Spektrum

Pucovský
spravodaj

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Opustili nás:

* Sebastián, syn Veroniky
a Štefana Smoleňa
* Adriána, dcéra Jany a
Radoslava Faláta
* Július, syn Kataríny a
Jozefa Juráša
* Peter, syn Ivany a Petra
Sáreného
* Albín, syn Evy a Albína
Mudrončíka
* Milan, syn Denisy a
Milana Hurtalu
* Juraj, syn Daniely a
Cyrila Žákoviča
* Ema, dcéra Anny a
Erika Prekopa
* Ján Pavol, syn Moniky a
Jozefa Svitka
* Soňa, dcéra Denisy a
Jozefa Stuchlého

† Bečka Ján
† Povalova Margita
† Bodorík František
Jubilanti
50 rokov
▪ Peter Capuliak
▪ Judita Capuliaková
▪ Magdaléna Grenčíková
▪ Adela Jurášová
▪ Iveta Kováčiková
▪ Magdaléna Kurnotová
▪ Marta Majzelová
▪ Mariana Mudrončíková
▪ Ján Povala
▪ Mária Smoleňová
60 rokov
▪ Marta Brieniková

Podané žiadosti
▪ Podaná žiadosť na
reguláciu potoka
▪ výstavbu zberného dvora
na triedenie odpadov
▪ doplnenie bezpečnostného kamerového systému v
obci
▪ rekonštrukciu a nadstavbu
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Najstaršia občianka
▪ Helena Žákovičová
91 rokov

Uzavreli manželstvo
▪ Denisa Čechová a Milan
Hurtala
▪ Mgr. Monika Sojčáková a
Ing. Marián Oklapek
▪ Katarína Grenčíková a
Milan Rzepiel
▪ Veronika Suroviaková a
Marek Hurák
▪ Helena Ustaníková a
Roman Nagy
▪ Michaela Vraniaková a
Tomáš Žákovič
▪ Eva Veličová a Vladimír
Ošust
▪ Mgr. Andrea Povalová a
Ing. Peter Slamka
▪ Marcela Knapíková a
Roman Maretta
▪ Martina Jurášová a
Dalibor Bajdich

Plán práce na rok 2014
strechy na základnej škole
▪ rekonštrukciu elektrických
rozvodov v základnej škole
▪ zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia pre
dobrovoľný hasičský zbor
▪ darovanie hasičského
auta

Výsledky volieb v Pucove
Voľby do orgánov
samosprávnych krajov sa
konali 9. novembra.
Voľba predsedu VÚC:
Ing. Juraj Blanár 48 hlasov
MUDr. Miroslav Mikolášik
45 hlasov
Mgr. Ivan Pavlisko 3 hlasy
Ing. Juraj Pavlovič 2 hlasy
Igor Ryban 19 hlasov
Voľba poslancov do
zastupiteľstva VÚC
PhDr. Ján Beňuš 50 hlasov
PaedDr. Ľubomír Bláha 21
hlasov
Jozef Brtoš 6 hlasov
JUDr. Anton Bukna 24
hlasov
Mgr. Miroslav Dráb 5 hlasov
Ing. Pavol Heško 16 hlasov
JUDr. Jozef Holdoš 6

▪ Anna Marettová
▪ Klementína Mihulcová
▪ Jana Mudrončíková
▪ Ondrej Povala
▪ Anna Povalová
▪ Anna Žákovičová
70 rokov
▪ Milan Cengel
▪ Jozefína Máliková
▪ Jaroslav Povala
▪ Anastázia Smoleňová
▪ Metod Sojčák
80 rokov
▪ Anna Jančeková
▪ Anna Lúčková
▪ Margita Majzelová
90 rokov
▪ Notburga Mudrončíková

hlasov
Mgr. Eva Horvátová 14
hlasov
Ing. Vladimír Hrivnák 4
hlasy
Mgr. Marianna Hvoľková 57
hlasov
Alexandra Juráková 2 hlasy
Mgr. Alexander Kováč 5
hlasov
Mgr. Zdenko Kubáň 34
hlasov
JUDr. Matúš Mních 7
hlasov
Ing. Milan Németh 0 hlasov
MUDr. Ján Neznámy 20
hlasov
Mgr. Jarmila Prílepková 10
hlasov
Ing. Andrej Villim 6 hlasov
Ján Zelník 1 hlas

▪ Podpora výstavby inžinierskych sietí v nových
lokalitách
▪ Oprava a výstavba
miestnych komunikácií
▪ Pripraviť projekt na
vykurovanie KD a obecného úradu

▪ Rozšírenie verejného
osvetlenia
▪ Výstavba chodníka v
cintoríne
▪ Starostlivosť o verejné
priestory
▪ Zrealizovať podané
žiadosti

Nech všetkých po celý rok sprevádzajú aj
nasledovné priania:
Prajeme Vám oči, ktoré si všimnú aj malé veci každodenného života.
Prajeme Vám uši, ktoré prijímajú aj signály, ktoré neboli
vyslovené.
Prajeme Vám ruky, ktoré nerozmýšľajú dlho, či majú
pomáhať.

Občasník pre obyvateľov a

rodákov obce Pucov

december 2013

Opäť prichádza najkrajší čas v roku
Vážení spoluobčania,
o chvíľu sa dočkáme
sviatku narodenia Ježiša
Krista, ktorý je pre nás tým
najkrajším sviatkom v roku.
Ale blíži sa aj koniec roku
2013. V tomto období sa
mnohí zamýšľajú, aký bol
ten končiaci sa rok a aký
bude ten budúci.
V roku 2013 sme určite
prežili pekné dni, ale aj dni,
na ktoré neradi spomíname.
Dni, ktoré by sme najradšej
vymazali zo svojho života,
sú úmrtia, choroby i
zranenia, strata zamestnania či iné nešťastia.
Naopak, k tým radostným
patria narodenie detí,
získanie zamestnania,
nového bývania či zdravá a
harmonická rodina. Ja si
prajem, aby v budúcom
roku bolo tých radostnejších
udalostí v našej obci oveľa
viac ako tých smutných.
Vianoce sú však časom
pokoja a lásky.
Je to jedno z najkrajších
období, kde ľudia majú k
sebe bližšie, sú láskavejší,
ohľaduplnejší a tolerantnejší. V očakávaní sviatku
narodenia Ježiša Krista
akoby sa vo viacerých
srdciach zobudilo to dobré,

čo v človeku je. Často si
uvedomujeme, že tie naše
problémy a starosti sú
menšie, ako má náš sused
či známy.
Uvedomujeme si viac ako
inokedy, že v našej blízkosti
žijú ľudia, ktorí nemali toľko
šťastia v živote a treba im
podať pomocnú ruku.
Napriek zložitej situácii v
roku 2013 sa naša obec
rozvíja, podarili sa nám také
veci, ako je rozšírenie a
výstavba nových vetiev
verejného osvetlenia,
výstavba oporného múru,
rekonštrukcie miestnych

komunikácií, rekultivácia
potoka, vybudovanie
krížovej cesty. Uskutočnili
sme viacero kultúrnych a
športových podujatí.
Mohol by som vymenovať
ešte viacero aktivít, ale v
tomto období sa skôr
zamýšľam, čo ešte treba
urobiť a nie, čo sme už
urobili. Som si vedomý, že
je ešte potrebné veľa vecí
vykonať, nejde urobiť
všetko naraz, akoby som si
to prial.
Je to tak ako v rodine,
každý by sme chceli pekné
bývanie, nový plot či

záhradu, ale často nedostatok finančných prostriedkov
či času nám neumožní to
urobiť naraz.
Ja si prajem, aby sa nám
spoločne aj v roku 2014
darilo rozvíjať našu obec
tak, aby sme tu radi žili a
pracovali. Ďakujem všetkým
za pomoc a spoluprácu.
Želám Vám všetkým, ale i
sebe, aby posolstvo Vianoc
zotrvalo v nás čo najdlhšie.
Prajem si, aby sme boli k
sebe čo najdlhšie ohľaduplní a láskaví, chápali
problémy nielen svoje, ale i
tých druhých a mali snahu
pomôcť tým, ktorí to najviac
potrebujú.
Želám všetkých občanom
Pucova pokojné prežitie
Vianoc, veľa zdravia,
šťastia a pokoja.
Do nového roku želám veľa
radostných udalostí,
mladým veľa úspechov v
škole či v štúdiu, mladým
rodinám vlastné bývanie a
zdravie detí, pracujúcim
dostatok práce a starším
pokojné prežitie staroby.
A predovšetkým, všetkým
želám veľa zdravia a
Božieho požehnania.
Ing. Metod Sojčák
starosta obce

Prajeme Vám v správny čas správne slovo.
Prajeme Vám milujúce srdce, ktorým sa dáte viesť.
Prajeme Vám radosť, pokoj a pokoru.
Prajeme Vám ľudí, ktorých máte radi, aby pri Vás stáli a
dodávali Vám odvahu.
Ľudí, ktorí Vám pomôžu ďalej, keď ste smutní, unavení a
vyčerpaní.
Prajeme Vám dobré srdce, ktoré je plné radosti a túto lásku
dáva ďalej.
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Zvonia všetky zvony sveta cingi-lingi-bom! Na svet prišlo
drahé dieta biednym rodičom. Podte s nami poklonit sa
Ježiškovi malému, za to, že k nám z neba prišiel, svoje
srdcia dáme mu. Maštalka je skromná, tichá, králi do
nej náhlia sa. Na dietatko oslík dýcha, svieti hviezda stokrása. Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach, pokoj ludom želajú.

