluhráčky.

■ Ako a kedy si sa dostala k hokeju?
S hokejom som začala v tretej triede. Moje prvé tréningy boli v podobe florbalu a začali sa v Pucove.
Mojimi prvými úžasnými trénermi
boli Cyril Ďaďo a jeho syn Peťo
Ďaďo, ktorí sa pre nás obetovali
a trénovali s nami po nedeľných
popoludniach. Pripravovali nás
na miniligu, ktorú sme hrávali v Dolnom Kubíne. Boli to naše
prvé úspechy, úžasný kolektív, dobrá partia rodičov, ktorí nás podporovali a fandili nám. Neskôr miniligu zrušili a môj hokejový sen sa
nechcel rozplynúť. Každodenným
tréningom doma a chuťou ísť si
za svojím ma rodičia, či chceli alebo nechceli „museli“ dať do špor-

tovej hokejovej triedy. Odvtedy
pokračuje ďalej môj sen.
■ Aká je tvoja doterajšia hráčska
kariéra?
Ako som už uviedla, začínala som
s úžasnými trénermi a hokejistami
v Pucove, pokračujem v Dolnom
Kubíne (trénujem aj s chalanmi
z Pucova - Filipom Vrábom a Samkom Bečkom). V súčasnosti nás
trénuje ďalšia dvojica úžasných trénerov p. Duda a p. Hricko. Absolvovali sme a absolvujeme nespočetné
množstvo zápasov, zúčastňujeme
sa turnajov nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí. Spočiatku sme hrali
v II. lige, kde sa často striedali viac
naše pády ako úspechy. Teraz hráme v I. lige a naše výsledky zápasov sú zatiaľ úspešné, pretože, ako
hovorí náš tréner: "Nestačí hrať len
telom a hokejkou, ale treba hrať aj
srdcom." Dúfam, že nám to vydrží.
Tento rok ma nominovali najskôr do tímu SR 16 ŽENY a neskôr
do tímu SR 18 ŽENY. Veľmi ma to
potešilo, ale spočiatku som si nevedela predstaviť hru bez svojho
chlapčenského tímu. Rôznymi hokejovými sústredeniami po Slovensku som sa adaptovala medzi dievčatá. V súčasnosti hrám v Dolnom
Kubíne, ale trénujem aj so ženami
väčšinou v Bratislave, s ktorými sa
zúčastňujem zápasov v zahraničí
(boli sme neúspešné v nemeckom
Bad Tölz na turnaji 4 krajín - Japoniek, Nemiek, Sloveniek, Švajčiarok, ale bola to úžasná skúsenosť).
V pondelok 10. decembra idem
na výcvikový tábor do Púchova,
zúčastníme sa aj turnaja olympijských nádejí Vyšehradskej štvorky

v Zlíne. Prídem na pár dní domov
a pokračujeme s našimi chalanmi predvianočným turnajom opäť
v Česku. Dúfam, že sa nám bude
dariť, držte nám palce.
■ Ako ťa prijímajú tvoji chlapčenskí spoluhráči?
S chalanmi hrám od tretej triedy dodnes, naučila som sa s nimi
a vďaka nim hrať "tvrdý hokej",
a preto som si ťažšie zvykala na postupný presun k ženám.
Ako ma prijímajú? To je skôr
otázka pre nich.
Ja to vidím takto: sme už tak
zvyknutí spolu hrať, že jeden
na druhého nedáme dopustiť. Sme
zohratý tím, keď sa strhne bitka,
tak ma ochraňujú a ja ochraňujem
ich. Je mi s nimi fajn.
■ Máš nejaký hráčsky vzor?
Mojím vzorom je Alexander Ovečkin (ruský profesionálny hokejista).
■ Porovnaj ženský a mužský hokej.
Mužský hokej je tvrdší hokej, pre-