Pripravujeme:
28.12.2013
▪ 13. ročník Pucovskej brázdy,
začiatok o 10:00 pred
obecným úradom
22.2.2014
▪ 7. reprezentačný ples obce
Pucov
1.3.2014
▪ Obecná zabíjačka spojená s
maškarným plesom detí
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Zo života školy

Aktuálne
Chodník delí starý
a nový cintorín
Cintorínom vedie nový
chodník. Oddeľuje jeho
starú časť s novou, pripravenou pre vznik nových
hrobových miest. Obec
chce takto vytvoriť presný
systém pochovávania a
zoraďovania hrobov.
Po novom sa bude pochovávať do prehĺbeného
hrobu, ktorý svojimi
rozmermi bude umožňovať
uloženie dvoch rakiev s
ľudskými pozostatkami nad
sebou. Bude možnosť
pochovávať aj do jedného
hrobu, no preto nebudú
môcť vzniknúť rodinné
hrobky. Rodinné hroby
nebudú vedľa seba ako
doposiaľ, ale na sebe.
Ušetrí sa tým miesto. Nový
systém pochovávania na
cintoríne, ktorý sa nachádza nad domom smútku, by
mal dosiahnuť celistvejší
charakter. Nebudú tak
vznikať voľné miesta medzi
jednotlivými hrobmi.
Samospráva plánuje
zaviesť takzvaný americký
spôsob pochovávania.
Žiadne veľké krypty, ale len
malý náhrobný kameň.
Hroby pokryje tráva.
Objemné obrubníky, ktoré
na starom cintoríne zbytočne zaberajú miesto, by sa
mali vytratiť. Človeku po
smrti už drahým pomníkom
nepomôžeme, skôr peknou
spomienkou a modlitbou.
Nový cintorín je na vznik
hrobových miest už
pripravený. Keď sa jeho
prvá časť zaplní, obec nad
ním vybuduje ďalší chodník,
ktorým bude zabezpečený
prístup na vyššie položené
hrobové miesta.

Zima by už nemala nikoho prekvapiť
Pucov je pripravený na
zimu. Obec zabezpečila
posypový materiál, je
umiestnený na najkritickejších úsekoch v dedine. Ako
po iné roky samospráva
zabezpečuje len posýpanie
cesty ku kostolu. O ostatné
komunikácie sa musia
starať obyvatelia. Vodiči by
sa však na to nemali
spoliehať a jazdu by mali
prispôsobiť aktuálnemu

stavu vozovky. Obci bude
pri zimnej údržbe ciest a
chodníkov pomáhať traktor
s radlicou a predným
nakladačom. Po skúsenostiach z uplynulých rokov
vyzýva občanov, aby
neparkovali autá na kraji
ciest. Komplikuje to prácu.
Ak autá budú na ceste
zavadzať, nebude riskovať
poškodenie cudzieho
majetku a traktor cestu

neodhrnie. Obec zároveň
prosí občanov, aby boli pri
údržbe zimných ciest
trpezliví. Keďže dedina je
členitá a rozľahlá, technika
nemôže byť naraz na
viacerých miestach. Keď
traktor odhrnie sneh zo
všetkých ciest, bude
nápomocný aj pri odpratávaní snehu zo súkromných
pozemkov. Cena práce pri
odhŕňaní snehu je 25 €/h.

obec vyčistila s pomocou
aktivačných pracovníkov
koryto potoka, no nie je v jej
silách udržiavať v toku
neustále poriadok. Pred
rokom to skúsila s biologicky rozložiteľným postrekom
na burinu, po ktorom
väčšina z nej vyschla.
Utrpel tým vzhľad potoka.
Obec preto vyzýva obyvateľov, aby boli ohľaduplnejší k
prostrediu, v ktorom žijú, a
snažili sa udržiavať čistotu
v potoku a jeho okolí.
Rovnako by im malo
záležať na vzhľade okolia
svojich domov a dvorov. A
to aj v prípadoch, že ide o
obecné plochy, ktoré
nevlastnia. Obec síce

Potok v roku 2013, znečistený a zarastený.

Potok po čistení (2008).

zamestnáva aktivačných
pracovníkov na skrášľovanie obce a udržiavanie
poriadku na verejných
priestranstvách, no je ich
málo a ich úlohou je
predovšetkým starať sa o
miesta s najväčšou frekvenciou ľudí – pod Pucovskými
zlepencami, okolie ihriska,
kostola, cintorína, školy a
obecného úradu. Každému
obyvateľovi by malo záležať
na tom, aby mal pri svojom
obydlí čisté a upravené
okolie. Udržiavaná a čistá
dedina vysiela pozitívny
signál jej návštevníkom.
Riaďme sa výrokom J. F.
Kenedyho: „Nepýtaj sa, čo
vlasť urobila pre teba.
Opýtaj sa, čo si urobil ty pre
svoju vlasť“.

Jeseň patrila aj úprave stromov
Tak ako každý rok, aj túto
jeseň obec upravila dreviny
v dedine. Obyvatelia mali
možnosť opíliť stromy a
kríky presahujúce na
obecné komunikácie alebo
pod elektrickým vedením
sami. Tí, ktorí tak neurobili,
dali obci automaticky
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Piaty november bol v
Pucove Dňom otvorených
dverí v Základnej škole.
Rodičia školákov aj budúcich školákov mali možnosť
prezrieť si priestory školy,
zoznámiť sa s vyučovacím
procesom, zapojiť sa do
aktivít na vyučovacích
hodinách.
Žiaci si pre návštevníkov
pripravili výborný jablkový

koláč a teplý čaj. Každý
dostal nové číslo školského
časopisu Školáčik. Napriek
tomu, že sme takúto akciu
organizovali prvý raz, bola
úspešná. Prejavili o ňu
záujem nielen rodičia, ale aj
iní občania z obcí Pucov a
Pokryváč.
V tomto kalendárnom roku
ešte pripravujeme Vianočnú
besiedku - 20.12.2013.

Návšteva cintorína
v Pucove

Deti získali prvé cenné body

Vzhľad dediny je vizitkou každého z nás
Pred piatimi rokmi obec so
Štátnymi lesmi vyčistili
potok Pucov. Odstránili z
neho burinu a mach, dno
vyložili kameňmi. V súčasnosti je potok opäť znečistený, zanesený trávou a
rôznym odpadom. Spôsobujú to smeti a pokosená
tráva, ktoré niektorí spoluobčania vysýpajú do vody.
Potok nie je veľký, nemá
silný prúd, aby sa dokázal
odpadu zbaviť. Uplynulé
leto bolo navyše suché a
vody v potoku bolo málo.
Nánosy neželaného odpadu
sa nemali ako odplaviť.
To, ako potok vyzerá, je
naša vizitka – obce a jej
obyvateľov. V auguste síce

Deň otvorených dverí pre rodičov a budúcich prvákov

najavo, že to má spraviť za
nich. Akákoľvek dodatočná
kritika na výsledok úpravy
drevín z ich strany preto nie
je namieste.
Opiľovanie stromov obec
robí na podnet Technických
služieb a elektrikárov.
Dôvodom sú bezpečnosť a

ľahký prístup na potrebné
miesta. Najmä v zime vadia
konáre ohýbajúce sa pod
snehovou prikrývkou
smetiarom v prístupe do
niektorých lokalít. Viackrát
sa potom stalo, že odpad z
týchto častí dediny neodviezli.

Začal sa 4. ročník Oravskej
miniligy. Deti vedie Cyril
Ďaďo. Súťaže sa obec
Pucov zúčastňuje už po
piatykrát, prvý ročník bol
nesúťažný. Súťažia deti do
piateho ročníka ZŠ a
mladšie. Do súťaže sa
prihlásili mužstvá z Dolného
Kubína, Námestova,
Oravskej Lesnej a Pucova.
V sobotu 14. decembra
odohrali prvé zápasy. Naše
deti získali prvé dva body
do tabuľky za víťazstvo nad
Dolným Kubínom. Súťaž
bude pozostávať z ôsmich
turnajov, na konci ktorých
bude slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie medailí
a víťazných pohárov.
Malým hokejistom prajeme
veľa úspechov a radosti z
tohto krásneho športu.

Pri príležitosti Pamiatky
zosnulých sme navštívili
obecný cintorín.
Žiaci zapálili sviečky na
hroboch zosnulých zo
svojich rodín. Tichou
spomienkou si uctili aj
významné osobnosti z
Pucova. Na záver sme sa
spoločne pomodlili.

Ako je to s financovaním záujmových krúžkov
Financovanie voľnočasových aktivít bolo prenesené
na samosprávy. Naša obec
zabezpečuje krúžky v
základnej a materskej
škole. Deti ich navštevujú
zadarmo. A to aj napriek
tomu, že štát obciam zobral
75 percent z peňazí, ktoré
boli na to určené.
V poslednom období viacerí
rodičia, ktorých deti
dochádzajú do škôl v
Dolnom Kubíne, žiadali
obec, aby im na krúžky,
ktoré tam navštevujú,
prispela. Vysvetlenie, prečo
tak neurobí žiadna obec,
podala Emília Jurčíková zo
Spoločného školského
úradu v Oravskom Podzám-

ku. „Na krúžkovú činnosť
žiak dostáva poukaz vo
výške 29 eur na školský
rok. Ak žiak navštevuje
okrem krúžku za vzdelávací
poukaz ďalší krúžok v CVČ
pri základnej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dolný Kubín, je
mesačný príspevok za
čiastočnú úradu nákladov
pre deti s trvalým pobytom
v meste 2-3 eurá, pre deti s
trvalým pobytom mimo
mesta 6-7 eur mesačne.“
Okrem toho každé dieťa
dostáva v škole v rámci
originálnych kompetencií v
školskom klube 94,75 eur,
na školskú jedáleň 106,59
eur, na správu budov 88,83

eur. Príspevok tých, ktorí
nevyužívajú školský klub,
zostáva k plusu každej
škole. Mesto Dolný Kubín
neprispieva ani jednej škole
mimo mesta na záujmové
vzdelávanie žiakov, ktorí
tieto školy navštevujú.
Mesto napriek tomu žiada
prostredníctvom škôl obce,
aby za „svoje“ deti zaplatili
mesačne asi 10 eur na
krúžok mimo vzdelávacieho
poukazu. Je to proti
všeobecne záväznému
nariadeniu, podľa ktorého
má žiak s trvalým pobytom
mimo mesta platiť za
krúžok 6-7 eur. Keby aj
obec prispela akoukoľvek
čiastkou mestu na záujmo-

vé vzdelávanie detí, všetky
školy sa musia riadiť
všeobecne záväzným
nariadením.
Prioritou obce Pucov je
udržať záujmové krúžky v
dedine. Môžu ich bezplatne
navštevovať všetky miestne
deti, aj tie, ktoré sa učia v
dolnokubínskych školách.
Finančné prostriedky
určené na financovanie
voľnočasových aktivít obec
používa na dofinancovanie
ŠKD pri základnej škole.
Financie ďalej použije na
rôzne kultúrno-spoločenské
podujatia, ako je MDD,
Mikuláš, vianočná besiedka
a iné akcie, na ktorých sa
spolupodieľajú naše deti.
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Zo života školy
Púšťanie šarkanov

Začiatok školského roka

K jeseni neodmysliteľne
patria šarkany. Hneď, ako
zafúka priaznivý vietor, aj
my v škole vyťahujeme
šarkany.
Túto tradíciu sme neporušili
ani tento školský rok. Aj
napriek tomu, že vietor
nebol až taký silný, šarkany
vzlietli a my sme si urobili
nádhernú vychádzku po
pucovskom chotári.

Školský rok 2013/2014 sme
2. septembra začali svätou
omšou. Po nej nasledovalo
slávnostné otvorenie
školského roka.
Prítomným sa prihovorila
riaditeľka školy Daniela
Hlbočanová. Oboznámila
všetkých s výchovnovzdelávacími výsledkami za
uplynulý školský rok. Žiakov
a rodičov informovala o
organizácii nového školského roka. V tomto školskom
roku školu navštevuje 48
žiakov. Do 1. ročníka
nastúpilo 8 žiakov.

Jablkový týždeň
Jablká – červené, zelené,
malé, veľké... Žiaci priniesli
do školy rôzne jablká, aby
sa zapojili do jesennej
súťaže O najväčšie a
najmenšie jablko. Ako to
dopadlo? Najväčšie jablká
priniesli súrodenci Nikolka
Badinová a Jožko Badin.
Najmenšie jabĺčka, ktoré
vážili 8 a 6 gramov, priniesli
súrodenci Dávidko Ďaďo a
Matúško Ďaďo.

Medzinárodný deň
školských knižníc
Pri príležitosti dňa školských knižníc bola v októbri
vyhlásená súťaž pre všetky
ročníky našej školy. Prváci
riešili hádanku, odpoveď –
riešenie kreslili. Druháci
hľadali názvy rozprávok
schované v krátkych
básničkách, tretiaci riešili
krížovku. Štvrtáci čítali
rozprávku Snehulienka,
hľadali popletené slová a
rozmýšľali, ako to v tej
rozprávke bolo. Cieľom
bolo zábavnými formami
práce s knihou podporiť u
žiakov dobrý a trvalý vzťah
ku knihe, k čítaniu a
poznávaniu nového. Do
súťaže sa zapojili všetci
žiaci.
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Organizácia školy:
Riaditeľka školy:
Mgr. Daniela Hlbočanová
Vyučujúci:
1. ročník:
Mgr. Mária Machajová
2. ročník:
Mgr. Ľubomír Puna
3. ročník:
Mgr. Daniela Hlbočanová
4. ročník:
Mgr. Daniela Laučeková

Vianoce - sviatky svetla
Školský klub detí
pracuje v dvoch oddeleniach:
I. oddelenie
Mgr. Gabriela Ďaďová
II. oddelenie
Mgr. Viktória Jurášová
Krúžková činnosť:
Počítačový krúžok I., II.,
Športové hry,
Šikovníček,
Literárny krúžok,
Salón krásy.

Obec a školáci si uctili dôchodcov
Keď zo stromov padajú listy
a jeseň drží žezlo pevne vo
svojej moci - je tu október.
Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším zorganizovala
obec 13. októbra posedenie
so seniormi. Zaujímavým
programom starkých
potešili deti z materskej a
základnej školy. Občerstvenie a sladký koláč čakali na
každého dôchodcu.
Žiaci si pre dôchodcov
pripravili pekný kultúrny
program.
Zaželali im dni plné šťastia,
slnka, pokoja a lásky.
Zarecitovali, zaspievali a
zahrali rozprávku o Maťkovi
a Kubkovi, ktorou aspoň na
maličkú chvíľku vrátili

starých otcov a staré mamy
do bezstarostných detských
čias. Veríme, že sme im
spríjemnili chvíľu a aj

takýmto spôsobom vyjadrili,
že si ich vážime a dúfame,
že sa o rok opäť všetci
stretneme.

Poďakovanie za úrodu
Je čas siať – je čas žať, čas
prosiť i ďakovať.
Keď záhrady a polia osirejú
a pivničky i špajze sa
naplnia až po okraj, je čas
ďakovať za úrodu.
I my v škole vieme, čo sa
patrí.
Poďakovať za všetko to, čo
nám bolo dopriate.
Žiaci priniesli jabĺčka,
kaleráb, slivky, fazuľu,
kapustu, cibuľu, cesnak,
bôb, trnky, šípky, zemiaky,
hádam z každého kúta
záhrady.
Z prinesených plodov sme

si urobili v chodbe farebnú
výstavu plnú vitamínov,
chutí a vôní.
Veríme, že vo vašich
záhradách vám občas
pomôžu i vaše deti. Ak nie,

neváhajte využiť ich pomoc,
veď takto dopestovaná
mrkvička je oveľa sladšia a
dokonca má príchuť
spokojnosti z dobre
vykonanej práce.

Vianoce. Sú to najkrajšie a
najmilšie sviatky v roku.
Hoci poznáme dopodrobna
ich scenár, všetci sa na
Vianoce tešíme. Sviatky
pokoja a radosti, porozumenia a súdržnosti. Pre
kresťana sviatky začiatku.
Prečo začiatku? Lebo v
Betleheme Boh stvoril nový
život – Slovo sa telom stalo,
aby prebývalo medzi nami.
Boh sa k nám znížil, stal sa
naším bratom. Tí, ktorí mali
otvorené oči aj srdce, načas
uzreli Boha. Mať zdravé oči
aj srdce. Prianie aj výzva
zároveň. A možno aj
najkrajší darček, ktorý by
sme mali dávať iným pod
stromček a súčasne ho tam
aj objaviť. Pozemská radosť
dokáže byť veľká, prudká,
ale súčasne aj krátka. V
každom darčeku by som sa
mal pýtať – objavil som v
ňom Božie posolstvo lásky?
Koľko som jej do daru dal a
koľko jej prijímam? Niektorí
ľudia si dávajú veľké
darčeky, aby nimi vyplnili
prázdne miesto v srdci.
Miesto, ktoré by mala
vypĺňať láska. Jasličky v
Betleheme sú preto také
jednoduché a chudobné,
lebo je tam veľa lásky. A

tam, kde je veľa lásky, niet
miesta pre veľké škatule.
Žiadna ozdoba, zlatý
celofán, melodické svetielka
neokrášlia prázdnu dušu.
Nijaké šperky a drahokamy
nezohrejú chladné ľudské
vzťahy. To dokáže jedine
Boh – Láska.
Bolo pred Štedrým večerom. V mestečku sa konalo
cirkusové predstavenie.
Klaun zabával deti napodobňovaním zvieratiek –
prasiatko, krokodíl, medveď. Najkrajšie bolo, keď
napodobňoval zajaca. Celé
obecenstvo tlieskalo a
jasalo. V jednej chvíli objavil
starý klaun medzi divákmi
dievčatko s červenou
stuhou vo vlasoch. Sedelo v
prvom rade medzi oteckom
a mamičkou. Obaja rodičia
sa smiali, len dievčatko bolo
vážne. Starému klaunovi ho
bolo ľúto. Zastavil sa pri
dievčatku a opýtal sa:
„Povedz mi, nepáči sa ti
moje predstavenie?“
Dievčatko odpovedalo
milým hláskom: „Ale áno,
veľmi sa mi páči!“ „Prečo sa
nesmeješ ako ostatné
deti?“ spýtal sa klaun.
„Prepáčte, prosím,“ povedala. „Nechcem vám spôsobiť

Príhovor duchovného otca
bolesť. Nemôžem sa smiať,
lebo nevidím, som slepá.“
Starý klaun razom stratil
reč. Po chvíli povedal:
„Mohol by som ťa zajtra
navštíviť? Zahrám pre teba
zvláštne predstavenie.
Môžeš sledovať hmatom,
čo budem predvádzať.“
Rodičia súhlasili a tvár
dievčatka zažiarila šťastím.
Na druhý deň klaun prišiel.
Vzal dievčatko za ruku a
posadil ju na stoličku pred
stromčekom. Rodičia sa
mlčky prizerali, ako uchopil
ruky dievčaťa a kľakol si
pred ňu. „Ohmataj moju
tvár,“ povedal „a tiež moje
ruky a nohy, aby si vedela,
ako vyzerám. Už si hotová?“ „Áno,“ zvolala radostne. „Tak môžeme začať.“
Starý klaun začal hrať.
Opakoval všetko, čo
predvádzal v cirkuse.
„Teraz je na rade medveď,“
povedal. Pršteky dievčaťa
sa pohybovali po klaunovi,
keď hral medveďa. Jej tvár
však bola vážna. Starý
klaun svoju námahu
zdvojnásobil. Pršteky
dievčatka čoraz rýchlejšie
kĺzali po klaunovej tvári,
akoby svojimi rukami videla,
čo ostatní vidia očami. Až

sa odrazu zasmialo. „A
teraz je na rade zajac,“
zahlásil klaun. Dievčatko sa
usmialo ešte viac a začalo
volať: „Ešte raz, ešte,
prosím.“ A starý klaun
opakoval zajaca ako ešte
nikdy predtým v cirkuse.
Dievčatko sa prvý raz v
živote dosýta smialo.
Nakoniec šťastné zvolalo:
„Mami, otecko, teraz viem,
kto je to klaun. To je
najkrajší darček, ktorý som
dostala!“ Malé pršteky
dievčatka sa ešte stále
pohybovali po tvári muža,
ktorý pred ňou kľačal. A tu
sa náhle troška zľaklo.
Zbadalo, že ten starý klaun
od jej radosti plače...
Najkrajší a najhodnotnejší
dar je ten „za“ našimi
očami, v našom srdci. Ak sa
vieme tešiť z malých
drobností, prežívame
Vianoce v duši.
Modlím sa za Vás a pred
Jezuliatkom Vám vyprosujem požehnané vianočné
sviatky, betlehem v duši,
pokoj v rodinách a radosť
zo života.
Duchovný otec Dušan