tože sa hrá do tela, čo niekedy
prináša nielen zranenia, ale vnáša
do hráča kúsok agresivity. Ženský
hokej je jemnejší, nehrajú do tela.
Mne je bližší mužský hokej.
■ Ako dokážeš skĺbiť hokej so
školou?
Všetko sa dá, keď sa chce. "Keď miluješ hokej, nie je čo riešiť".
Zatiaľ stíham skĺbiť hokej so
školou, i keď postupne budem
musieť prejsť na individuálne štúdium, pretože som už častejšie
preč z domu a zo školy. Môj deň,
keď som doma, prebieha asi takto:
ráno tréning, potom škola a do večera tréning. Večer prídem domov
a hoci mám málo času na učenie,
zatiaľ to stíham. A stíham zobrať aj
florbalku do rúk.
■ Aký je tvoj hokejový sen?
Môj hokejový sen práve prebieha,
nič neplánujem, nepredbieham
udalosti.
Chcem hrať hokej dovtedy,
kým ma to bude baviť. Sama neviem, dokedy mi to vydrží.
Ja si idem za svojím, všetko sa
snažím doma si vydupkať, na tréningu odmakať a úspechy, ale aj
pády ma posúvajú vpred.
■ Chceš sa dať na profesionálnu
dráhu alebo už máš vybraté iné
povolanie?
Zatiaľ hrám hokej aktívne, uvidíme, čo prinesie čas. Nechcela by
som nič predbiehať, pretože u športovcov nikdy nie je istá budúcnosť.
Zranenia nás môžu vyradiť z hry,
keď to najmenej čakáme, preto nič
nechcem predbiehať.
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Púť ku kaplnke
Svätý Vendelín je patrónom sedliakov, roľníkov a pastierov. Pucov je pastierska dedina, preto
mu domáci na Pucovskej holi
postavili kaplnku. Obec spoločne
s farnosťou a miestnym poľovníckym združením Mladá hora
zorganizovali v októbri tradičnú
púť. Sprevádzalo ju pekné slnečné
počasie.
„Ďakujeme za úrodu a za to, čo
nám príroda dala,“ povedal starosta Metod Sojčák.
Kaplnka stojí na rázcestí chotárov Pucova, Bzín a Srňacieho.

Posedenie dôchodcov
Na rovnakom mieste je aj hrob
padlého maďarského vojaka
z druhej svetovej vojny. Mal rovnaké meno ako patrón, volal sa
Vendelín Bella. Obec sa o hrob
pravidelne stará, ani tento rok ho
pútnici neobišli, položili na hrob
kyticu a zapálili sviečky. Zišlo sa
ich viac ako päťsto. Po svätej omši
sa občerstvili chutným guľášom,
ktorý pripravili poľovníci, poslanci a zamestnanci obecného úradu.
Nechýbalo varené víno. Púte sa
zúčastnili putujúci zo širokého
okolia.

V sobotu 13. októbra sme sa
stretli s našimi seniormi. Spoločné stretnutie začalo slávnostnou svätou omšou v kostole sv.
Ondreja. V homílii kňaz Peter
Pitoniak povzbudil seniorov, že
aj jeseň života je krásnym obdobím a mladým zasa pripomenul,
že máme neustále ďakovať a byť
vďační rodičom a starým rodičom. Po svätej omši sme sa všetci
spoločne presunuli do kultúrneho domu. Po príhovore starostu nasledoval program v podaní všetkých našich generácií
od tých najmenších až po staré
mamy. Pod vedením Žofie Brienikovej si pripravili kultúrny

program pod názvom Krštiny.
Aj tento rok medzi seniorov
zavítali Oravskí richtári, ktorí
vystúpili s pásmom Prechádzka
po Slovensku. Kuchárky pripravili chutný obed, koláč a kávu.
Nakoniec sme sa všetci rozišli
do svojich domovov s príjemnými spomienkami na deň. Každý si so sebou odniesol aj malý
darček - vrecúško s levanduľou,
ktoré pripravila Danka Kapičáková.
Úcta k starším ľuďom by mala
byť prirodzenou súčasťou nášho života. V neposlednom rade
by sme nemali zabúdať na úctu
a pozornosť počas celého roka.