Žetóny priniesli Pucovu celoslovenskú pochvalu
Žetónový systém sa
Pucovu oplatil. Pozitívne ho
ohodnotili aj odborníci, ktorí
o ňom informovali v jednom
z posledných čísel Obecných novín.
Žetóny budú v dedine
fungovať aj na budúci rok.
Obec ich roznesie do
domácností koncom
decembra. Každá rodina
dostane základných
dvanásť žetónov. Ďalšie
doplní podľa platieb
jednotlivých rodín za odpad.
Termín vývozu smetí sa
nemení, Technické služby
budú chodiť do obce raz za
dva týždne. Poplatok
zostáva tiež rovnaký, 11 eur
na osobu. Paušálny
poplatok za 12 žetónov je 8

eur, za 25 žetónov 16 eur.
Pri vyčerpaní žetónov si
občania môžu dokúpiť
ďalšie žetóny na obecnom
úrade. Jeden žetón bude
stáť dve eurá.
Technické služby fakturovali
vlani obci Pucov len
skutočne vyvezený počet
smetných nádob. Vývoz
klesol, no množstvo
vyvezeného odpadu v
tonách stúplo o päť percent.
Za ušetrené peniaze obec
kúpila dve nádoby na zber
plastov. Sú umiestnené v
časti Mlyn a v centre dediny
pri obchode.
Výsledky projektu Hodnotenie samosprávnych
opatrení prinieslo Centrum
pre hospodársky rozvoj.

Projekt prináša názor
odbornej verejnosti na
dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu
života občanov v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Najvyššie oceneným
opatrením za obdobie júl až
september 2013 sa stalo
zavedenie žetónového
systému v obci Pucov.
Obec týmto opatrením
ušetrila a úspory plánuje
investovať. Prípad Pucova
potvrdzuje, že najekologickejšie riešenia sú nezriedka
aj najekonomickejšie.
Opatrenie získalo priazeň
hodnotiacej komisie pre
kombináciu skvalitňovania
životného

prostredia a zároveň
šetrenia verejnými zdrojmi.
Na výhody žetónového
systému pri zbere odpadov
poukázal aj Róbert Kičina,
riaditeľ Podnikateľskej
aliancie Slovenska, podľa
ktorého je v ňom vyššia
motivácia ľudí separovať a
tým zmenšovať objem
komunálneho odpadu.
Nevýhodou je riziko
neekologickej likvidácie
odpadu, napríklad pálením,
alebo vyhadzovaním do
voľnej prírody. Vzhľadom na
informácie, že objem
odpadu sa v Pucove
nezmenil, akurát sa vyvážal
menej často, vypovedá o
úspešnosti projektu v
predmetnej obci.
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Spravodajstvo

Spravodajstvo
Veriaci vybudovali
krížovú cestu
Nad dedinou v časti Vŕšok
vznikla krížová cesta.
Vedie horizontom ponad
dedinu a končí pri pamätnom antikorovom kríži.
Pričinila sa o to skupina
miestnych žien pod vedením Žofie Fullovej.
Obec sa na výstavbe
krížovej cesty spolupodieľala zemnými a betonárskymi
prácami. Pomocnú ruku
ponúkli bratia Peter a Ján
Ďaďo. Kovové konštrukcie
zhotovil Ján Bečka,
drevené prvky vyrobil Ján
Lúčka so svojimi pomocníkmi. Finančne prispeli na
krížovú cestu veriaci.
Krížová cesta je určená pre
miestnych veriacich, ktorí
sa tam vydajú v čase pôstu
a vždy na Veľký piatok na
pobožnosť krížovej cesty.

Aktivační pracovníci sú veľkou pomocou

Múr pri ceste nutne potreboval opravu

Do 30. októbra pracovali
pre obec na aktivačných
prácach piati zamestnanci –
dve ženy a traja muži. Po
tomto dátume ostali len
traja muži, obe ženy odišli
na dôchodok.
Aktivační pracovníci sú pre
obec neoceniteľnou
pomocou. Starajú sa o
čistotu, poriadok a zeleň v
dedine, pomáhajú pri
opravách či výstavbe
komunikácií. Práce je
neúrekom, pracovných síl
nedostatok.
Od prvého januára budúceho roka by sa situácia mala
zmeniť.
Zo zákona bude musieť
každý dlhodobo nezamestnaný poberateľ sociálnych
dávok odpracovať pre obec
32,5 hodín za mesiac. V

Časti oporného múru pri
hlavnej ceste hrozilo, že sa
rozpadne a poškodí cestu.
Obec preto zvolala stretnutie s vlastníkom múru Lesmi
Slovenskej republiky a
Správou ciest v Dolnom
Kubíne.
Stretnutie skončilo konštatovaním oboch inštitúcií, že
nemajú peniaze na opravu.
Obec však rozpadávajúci
sa múr nemohla nechať tak.
Ohrozoval životy a majetok
obyvateľov.
S Lesmi Slovenskej
republiky sa samospráva
dohodla, že Pucov zabezpečí práce súvisiace s
opravou asi tridsať metrového úseku múru a Lesy
zaplatia potrebný stavebný
materiál.
Rozpadávajúce sa časti
múru obec odstránila, múr
nanovo spevnila a zabetónovala. Lesy prisľúbili, že
rekonštrukciu celého
oporného múru zaradia do
investičného plánu na
budúce obdobie.

Pucove sa to bude týkať
zhruba tridsiatich ľudí. Obec
ďakuje všetkým, ktorí
doposiaľ pomáhali pri
akejkoľvek práci v dedine,
urobili kus dobrej a poctivej

roboty.
Zároveň vyzdvihuje
obyvateľov, ktorí sa
nespoliehajú len na obec, a
sami sa starajú o svoje
okolie a vzhľad dediny.

Hasiči predchádzajú požiarom kontrolami

Škôlka má novú
pracovnú silu
Obec prijala do materskej
školy pomocnú vychovávateľku. Nová pracovníčka
rozpočet obce príliš
nezaťaží. Náklady za
polovicu obdobia, deväť
mesiacov, na ktoré bola
pedagogička prijatá, zaplatí
štát. Zvyšok doplatí obec.
Finančný príspevok na
pomocnú pracovnú silu
obec dostala od úradu
práce cez program Podpora
zamestnávania nezamestnaných v samospráve.
Výpomoc sa v škôlke zíde.
Zvýšil sa totiž počet detí, na
ktoré treba dohliadať.

Viac info
z obce
www.pucov.sk
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Dobrovoľní hasiči vykonali v
pucovských domácnostiach
preventívne požiarne
prehliadky. Hasičom táto
povinnosť vyplýva zo
zákona, no najdôležitejšia
je pre nich ochrana ľudí a
majetku. Preto sa vybrali z
domu do domu skontrolovať, či obyvatelia majú
všetko zabezpečené tak,
ako treba.
Ľudia by kontroly nemali
podceňovať a svoj majetok
by si mali chrániť. Účinnými
spôsobmi sú pravidelné
čistenie a kontrola komínov,
odstraňovanie pavučín v
blízkosti elektrických

zdrojov. Tu nemožno
uplatňovať príslovie
„Požehnaný dom, čo
pavučina v ňom.“
Závažným časovým
úsekom je nastávajúce
zimné vykurovacie obdobie,
nebezpečenstvo vzniku
požiarov je väčšie. Špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú
dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred
začatím ich prevádzky.
Ľudia by tomu mali venovať
dostatočnú pozornosť.
Najčastejšie zistené
nedostatky sú nevyhovujúci
technický stav komínov,

nesprávna inštalácia a
obsluha vykurovacích
telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a
horľavými kvapalinami,
ponechanie detí bez
dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach, napríklad do
horľavých nádob.
Nedostatky, ktoré hasiči
počas prehliadok zistili,
riešili s občanmi dohovorom
s následnou kontrolou
alebo odstránením chýb na
mieste.
Pri práci im odteraz budú
pomáhať nové hadice,
ktorými ich vybavila obec.

Vendelín privítal rekordný počet ľudí
Asi šesťsto návštevníkov si
19. októbra nenechalo ujsť
púť na Pucovskú hoľu ku
kaplnke sv. Vendelína pri
príležitosti jeho sviatku.
Vendelín je známy predovšetkým ako patrón
pastierov a pútnikov.
Hlavným programom púte,
ktorú organizuje obec
Pucov s miestnou farou,
bola slávnostná sv. omša.
Celebroval ju náš duchovný

otec Dušan Kubica.
Kaplnka leží na hranici
chotárov Pucova, Bzín,
Srňacieho a Medzibrodia
nad Oravou. Zišli sa pri nej
nielen domáci, ale aj
návštevníci z okolitých
dedín. Po omši čakal na
všetkých výborný guláš,
ktorý pripravili miestni
poľovníci a obecné zastupiteľstvo.
Cieľom podujatia je, aby sa

ľudia stretli v dobrej nálade,
oslávili Boha a poďakovali
za úrodu.

V dedine sa rozbehla
výstavba domov. Niektoré
cesty neboli stavané na
množstvo ťažkých mechanizmov, ktoré sú pri stavbe
potrebné. Týkalo sa to aj
cesty pod kostolom. Autá
na nej poškodili asfalt. Stav
frekventovanej cesty bol
natoľko nevyhovujúci, že
obec musela vyčleniť
peniaze z rozpočtu a
opraviť ju ešte pred zimou.
S pomocou aktivačných
pracovníkov obec odstránila
poškodené podložie a
rozpadnutý asfalt. Hlinené
podložie sa nahradilo
makadamom, ktorý sa
zhutnil, a to sa prelialo
asfaltovou emulziou. Cesta
je chránená aj pred vodou,
postarali sa o to nanovo
osadené odvodňovacie
žľaby.