Upozornenie pre chovateľov
Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia rozhodnutie týkajúce sa identifikácie a registrácie
zvierat.
Podľa neho všetky chovy ošípaných, teda aj tie, ktoré chovajú
len jeden kus ošípanej pre vlastnú
spotrebu, musia byť podľa tejto
legislatívy registrované.
Znamená to, že každý chovateľ
ošípanej je povinný zaregistrovať
každé zviera v centrálnom registri hospodárskych zvierat Žilina.
Tlačivo pre registráciu je možné
získať cez internet (www.pssr.sk)
alebo u plemenárskej organizácie.
V prípade nových fariem treba
vyplnené tlačivo priložiť k žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a následne doručiť
na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. V prípade registrácie ošípaných na už existujúcu
farmu stačí doručiť len samostatné vyplnené tlačivo bez žiadosti.
V oboch prípadoch je potrebné
osobné doručenie na Regionálnu
veterinárnu a potravinovú sprá6

vu v Dolnom Kubíne, prípadne
na vysunuté pracoviská v Námestove alebo Trstenej.
Ďalšou zmenou je povinnosť
nahlasovať zabíjanie zvierat pre
súkromnú domácu spotrebu
(domáce zabíjačky) hovädzieho
dobytka, ošípaných, oviec, kôz
a zveri z farmového chovu na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu aspoň jeden pracovný deň vopred.
Chovateľ je povinný telefonicky alebo mailom či listom
nahlásiť adresu chovateľa, číslo
farmy, ušné číslo zvieraťa, dátum
narodenia zvieraťa u hovädzieho
dobytka, dátum a čas zabíjania
zvieraťa.
Odpad z domácej zabíjačky
hovädzieho dobytka, oviec a kôz
(lebka, vrátane mozgu, očí a miechy zvierat) starších ako dvanásť
mesiacov musí byť odstránený len
v príslušnom kafilerickom zariadení.
MVDr. Peter Čulen
riaditeľ RVPS Dolný Kubín
December 2018
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Poďakovanie - nové podujatie zožalo úspech
Milí spoluobčania a všetci, ktorí ste sa zúčastnili Pucovského
koštovníka. Prvý ročník Pucovského koštovníka je už za nami.
Ostali nám už len milé spomienky zachytené na fotografiách
a v srdciach. Na jednom mieste
sa stretla takmer celá dedina –
jedna rodina. Stretli sa tu všetci,
od najstarších po najmenších,
domáci či rodáci, ale aj tí, ktorí
len prechádzali cez našu obec.
Slávnosť sa začala slávnostnou
svätou omšou. Bolo veľmi pekné
vidieť, ako do kostola v sprievode
miništrantov a kňaza vchádzalo
takmer 60 krojovaných detí, žien
a mužov. Svätá omša bola obetovaná za všetkých veriacich a ako
poďakovanie za všetky dobrodenia od Pána Boha, ktoré nám
požehnal tento rok na poli. Kňaz
požehnal plody Zeme, ktoré sme
predložili spoločne pred obetný
stôl. A tento rok sa na našich poliach urodilo a dopestovalo veľa
rôznych plodín. Bolo za čo ďakovať a prosiť, aby nám Pán Boh
požehnal aj na nasledujúci rok.
Po obede postupne jednotlivé šikovné gazdinky, gazdovia
a dievčatá prinášali na ochutnávku rôzne špeciality. A bolo ich
neúrekom, celkovo 61. Koláče,
polievky, mäsové a syrové výrobky, chlieb a kabáč na rôzne spôsoby, nechýbalo ani pálené. Bolo
z čoho ochutnávať a potom bolo
ešte ťažšie sa rozhodnúť, čo nám
chutilo najviac. Všetky prinesené
jedlá boli chystané s láskou a preto veľmi chutili. Na ochutnávku
sa čakalo v dlhom rade, ale každý jeden mal možnosť pochutiť
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si na špecialitách. Najlepším poďakovaním pre každú gazdinku
bola prázdna misa. V našom prípade to boli prázdne stoly. Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli
jedlá na ochutnávku. Víťazmi
boli všetci.
Okrem chutných špecialít
bol pre návštevníkov pripravený aj bohatý program. Na úvod
vystúpil ľudový súbor z Pucova pod vedením Žofie Brienikovej. Pripravili si pásmo pod
názvom Hračky. Ďalej vystúpila naša mládež a deti pod vedením Gabriely Ďaďovej a Viktórie
Jurášovej. Pripravili si pásmo
o práci na poli pri zbere obilia.
Vynikajúci akordeonista Jozef
Závacký nám spríjemnil sobotné
popoludnie hrou na heligónku.
Heligonkári spod Choča pod
vedením Viery Vrtichovej nám
taktiež zahrali a zaspievali na ľudovú nôtu. Potom vystúpila spevácka skupina Čečina z Veličnej.
Nechýbali ani Oravskí richtári so
svojím regrútskym programom.
Na záver ľudového bloku vystúpil
Kysucký prameň, ktorý všetkých
účastníkov podujatia Pucovský koštovník nesmierne potešil. Všetci si spoločne zaspievali
a zatancovali. Veľké poďakovanie patrí Ondrejovi Suroviakovi,
ktorý finančne zabezpečil vystúpenie skupiny Kysucký prameň.
Nakoniec by som sa chcel
poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli a pomohli pri
organizovaní podujatia. Nedá sa
spomenúť všetkých, ale aspoň
niektorých je potrebné zverejniť.
S výzdobou pomáhali zamest-
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nankyne obce a Žofia Brieniková. Výzdobu kostola zabezpečila
Gabriela Ďadová, Monika Sviteková a šikovné dievčatá. Celým podujatím nás sprevádzali
dve profesionálne moderátorky
Alenka Kobušová a Dorotka
Smoleňová. Chutný guľáš navarili poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci družstva a poľovníci. Nespočetné množstvo
práce a času celému podujatiu
venoval Miroslav Ustaník spolu
s dobrovoľnými hasičmi, ktorí sa