Lipy robia problémy,
musia preč

Večerné ihrisko je spoplatnené
Po piatich rokoch bezplatného užívania viacúčelového ihriska pri škole obec
pristúpila k jeho oprave a
vyčisteniu. Na pomoc si
chcela prizvať mládež,
ktorá je najčastejším
užívateľom športoviska.
Oznam viackrát vyhlásila v
obecnom rozhlase. Na
brigádu koncom letných
prázdnin prišiel napokon
jeden chlapec. Pomôcť
chcelo aj päť maloletých
detí, no na tých by bola
práca, ktorú bolo treba
urobiť, priťažká. Pozbierali
teda aspoň odpadky, za čo
im starosta Metod Sojčák
poďakoval a odmenil ich
sladkosťou a občerstvením.
Brigádnik Michal Polčic z
radov mládeže vyčistil za
dva dni mantinely vysokotlakovým čističom. Boli
zanesené prachom a
machom. Na druhý deň mu
prišli pomôcť ešte dvaja
kamaráti Matej Červeň a

Cesta pod kostolom
je opravená

Jozef Svitek. Lopatami
pozbierali odstránené
nánosy z mantinelov.
Vyzerajú teraz ako nové.
Po skúsenosti s prístupom
a neochotou mladých
občanov Pucova sa obec
rozhodla spoplatniť užívanie ihriska vo večerných
hodinách.
Od septembra zaplatia

návštevníci športoviska za
hodinu desať eur. Platí sa
za osvetlenie.
Denná prevádzka pre
verejnosť je naďalej
bezplatná.
Do údržby ihriska treba
opätovne investovať.
Treba kúpiť nové postranné
siete, čo nie je zanedbateľná finančná čiastka.

Z okolia kostola a z cintorína zmiznú lipy. Obec ich
odstráni pre opakované
sťažnosti občanov a
problémy, ktoré spôsobujú.
Padajúce lístie kazí vzhľad
trávnika, o ktorý sa
samospráva celý rok stará.
Na kostole sú nové ríne a
lístie by neskôr mohlo
upchávať zvody. Mnohí
ľudia sa sťažujú, že konáre
a lístie poškodzujú pomníky. Niektoré zo stromov sú
spráchnivené a ohrozujú aj
samotných návštevníkov
cintorína.
Zeleň sa však z cintorína
nestratí. V jeho hornej časti
dala obec vysadiť tuje,
ktoré sa rozrastajú, a
postupne nahradia aj
spílené lipy.
Zeleň v priestoroch cintorína bude obec neustále
dopĺňať, aby sa zachovala
pieta miesta posledného
odpočinku našich spoluobčanov.
Zeleň patrí na tieto miesta,
no treba ju upravovať a
starať sa o ňu, aby nespôsobovala škody.
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Spravodajstvo

Spravodajstvo
Veriaci vybudovali
krížovú cestu
Nad dedinou v časti Vŕšok
vznikla krížová cesta.
Vedie horizontom ponad
dedinu a končí pri pamätnom antikorovom kríži.
Pričinila sa o to skupina
miestnych žien pod vedením Žofie Fullovej.
Obec sa na výstavbe
krížovej cesty spolupodieľala zemnými a betonárskymi
prácami. Pomocnú ruku
ponúkli bratia Peter a Ján
Ďaďo. Kovové konštrukcie
zhotovil Ján Bečka,
drevené prvky vyrobil Ján
Lúčka so svojimi pomocníkmi. Finančne prispeli na
krížovú cestu veriaci.
Krížová cesta je určená pre
miestnych veriacich, ktorí
sa tam vydajú v čase pôstu
a vždy na Veľký piatok na
pobožnosť krížovej cesty.

Aktivační pracovníci sú veľkou pomocou

Múr pri ceste nutne potreboval opravu

Do 30. októbra pracovali
pre obec na aktivačných
prácach piati zamestnanci –
dve ženy a traja muži. Po
tomto dátume ostali len
traja muži, obe ženy odišli
na dôchodok.
Aktivační pracovníci sú pre
obec neoceniteľnou
pomocou. Starajú sa o
čistotu, poriadok a zeleň v
dedine, pomáhajú pri
opravách či výstavbe
komunikácií. Práce je
neúrekom, pracovných síl
nedostatok.
Od prvého januára budúceho roka by sa situácia mala
zmeniť.
Zo zákona bude musieť
každý dlhodobo nezamestnaný poberateľ sociálnych
dávok odpracovať pre obec
32,5 hodín za mesiac. V

Časti oporného múru pri
hlavnej ceste hrozilo, že sa
rozpadne a poškodí cestu.
Obec preto zvolala stretnutie s vlastníkom múru Lesmi
Slovenskej republiky a
Správou ciest v Dolnom
Kubíne.
Stretnutie skončilo konštatovaním oboch inštitúcií, že
nemajú peniaze na opravu.
Obec však rozpadávajúci
sa múr nemohla nechať tak.
Ohrozoval životy a majetok
obyvateľov.
S Lesmi Slovenskej
republiky sa samospráva
dohodla, že Pucov zabezpečí práce súvisiace s
opravou asi tridsať metrového úseku múru a Lesy
zaplatia potrebný stavebný
materiál.
Rozpadávajúce sa časti
múru obec odstránila, múr
nanovo spevnila a zabetónovala. Lesy prisľúbili, že
rekonštrukciu celého
oporného múru zaradia do
investičného plánu na
budúce obdobie.

Pucove sa to bude týkať
zhruba tridsiatich ľudí. Obec
ďakuje všetkým, ktorí
doposiaľ pomáhali pri
akejkoľvek práci v dedine,
urobili kus dobrej a poctivej

roboty.
Zároveň vyzdvihuje
obyvateľov, ktorí sa
nespoliehajú len na obec, a
sami sa starajú o svoje
okolie a vzhľad dediny.

Hasiči predchádzajú požiarom kontrolami

Škôlka má novú
pracovnú silu
Obec prijala do materskej
školy pomocnú vychovávateľku. Nová pracovníčka
rozpočet obce príliš
nezaťaží. Náklady za
polovicu obdobia, deväť
mesiacov, na ktoré bola
pedagogička prijatá, zaplatí
štát. Zvyšok doplatí obec.
Finančný príspevok na
pomocnú pracovnú silu
obec dostala od úradu
práce cez program Podpora
zamestnávania nezamestnaných v samospráve.
Výpomoc sa v škôlke zíde.
Zvýšil sa totiž počet detí, na
ktoré treba dohliadať.

Viac info
z obce
www.pucov.sk
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Dobrovoľní hasiči vykonali v
pucovských domácnostiach
preventívne požiarne
prehliadky. Hasičom táto
povinnosť vyplýva zo
zákona, no najdôležitejšia
je pre nich ochrana ľudí a
majetku. Preto sa vybrali z
domu do domu skontrolovať, či obyvatelia majú
všetko zabezpečené tak,
ako treba.
Ľudia by kontroly nemali
podceňovať a svoj majetok
by si mali chrániť. Účinnými
spôsobmi sú pravidelné
čistenie a kontrola komínov,
odstraňovanie pavučín v
blízkosti elektrických

zdrojov. Tu nemožno
uplatňovať príslovie
„Požehnaný dom, čo
pavučina v ňom.“
Závažným časovým
úsekom je nastávajúce
zimné vykurovacie obdobie,
nebezpečenstvo vzniku
požiarov je väčšie. Špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú
dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred
začatím ich prevádzky.
Ľudia by tomu mali venovať
dostatočnú pozornosť.
Najčastejšie zistené
nedostatky sú nevyhovujúci
technický stav komínov,

nesprávna inštalácia a
obsluha vykurovacích
telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a
horľavými kvapalinami,
ponechanie detí bez
dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach, napríklad do
horľavých nádob.
Nedostatky, ktoré hasiči
počas prehliadok zistili,
riešili s občanmi dohovorom
s následnou kontrolou
alebo odstránením chýb na
mieste.
Pri práci im odteraz budú
pomáhať nové hadice,
ktorými ich vybavila obec.

Vendelín privítal rekordný počet ľudí
Asi šesťsto návštevníkov si
19. októbra nenechalo ujsť
púť na Pucovskú hoľu ku
kaplnke sv. Vendelína pri
príležitosti jeho sviatku.
Vendelín je známy predovšetkým ako patrón
pastierov a pútnikov.
Hlavným programom púte,
ktorú organizuje obec
Pucov s miestnou farou,
bola slávnostná sv. omša.
Celebroval ju náš duchovný

otec Dušan Kubica.
Kaplnka leží na hranici
chotárov Pucova, Bzín,
Srňacieho a Medzibrodia
nad Oravou. Zišli sa pri nej
nielen domáci, ale aj
návštevníci z okolitých
dedín. Po omši čakal na
všetkých výborný guláš,
ktorý pripravili miestni
poľovníci a obecné zastupiteľstvo.
Cieľom podujatia je, aby sa

ľudia stretli v dobrej nálade,
oslávili Boha a poďakovali
za úrodu.

V dedine sa rozbehla
výstavba domov. Niektoré
cesty neboli stavané na
množstvo ťažkých mechanizmov, ktoré sú pri stavbe
potrebné. Týkalo sa to aj
cesty pod kostolom. Autá
na nej poškodili asfalt. Stav
frekventovanej cesty bol
natoľko nevyhovujúci, že
obec musela vyčleniť
peniaze z rozpočtu a
opraviť ju ešte pred zimou.
S pomocou aktivačných
pracovníkov obec odstránila
poškodené podložie a
rozpadnutý asfalt. Hlinené
podložie sa nahradilo
makadamom, ktorý sa
zhutnil, a to sa prelialo
asfaltovou emulziou. Cesta
je chránená aj pred vodou,
postarali sa o to nanovo
osadené odvodňovacie
žľaby.

Lipy robia problémy,
musia preč

Večerné ihrisko je spoplatnené
Po piatich rokoch bezplatného užívania viacúčelového ihriska pri škole obec
pristúpila k jeho oprave a
vyčisteniu. Na pomoc si
chcela prizvať mládež,
ktorá je najčastejším
užívateľom športoviska.
Oznam viackrát vyhlásila v
obecnom rozhlase. Na
brigádu koncom letných
prázdnin prišiel napokon
jeden chlapec. Pomôcť
chcelo aj päť maloletých
detí, no na tých by bola
práca, ktorú bolo treba
urobiť, priťažká. Pozbierali
teda aspoň odpadky, za čo
im starosta Metod Sojčák
poďakoval a odmenil ich
sladkosťou a občerstvením.
Brigádnik Michal Polčic z
radov mládeže vyčistil za
dva dni mantinely vysokotlakovým čističom. Boli
zanesené prachom a
machom. Na druhý deň mu
prišli pomôcť ešte dvaja
kamaráti Matej Červeň a

Cesta pod kostolom
je opravená

Jozef Svitek. Lopatami
pozbierali odstránené
nánosy z mantinelov.
Vyzerajú teraz ako nové.
Po skúsenosti s prístupom
a neochotou mladých
občanov Pucova sa obec
rozhodla spoplatniť užívanie ihriska vo večerných
hodinách.
Od septembra zaplatia

návštevníci športoviska za
hodinu desať eur. Platí sa
za osvetlenie.
Denná prevádzka pre
verejnosť je naďalej
bezplatná.
Do údržby ihriska treba
opätovne investovať.
Treba kúpiť nové postranné
siete, čo nie je zanedbateľná finančná čiastka.

Z okolia kostola a z cintorína zmiznú lipy. Obec ich
odstráni pre opakované
sťažnosti občanov a
problémy, ktoré spôsobujú.
Padajúce lístie kazí vzhľad
trávnika, o ktorý sa
samospráva celý rok stará.
Na kostole sú nové ríne a
lístie by neskôr mohlo
upchávať zvody. Mnohí
ľudia sa sťažujú, že konáre
a lístie poškodzujú pomníky. Niektoré zo stromov sú
spráchnivené a ohrozujú aj
samotných návštevníkov
cintorína.
Zeleň sa však z cintorína
nestratí. V jeho hornej časti
dala obec vysadiť tuje,
ktoré sa rozrastajú, a
postupne nahradia aj
spílené lipy.
Zeleň v priestoroch cintorína bude obec neustále
dopĺňať, aby sa zachovala
pieta miesta posledného
odpočinku našich spoluobčanov.
Zeleň patrí na tieto miesta,
no treba ju upravovať a
starať sa o ňu, aby nespôsobovala škody.
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Aktuálne

Zo života školy
Púšťanie šarkanov

Začiatok školského roka

K jeseni neodmysliteľne
patria šarkany. Hneď, ako
zafúka priaznivý vietor, aj
my v škole vyťahujeme
šarkany.
Túto tradíciu sme neporušili
ani tento školský rok. Aj
napriek tomu, že vietor
nebol až taký silný, šarkany
vzlietli a my sme si urobili
nádhernú vychádzku po
pucovskom chotári.

Školský rok 2013/2014 sme
2. septembra začali svätou
omšou. Po nej nasledovalo
slávnostné otvorenie
školského roka.
Prítomným sa prihovorila
riaditeľka školy Daniela
Hlbočanová. Oboznámila
všetkých s výchovnovzdelávacími výsledkami za
uplynulý školský rok. Žiakov
a rodičov informovala o
organizácii nového školského roka. V tomto školskom
roku školu navštevuje 48
žiakov. Do 1. ročníka
nastúpilo 8 žiakov.

Jablkový týždeň
Jablká – červené, zelené,
malé, veľké... Žiaci priniesli
do školy rôzne jablká, aby
sa zapojili do jesennej
súťaže O najväčšie a
najmenšie jablko. Ako to
dopadlo? Najväčšie jablká
priniesli súrodenci Nikolka
Badinová a Jožko Badin.
Najmenšie jabĺčka, ktoré
vážili 8 a 6 gramov, priniesli
súrodenci Dávidko Ďaďo a
Matúško Ďaďo.

Medzinárodný deň
školských knižníc
Pri príležitosti dňa školských knižníc bola v októbri
vyhlásená súťaž pre všetky
ročníky našej školy. Prváci
riešili hádanku, odpoveď –
riešenie kreslili. Druháci
hľadali názvy rozprávok
schované v krátkych
básničkách, tretiaci riešili
krížovku. Štvrtáci čítali
rozprávku Snehulienka,
hľadali popletené slová a
rozmýšľali, ako to v tej
rozprávke bolo. Cieľom
bolo zábavnými formami
práce s knihou podporiť u
žiakov dobrý a trvalý vzťah
ku knihe, k čítaniu a
poznávaniu nového. Do
súťaže sa zapojili všetci
žiaci.
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Organizácia školy:
Riaditeľka školy:
Mgr. Daniela Hlbočanová
Vyučujúci:
1. ročník:
Mgr. Mária Machajová
2. ročník:
Mgr. Ľubomír Puna
3. ročník:
Mgr. Daniela Hlbočanová
4. ročník:
Mgr. Daniela Laučeková

Vianoce - sviatky svetla
Školský klub detí
pracuje v dvoch oddeleniach:
I. oddelenie
Mgr. Gabriela Ďaďová
II. oddelenie
Mgr. Viktória Jurášová
Krúžková činnosť:
Počítačový krúžok I., II.,
Športové hry,
Šikovníček,
Literárny krúžok,
Salón krásy.

Obec a školáci si uctili dôchodcov
Keď zo stromov padajú listy
a jeseň drží žezlo pevne vo
svojej moci - je tu október.
Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším zorganizovala
obec 13. októbra posedenie
so seniormi. Zaujímavým
programom starkých
potešili deti z materskej a
základnej školy. Občerstvenie a sladký koláč čakali na
každého dôchodcu.
Žiaci si pre dôchodcov
pripravili pekný kultúrny
program.
Zaželali im dni plné šťastia,
slnka, pokoja a lásky.
Zarecitovali, zaspievali a
zahrali rozprávku o Maťkovi
a Kubkovi, ktorou aspoň na
maličkú chvíľku vrátili

starých otcov a staré mamy
do bezstarostných detských
čias. Veríme, že sme im
spríjemnili chvíľu a aj

takýmto spôsobom vyjadrili,
že si ich vážime a dúfame,
že sa o rok opäť všetci
stretneme.

Poďakovanie za úrodu
Je čas siať – je čas žať, čas
prosiť i ďakovať.
Keď záhrady a polia osirejú
a pivničky i špajze sa
naplnia až po okraj, je čas
ďakovať za úrodu.
I my v škole vieme, čo sa
patrí.
Poďakovať za všetko to, čo
nám bolo dopriate.
Žiaci priniesli jabĺčka,
kaleráb, slivky, fazuľu,
kapustu, cibuľu, cesnak,
bôb, trnky, šípky, zemiaky,
hádam z každého kúta
záhrady.
Z prinesených plodov sme

si urobili v chodbe farebnú
výstavu plnú vitamínov,
chutí a vôní.
Veríme, že vo vašich
záhradách vám občas
pomôžu i vaše deti. Ak nie,

neváhajte využiť ich pomoc,
veď takto dopestovaná
mrkvička je oveľa sladšia a
dokonca má príchuť
spokojnosti z dobre
vykonanej práce.

Vianoce. Sú to najkrajšie a
najmilšie sviatky v roku.
Hoci poznáme dopodrobna
ich scenár, všetci sa na
Vianoce tešíme. Sviatky
pokoja a radosti, porozumenia a súdržnosti. Pre
kresťana sviatky začiatku.
Prečo začiatku? Lebo v
Betleheme Boh stvoril nový
život – Slovo sa telom stalo,
aby prebývalo medzi nami.
Boh sa k nám znížil, stal sa
naším bratom. Tí, ktorí mali
otvorené oči aj srdce, načas
uzreli Boha. Mať zdravé oči
aj srdce. Prianie aj výzva
zároveň. A možno aj
najkrajší darček, ktorý by
sme mali dávať iným pod
stromček a súčasne ho tam
aj objaviť. Pozemská radosť
dokáže byť veľká, prudká,
ale súčasne aj krátka. V
každom darčeku by som sa
mal pýtať – objavil som v
ňom Božie posolstvo lásky?
Koľko som jej do daru dal a
koľko jej prijímam? Niektorí
ľudia si dávajú veľké
darčeky, aby nimi vyplnili
prázdne miesto v srdci.
Miesto, ktoré by mala
vypĺňať láska. Jasličky v
Betleheme sú preto také
jednoduché a chudobné,
lebo je tam veľa lásky. A

tam, kde je veľa lásky, niet
miesta pre veľké škatule.
Žiadna ozdoba, zlatý
celofán, melodické svetielka
neokrášlia prázdnu dušu.
Nijaké šperky a drahokamy
nezohrejú chladné ľudské
vzťahy. To dokáže jedine
Boh – Láska.
Bolo pred Štedrým večerom. V mestečku sa konalo
cirkusové predstavenie.
Klaun zabával deti napodobňovaním zvieratiek –
prasiatko, krokodíl, medveď. Najkrajšie bolo, keď
napodobňoval zajaca. Celé
obecenstvo tlieskalo a
jasalo. V jednej chvíli objavil
starý klaun medzi divákmi
dievčatko s červenou
stuhou vo vlasoch. Sedelo v
prvom rade medzi oteckom
a mamičkou. Obaja rodičia
sa smiali, len dievčatko bolo
vážne. Starému klaunovi ho
bolo ľúto. Zastavil sa pri
dievčatku a opýtal sa:
„Povedz mi, nepáči sa ti
moje predstavenie?“
Dievčatko odpovedalo
milým hláskom: „Ale áno,
veľmi sa mi páči!“ „Prečo sa
nesmeješ ako ostatné
deti?“ spýtal sa klaun.
„Prepáčte, prosím,“ povedala. „Nechcem vám spôsobiť