starali o občerstvenie a v neposlednom rade aj o celkový poriadok. Ďakujeme všetkým gazdinkám za výborné jedlá. Na záver
sa chcem poďakovať aj nášmu
kňazovi Petrovi Pitoniakovi,
ktorý odslúžil za všetkých veriacich svätú omšu a požehnal nám
plody Zeme, ktoré sme tento rok
z našich polí pozbierali.
Srdečné ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili.
Metod Sojčák, starosta
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Čo zažili školáci a škôlkari
Tretí september bol prvým dňom školského roka 2018/2019. Už
tradične sme ho začali omšou, na ktorej pán farár P. Pitoniak posvätil prváčikom tašky a všetkým prítomným poprial úspešný rok.
Po skončení omše sme sa všetci stretli v škole, kde pani riaditeľka D.
Hlbočanová privítala všetkých prítomných o oboznámila ich s organizáciou školského roka.
Hneď v prvý týždeň školského roka nás svojou návštevou potešili
členovia dobrovoľného hasičského zboru. Nedávni absolventi tunajšej školy pod vedením M. Ustaníka tu zrazu stáli v pozícii prednášajúcich. Dobrovoľní hasiči J. Majzel a M. Maretta prostredníctvom
prezentácie oboznámili žiakov s náplňou práce hasičov a o dôležitosti – potrebe bezpečného zaobchádzania s ohňom. Dobrovoľné
hasičky M. Povalová a D. Lúčková zas predviedli praktické ukážky
poskytnutia prvej pomoci pri popáleninách, zlomeninách, krvácaní a zástave srdca. Za poučné slová a ukážky ďakujeme a tešíme sa
na ďalšie stretnutia.
Deň 15. september bola sobota, no nie všedná, ale výnimočná
pre celú obec, pretože sa konal prvý ročník Pucovského koštovníka.
Doobeda sa v chráme sv. Ondreja ďakovalo za všetky plody zeme,
poobede sa konal Pucovský koštovník bohatý na kultúrny program.
Taktiež ponúkal ochutnávku špecialít, ktoré si pripravili šikovné
gazdinky. Do kultúrneho programu prispeli svojím vystúpením aj
naši súčasní či bývalí žiaci s programom pod názvom Chlieb náš
každodenný. Šikovné dievčatá, chlapci, dievčence a mládenci vystupovali v krojoch, ktoré nám ušila šikovná krajčírka Monika Sviteko-