Príhovor duchovného otca
bolesť. Nemôžem sa smiať,
lebo nevidím, som slepá.“
Starý klaun razom stratil
reč. Po chvíli povedal:
„Mohol by som ťa zajtra
navštíviť? Zahrám pre teba
zvláštne predstavenie.
Môžeš sledovať hmatom,
čo budem predvádzať.“
Rodičia súhlasili a tvár
dievčatka zažiarila šťastím.
Na druhý deň klaun prišiel.
Vzal dievčatko za ruku a
posadil ju na stoličku pred
stromčekom. Rodičia sa
mlčky prizerali, ako uchopil
ruky dievčaťa a kľakol si
pred ňu. „Ohmataj moju
tvár,“ povedal „a tiež moje
ruky a nohy, aby si vedela,
ako vyzerám. Už si hotová?“ „Áno,“ zvolala radostne. „Tak môžeme začať.“
Starý klaun začal hrať.
Opakoval všetko, čo
predvádzal v cirkuse.
„Teraz je na rade medveď,“
povedal. Pršteky dievčaťa
sa pohybovali po klaunovi,
keď hral medveďa. Jej tvár
však bola vážna. Starý
klaun svoju námahu
zdvojnásobil. Pršteky
dievčatka čoraz rýchlejšie
kĺzali po klaunovej tvári,
akoby svojimi rukami videla,
čo ostatní vidia očami. Až

sa odrazu zasmialo. „A
teraz je na rade zajac,“
zahlásil klaun. Dievčatko sa
usmialo ešte viac a začalo
volať: „Ešte raz, ešte,
prosím.“ A starý klaun
opakoval zajaca ako ešte
nikdy predtým v cirkuse.
Dievčatko sa prvý raz v
živote dosýta smialo.
Nakoniec šťastné zvolalo:
„Mami, otecko, teraz viem,
kto je to klaun. To je
najkrajší darček, ktorý som
dostala!“ Malé pršteky
dievčatka sa ešte stále
pohybovali po tvári muža,
ktorý pred ňou kľačal. A tu
sa náhle troška zľaklo.
Zbadalo, že ten starý klaun
od jej radosti plače...
Najkrajší a najhodnotnejší
dar je ten „za“ našimi
očami, v našom srdci. Ak sa
vieme tešiť z malých
drobností, prežívame
Vianoce v duši.
Modlím sa za Vás a pred
Jezuliatkom Vám vyprosujem požehnané vianočné
sviatky, betlehem v duši,
pokoj v rodinách a radosť
zo života.
Duchovný otec Dušan

Žetóny priniesli Pucovu celoslovenskú pochvalu
Žetónový systém sa
Pucovu oplatil. Pozitívne ho
ohodnotili aj odborníci, ktorí
o ňom informovali v jednom
z posledných čísel Obecných novín.
Žetóny budú v dedine
fungovať aj na budúci rok.
Obec ich roznesie do
domácností koncom
decembra. Každá rodina
dostane základných
dvanásť žetónov. Ďalšie
doplní podľa platieb
jednotlivých rodín za odpad.
Termín vývozu smetí sa
nemení, Technické služby
budú chodiť do obce raz za
dva týždne. Poplatok
zostáva tiež rovnaký, 11 eur
na osobu. Paušálny
poplatok za 12 žetónov je 8

eur, za 25 žetónov 16 eur.
Pri vyčerpaní žetónov si
občania môžu dokúpiť
ďalšie žetóny na obecnom
úrade. Jeden žetón bude
stáť dve eurá.
Technické služby fakturovali
vlani obci Pucov len
skutočne vyvezený počet
smetných nádob. Vývoz
klesol, no množstvo
vyvezeného odpadu v
tonách stúplo o päť percent.
Za ušetrené peniaze obec
kúpila dve nádoby na zber
plastov. Sú umiestnené v
časti Mlyn a v centre dediny
pri obchode.
Výsledky projektu Hodnotenie samosprávnych
opatrení prinieslo Centrum
pre hospodársky rozvoj.

Projekt prináša názor
odbornej verejnosti na
dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu
života občanov v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Najvyššie oceneným
opatrením za obdobie júl až
september 2013 sa stalo
zavedenie žetónového
systému v obci Pucov.
Obec týmto opatrením
ušetrila a úspory plánuje
investovať. Prípad Pucova
potvrdzuje, že najekologickejšie riešenia sú nezriedka
aj najekonomickejšie.
Opatrenie získalo priazeň
hodnotiacej komisie pre
kombináciu skvalitňovania
životného

prostredia a zároveň
šetrenia verejnými zdrojmi.
Na výhody žetónového
systému pri zbere odpadov
poukázal aj Róbert Kičina,
riaditeľ Podnikateľskej
aliancie Slovenska, podľa
ktorého je v ňom vyššia
motivácia ľudí separovať a
tým zmenšovať objem
komunálneho odpadu.
Nevýhodou je riziko
neekologickej likvidácie
odpadu, napríklad pálením,
alebo vyhadzovaním do
voľnej prírody. Vzhľadom na
informácie, že objem
odpadu sa v Pucove
nezmenil, akurát sa vyvážal
menej často, vypovedá o
úspešnosti projektu v
predmetnej obci.
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Zo života školy

Aktuálne
Chodník delí starý
a nový cintorín
Cintorínom vedie nový
chodník. Oddeľuje jeho
starú časť s novou, pripravenou pre vznik nových
hrobových miest. Obec
chce takto vytvoriť presný
systém pochovávania a
zoraďovania hrobov.
Po novom sa bude pochovávať do prehĺbeného
hrobu, ktorý svojimi
rozmermi bude umožňovať
uloženie dvoch rakiev s
ľudskými pozostatkami nad
sebou. Bude možnosť
pochovávať aj do jedného
hrobu, no preto nebudú
môcť vzniknúť rodinné
hrobky. Rodinné hroby
nebudú vedľa seba ako
doposiaľ, ale na sebe.
Ušetrí sa tým miesto. Nový
systém pochovávania na
cintoríne, ktorý sa nachádza nad domom smútku, by
mal dosiahnuť celistvejší
charakter. Nebudú tak
vznikať voľné miesta medzi
jednotlivými hrobmi.
Samospráva plánuje
zaviesť takzvaný americký
spôsob pochovávania.
Žiadne veľké krypty, ale len
malý náhrobný kameň.
Hroby pokryje tráva.
Objemné obrubníky, ktoré
na starom cintoríne zbytočne zaberajú miesto, by sa
mali vytratiť. Človeku po
smrti už drahým pomníkom
nepomôžeme, skôr peknou
spomienkou a modlitbou.
Nový cintorín je na vznik
hrobových miest už
pripravený. Keď sa jeho
prvá časť zaplní, obec nad
ním vybuduje ďalší chodník,
ktorým bude zabezpečený
prístup na vyššie položené
hrobové miesta.

Zima by už nemala nikoho prekvapiť
Pucov je pripravený na
zimu. Obec zabezpečila
posypový materiál, je
umiestnený na najkritickejších úsekoch v dedine. Ako
po iné roky samospráva
zabezpečuje len posýpanie
cesty ku kostolu. O ostatné
komunikácie sa musia
starať obyvatelia. Vodiči by
sa však na to nemali
spoliehať a jazdu by mali
prispôsobiť aktuálnemu

stavu vozovky. Obci bude
pri zimnej údržbe ciest a
chodníkov pomáhať traktor
s radlicou a predným
nakladačom. Po skúsenostiach z uplynulých rokov
vyzýva občanov, aby
neparkovali autá na kraji
ciest. Komplikuje to prácu.
Ak autá budú na ceste
zavadzať, nebude riskovať
poškodenie cudzieho
majetku a traktor cestu

neodhrnie. Obec zároveň
prosí občanov, aby boli pri
údržbe zimných ciest
trpezliví. Keďže dedina je
členitá a rozľahlá, technika
nemôže byť naraz na
viacerých miestach. Keď
traktor odhrnie sneh zo
všetkých ciest, bude
nápomocný aj pri odpratávaní snehu zo súkromných
pozemkov. Cena práce pri
odhŕňaní snehu je 25 €/h.

obec vyčistila s pomocou
aktivačných pracovníkov
koryto potoka, no nie je v jej
silách udržiavať v toku
neustále poriadok. Pred
rokom to skúsila s biologicky rozložiteľným postrekom
na burinu, po ktorom
väčšina z nej vyschla.
Utrpel tým vzhľad potoka.
Obec preto vyzýva obyvateľov, aby boli ohľaduplnejší k
prostrediu, v ktorom žijú, a
snažili sa udržiavať čistotu
v potoku a jeho okolí.
Rovnako by im malo
záležať na vzhľade okolia
svojich domov a dvorov. A
to aj v prípadoch, že ide o
obecné plochy, ktoré
nevlastnia. Obec síce

Potok v roku 2013, znečistený a zarastený.

Potok po čistení (2008).

zamestnáva aktivačných
pracovníkov na skrášľovanie obce a udržiavanie
poriadku na verejných
priestranstvách, no je ich
málo a ich úlohou je
predovšetkým starať sa o
miesta s najväčšou frekvenciou ľudí – pod Pucovskými
zlepencami, okolie ihriska,
kostola, cintorína, školy a
obecného úradu. Každému
obyvateľovi by malo záležať
na tom, aby mal pri svojom
obydlí čisté a upravené
okolie. Udržiavaná a čistá
dedina vysiela pozitívny
signál jej návštevníkom.
Riaďme sa výrokom J. F.
Kenedyho: „Nepýtaj sa, čo
vlasť urobila pre teba.
Opýtaj sa, čo si urobil ty pre
svoju vlasť“.