Začiatok školského roka

vá, ktorej patrí veľká vďaka.
V októbri sme sa rozhodli vyvetrať šarkanov, a to doslova. Vybrali
sme sa smerom na Mraznicu a po panelovej ceste ku Krížu. Šarkany rôznych farieb, tvarov, veľkostí vzlietli až k nebu. Aj keď bola
spočiatku hustá hmla, postupne sa ukázalo slniečko a nám všetkým
umožnilo potešiť sa pohľadom na krásnu prírodnú scenériu, ktorú
dokáže vytvoriť len veľká umelkyňa Pani jeseň.
„Bez Božieho požehnania márne naše namáhania.“ A preto sme
sa tento rok opäť zapojili do celosvetovej akcie Milión detí sa modlí
ruženec. Žiaci, pán farár i učitelia odriekali modlitbu sv. ruženca.
Veď určite aj vďaka ich modlitbe bude tento svet lepší a krajší.
Červené, zelené, žlté, veľké, malé, sladké, kyslé..., no predovšetkým zdravé, pretože je plné vitamínov. Čo je to? Uhádli ste, je to
jablko. A jablko pútalo našu pozornosť aj v dňoch od 22. do 26. novembra cez rôzne aktivity, do ktorých sme sa zapojili v rámci jablkového týždňa. Žiaci spievali, kreslili, recitovali, tvorili, piekli, všetko
na tému „jablko“. No najdôležitejšie bolo, že sme sa každý deň zahryzli do jabĺčka a aj preto mnohí z nás ešte neboli chorí. „Čítam,
čítaš, čítame...“ sa ozývalo školou pri príležitosti Medzinárodného
dňa školských knižníc. Žiaci sa zapojili do súťaží. Prváci riešili hádanku a kreslili. Druháci zisťovali v knižnici mená autorov detských
kníh. Tretiaci a štvrtáci čítali knihu Maťko a Kubko.
Keď sa blíži november vieme, že sa blíži čas stíšenia sa a spomínania na všetkých tých, ktorí už nie sú medzi nami. Aj žiaci našej
školy navštívili miestny cintorín, kde zapálili sviečky a pomodlili sa

Šarkaniáda v ZŠ

Milión detí sa modlí ruženec

8

December 2018

•

Pucovský spravodaj

ZO ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKÔLKY
za všetky duše, ktoré tam odpočívajú.
Žiaci dostali aj tento rok možnosť absolvovať desaťdňový korčuliarsky výcvik na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne, čo s radosťou
privítali. Už v októbri si obuli korčule a snažili sa skamarátiť s ľadom. Ani tvrdé pády ich neodradili od napredovania. Začiatočníci
i pokročilí nás tak každým dňom korčuliarskeho výcviku prekvapovali svojimi výkonmi vďaka vytrvalosti i trpezlivosti trénerov, ktorí sa im celý čas venovali. Všetci si za svoje výkony zaslúžia veľkú
jednotku.
Svätý Mikuláš zavítal do našej školy dňa 6. decembra. Spolu
s čertmi a anjelmi prišli do tried ku všetkým žiakom. Mikuláš rozdal deťom balíčky plné sladkostí a ovocia. Deti sa z dlho očakávanej
návštevy veľmi tešili, Mikulášovi zaspievali a zarecitovali.
K Vianociam neodmysliteľne patrí vôňa medovníkov. Aj našou
školou sa šírila vôňa perníkového korenia, v každej triede rozvoniavali vianočné medovníky. V triede 1. ročníka sa pri pečení miešali
vône medovníčkov a vianočných oblátok, pretože Anna Ďaďová –
mamička L. Ďaďovej nám ukázala, ako sa vianočné oblátky pečú.
Takto sme si už teraz navodili vianočnú atmosféru.
Do našej škôlky nás prišiel navštíviť ujo divadelník - aj s jeho dvomi kamarátmi. Predtým ako prišiel, všetci sme netrpezlivo vyzerali
z okna, kedy už a či vôbec príde...a zrazu sa pred nami zjavil veľmi
dobre naladený ujo v rozprávkovom oblečení. O malú chvíľočku
bolo všetko pripravené a divadielko sa mohlo začať. Asi bolo tak
trošku aj o nás - volalo sa totiž Malí huncúti.
Každý z nás bez žmurknutia sledoval, čo sa bude diať. Na začiatku
sa nám predstavili dvaja bábkoví kamaráti, ktorí boli veľmi zábavní,
ale občas aj zlí. Vzájomne sme sa naučili, oni od nás a my od nich,

aké je dôležité umývať si ruky a celé telo, čistiť si zúbky, požičiavať si
hračky a upratovať si ich. Na záver sme si všetci spoločne zopakovali
základy slušného správania, zdravého životného štýlu a s úsmevom
na tvári zatancovali, zatlieskali a zakývali
Akože by to bolo, aby v jeseni šarkany nelietali, povedali sme si
jedného dňa v našej škôlke a o týždeň sme už v plnej paráde kráčali na najbližší kopec. Aj podaktorí rodičia sa k nám pridali. Bolo
trošku zamračené, zdalo sa, že zaprší. No len čo sme k oblohe vypustili prvých šarkanov, mraky ustúpili, dokonca vykuklo aj slniečko.
Krížom-krážom poletujúce čudá s chvostmi a neviditeľnými vodiacimi niťami sa sem-tam aj zamotali, no nám to náladu nepokazilo.
Všetci sme to hravo zvládli. Na záver ešte spoločné foto a cesta späť
do škôlky. V ten deň nám obed naozaj chutil. Ako už býva v materskej škole zvykom, vždy na jeseň, keď nám príroda nadelí zo svojich
štedrých darov v podobe ovocia a zeleniny, zorganizujeme tradičné tvorivé dielne. Tento rok bol na úrodu naozaj štedrý, darilo sa
ovociu aj zelenine. Gazdinky už majú kapustu v súdkoch, no naše
deťúrence boli veru zvedavé, ako sa to všetko robí. A tak nám o tlačení kapusty prišla porozprávať naša teta Žofka. A nielen porozprávať. Pripravila si pre nás naozajstné predstavenie, priam divadelné.
Zvedavý zajko, vyzdobená kapustná hlava, no a súdok Bartolomej,
jednoducho čarovné. Deťom sa to náramne páčilo. Keď už mal súdok plné bruško kapusty a oddychoval, naše tvorenie pokračovalo
ďalej. Mamičky priniesli veľa ovocia a zeleniny, a tak už stačil iba
dobrý nápad. V jednom kútiku o chvíľu rozvoniaval pestrý ovocný
šalátik, inde zas vykúkal zeleninový panáčik, oproti sa usmievalo
zemiakové slniečko. Obrovská vyrezávaná tekvica ozdobila vchod
do materskej školy. Bolo tu ako v úli, každý niečo robil, tvoril. Tak
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sa snáď o rok tiež takto zídeme s kopou nových nápadov. Tak, ako
každý človek, aj naša škôlka oslavuje narodeniny, tento rok to však
boli také obyčajne neobyčajné, boli totiž štyridsiate! A tak ich oslávila parádnou narodeninovou oslavou, so všetkým, čo k nej patrí.
Torta, sviečky, bohatý kultúrny program s kopou tanca, spevu a pozitívnej nálady. Po vystúpení našich šikovných detičiek prišla na rad
narodeninová torta v svojej plnej kráse. Zatiaľ, čo sme my spievali
narodeninovú pieseň, pani riaditeľka sfúkla sviečky a s rozkrojením
jej pomohol pán starosta. Všetci sme si na nej pochutili. Spoločne
sme si zaspievali zopár pesničiek a krátko pred zotmením sme sa
vybrali na lampiónový pochod okolo školy, odkiaľ sme sa s rozsvietenými lampášikmi pobrali domov. Všetci sme škôlke zaželali všetko
krásne a dobré, nech nám slúži ešte mnoho, mnoho rokov a nech ju
navštevuje čo najviac spokojných detičiek!
V novembri nás navštívilo sférické kino. Ide o nový spôsob vzdelávania detí – cesta za poznaním. Vo veľkej uzavretej kupole v triede
sme si všetci ľahli a tak sme sa ponorili do 3D príbehu o ľudskom
tele, ktorý prebiehal všade okolo nás s úžasnými zvukovými efektmi. Stali sme sa súčasťou vnútorných orgánov, uší, očí a nosa, ktoré
navštívili vírusy a baktérie. Spoločnými silami - s imunitnými kamarátmi, sme ich nakoniec porazili a pochopili, ako to v našom
tele funguje. Bola to super zábava, ako pre deti, tak aj pre dospelých.
Deň 28. november bol pre pucovských predškolákov dňom,
na ktorý sa už veľmi tešili. Totiž po prvýkrát išli na návštevu do „veľkej“ školy. Plní odhodlania, ale niektorí aj s trochou obáv vstúpili

spolu s pani učiteľkou do základnej školy. Už vo dverách triedy ich
vítala usmiata pani učiteľka Daniela Laučeková a bývalí škôlkarskí
kamaráti. Po veselom zvítaní sa zúčastnili na ozajstnom vyučovaní.
Prváci im predviedli, čo všetko sa stihli za ten krátky čas v škole
naučiť – a veru nie je toho málo. Predškoláci si vyskúšali, ako sa
sedí v školských laviciach. Čas v škole prebehol rýchlo. Ale to nebolo všetko. Pani riaditeľka Daniela Hlbočanová deťom porozprávala
o tom, čo všetko ich v škole čaká a na čo sa môžu tešiť. Usmiate tváričky detí vyjadrovali spokojnosť a radosť. Po tomto milom stretnutí
bude pre predškolákov ich zápis do školy určite jednoduchší. Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemne prežité chvíle.
V tomto čarovnom predvianočnom adventnom období sa aj v našej škôlke udialo veľa zaujímavého. Najprv to bola návšteva Mikuláša, ktorý všetky deti štedro obdaroval, ale sa aj čo-to povyzvedal, kto
ako počúval, kto sa ako správa a či sa už všetci tešia na blížiace sa
Vianoce. Spoločne sme sa za sladké darčeky poďakovali a zaspievali
pekné pesničky.
K zimnému obdobiu kedysi dávno patrili aj páračky. Tento tradičný zvyk však už takmer zanikol, no bola by škoda nepripomenúť
si ho. Naša teta Žofka a ženičky z miestnej folklórnej skupiny si pre
nás pripravujú program, ktorý nám túto peknú tradíciu pripomenie.
Opäť to chceme prepojiť s vianočnými tvorivými dielňami, ktoré sa
tešia obľube aj u rodičov. Budeme radi, keď sa zas všetci spolu stretneme.
Kolektív zamestnancov ZŠ a MŠ
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