Jeseň patrila aj úprave stromov
Tak ako každý rok, aj túto
jeseň obec upravila dreviny
v dedine. Obyvatelia mali
možnosť opíliť stromy a
kríky presahujúce na
obecné komunikácie alebo
pod elektrickým vedením
sami. Tí, ktorí tak neurobili,
dali obci automaticky
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Piaty november bol v
Pucove Dňom otvorených
dverí v Základnej škole.
Rodičia školákov aj budúcich školákov mali možnosť
prezrieť si priestory školy,
zoznámiť sa s vyučovacím
procesom, zapojiť sa do
aktivít na vyučovacích
hodinách.
Žiaci si pre návštevníkov
pripravili výborný jablkový

koláč a teplý čaj. Každý
dostal nové číslo školského
časopisu Školáčik. Napriek
tomu, že sme takúto akciu
organizovali prvý raz, bola
úspešná. Prejavili o ňu
záujem nielen rodičia, ale aj
iní občania z obcí Pucov a
Pokryváč.
V tomto kalendárnom roku
ešte pripravujeme Vianočnú
besiedku - 20.12.2013.

Návšteva cintorína
v Pucove

Deti získali prvé cenné body

Vzhľad dediny je vizitkou každého z nás
Pred piatimi rokmi obec so
Štátnymi lesmi vyčistili
potok Pucov. Odstránili z
neho burinu a mach, dno
vyložili kameňmi. V súčasnosti je potok opäť znečistený, zanesený trávou a
rôznym odpadom. Spôsobujú to smeti a pokosená
tráva, ktoré niektorí spoluobčania vysýpajú do vody.
Potok nie je veľký, nemá
silný prúd, aby sa dokázal
odpadu zbaviť. Uplynulé
leto bolo navyše suché a
vody v potoku bolo málo.
Nánosy neželaného odpadu
sa nemali ako odplaviť.
To, ako potok vyzerá, je
naša vizitka – obce a jej
obyvateľov. V auguste síce

Deň otvorených dverí pre rodičov a budúcich prvákov

najavo, že to má spraviť za
nich. Akákoľvek dodatočná
kritika na výsledok úpravy
drevín z ich strany preto nie
je namieste.
Opiľovanie stromov obec
robí na podnet Technických
služieb a elektrikárov.
Dôvodom sú bezpečnosť a

ľahký prístup na potrebné
miesta. Najmä v zime vadia
konáre ohýbajúce sa pod
snehovou prikrývkou
smetiarom v prístupe do
niektorých lokalít. Viackrát
sa potom stalo, že odpad z
týchto častí dediny neodviezli.

Začal sa 4. ročník Oravskej
miniligy. Deti vedie Cyril
Ďaďo. Súťaže sa obec
Pucov zúčastňuje už po
piatykrát, prvý ročník bol
nesúťažný. Súťažia deti do
piateho ročníka ZŠ a
mladšie. Do súťaže sa
prihlásili mužstvá z Dolného
Kubína, Námestova,
Oravskej Lesnej a Pucova.
V sobotu 14. decembra
odohrali prvé zápasy. Naše
deti získali prvé dva body
do tabuľky za víťazstvo nad
Dolným Kubínom. Súťaž
bude pozostávať z ôsmich
turnajov, na konci ktorých
bude slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie medailí
a víťazných pohárov.
Malým hokejistom prajeme
veľa úspechov a radosti z
tohto krásneho športu.

Pri príležitosti Pamiatky
zosnulých sme navštívili
obecný cintorín.
Žiaci zapálili sviečky na
hroboch zosnulých zo
svojich rodín. Tichou
spomienkou si uctili aj
významné osobnosti z
Pucova. Na záver sme sa
spoločne pomodlili.

Ako je to s financovaním záujmových krúžkov
Financovanie voľnočasových aktivít bolo prenesené
na samosprávy. Naša obec
zabezpečuje krúžky v
základnej a materskej
škole. Deti ich navštevujú
zadarmo. A to aj napriek
tomu, že štát obciam zobral
75 percent z peňazí, ktoré
boli na to určené.
V poslednom období viacerí
rodičia, ktorých deti
dochádzajú do škôl v
Dolnom Kubíne, žiadali
obec, aby im na krúžky,
ktoré tam navštevujú,
prispela. Vysvetlenie, prečo
tak neurobí žiadna obec,
podala Emília Jurčíková zo
Spoločného školského
úradu v Oravskom Podzám-

ku. „Na krúžkovú činnosť
žiak dostáva poukaz vo
výške 29 eur na školský
rok. Ak žiak navštevuje
okrem krúžku za vzdelávací
poukaz ďalší krúžok v CVČ
pri základnej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dolný Kubín, je
mesačný príspevok za
čiastočnú úradu nákladov
pre deti s trvalým pobytom
v meste 2-3 eurá, pre deti s
trvalým pobytom mimo
mesta 6-7 eur mesačne.“
Okrem toho každé dieťa
dostáva v škole v rámci
originálnych kompetencií v
školskom klube 94,75 eur,
na školskú jedáleň 106,59
eur, na správu budov 88,83

eur. Príspevok tých, ktorí
nevyužívajú školský klub,
zostáva k plusu každej
škole. Mesto Dolný Kubín
neprispieva ani jednej škole
mimo mesta na záujmové
vzdelávanie žiakov, ktorí
tieto školy navštevujú.
Mesto napriek tomu žiada
prostredníctvom škôl obce,
aby za „svoje“ deti zaplatili
mesačne asi 10 eur na
krúžok mimo vzdelávacieho
poukazu. Je to proti
všeobecne záväznému
nariadeniu, podľa ktorého
má žiak s trvalým pobytom
mimo mesta platiť za
krúžok 6-7 eur. Keby aj
obec prispela akoukoľvek
čiastkou mestu na záujmo-

vé vzdelávanie detí, všetky
školy sa musia riadiť
všeobecne záväzným
nariadením.
Prioritou obce Pucov je
udržať záujmové krúžky v
dedine. Môžu ich bezplatne
navštevovať všetky miestne
deti, aj tie, ktoré sa učia v
dolnokubínskych školách.
Finančné prostriedky
určené na financovanie
voľnočasových aktivít obec
používa na dofinancovanie
ŠKD pri základnej škole.
Financie ďalej použije na
rôzne kultúrno-spoločenské
podujatia, ako je MDD,
Mikuláš, vianočná besiedka
a iné akcie, na ktorých sa
spolupodieľajú naše deti.
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Spektrum

Pucovský
spravodaj

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Opustili nás:

* Sebastián, syn Veroniky
a Štefana Smoleňa
* Adriána, dcéra Jany a
Radoslava Faláta
* Július, syn Kataríny a
Jozefa Juráša
* Peter, syn Ivany a Petra
Sáreného
* Albín, syn Evy a Albína
Mudrončíka
* Milan, syn Denisy a
Milana Hurtalu
* Juraj, syn Daniely a
Cyrila Žákoviča
* Ema, dcéra Anny a
Erika Prekopa
* Ján Pavol, syn Moniky a
Jozefa Svitka
* Soňa, dcéra Denisy a
Jozefa Stuchlého

† Bečka Ján
† Povalova Margita
† Bodorík František
Jubilanti
50 rokov
▪ Peter Capuliak
▪ Judita Capuliaková
▪ Magdaléna Grenčíková
▪ Adela Jurášová
▪ Iveta Kováčiková
▪ Magdaléna Kurnotová
▪ Marta Majzelová
▪ Mariana Mudrončíková
▪ Ján Povala
▪ Mária Smoleňová
60 rokov
▪ Marta Brieniková

Podané žiadosti
▪ Podaná žiadosť na
reguláciu potoka
▪ výstavbu zberného dvora
na triedenie odpadov
▪ doplnenie bezpečnostného kamerového systému v
obci
▪ rekonštrukciu a nadstavbu
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Najstaršia občianka
▪ Helena Žákovičová
91 rokov

Uzavreli manželstvo
▪ Denisa Čechová a Milan
Hurtala
▪ Mgr. Monika Sojčáková a
Ing. Marián Oklapek
▪ Katarína Grenčíková a
Milan Rzepiel
▪ Veronika Suroviaková a
Marek Hurák
▪ Helena Ustaníková a
Roman Nagy
▪ Michaela Vraniaková a
Tomáš Žákovič
▪ Eva Veličová a Vladimír
Ošust
▪ Mgr. Andrea Povalová a
Ing. Peter Slamka
▪ Marcela Knapíková a
Roman Maretta
▪ Martina Jurášová a
Dalibor Bajdich

Plán práce na rok 2014
strechy na základnej škole
▪ rekonštrukciu elektrických
rozvodov v základnej škole
▪ zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia pre
dobrovoľný hasičský zbor
▪ darovanie hasičského
auta

Výsledky volieb v Pucove
Voľby do orgánov
samosprávnych krajov sa
konali 9. novembra.
Voľba predsedu VÚC:
Ing. Juraj Blanár 48 hlasov
MUDr. Miroslav Mikolášik
45 hlasov
Mgr. Ivan Pavlisko 3 hlasy
Ing. Juraj Pavlovič 2 hlasy
Igor Ryban 19 hlasov
Voľba poslancov do
zastupiteľstva VÚC
PhDr. Ján Beňuš 50 hlasov
PaedDr. Ľubomír Bláha 21
hlasov
Jozef Brtoš 6 hlasov
JUDr. Anton Bukna 24
hlasov
Mgr. Miroslav Dráb 5 hlasov
Ing. Pavol Heško 16 hlasov
JUDr. Jozef Holdoš 6

▪ Anna Marettová
▪ Klementína Mihulcová
▪ Jana Mudrončíková
▪ Ondrej Povala
▪ Anna Povalová
▪ Anna Žákovičová
70 rokov
▪ Milan Cengel
▪ Jozefína Máliková
▪ Jaroslav Povala
▪ Anastázia Smoleňová
▪ Metod Sojčák
80 rokov
▪ Anna Jančeková
▪ Anna Lúčková
▪ Margita Majzelová
90 rokov
▪ Notburga Mudrončíková

hlasov
Mgr. Eva Horvátová 14
hlasov
Ing. Vladimír Hrivnák 4
hlasy
JUDr. Mariana Hvoľková 57
hlasov
Alexandra Juráková 2 hlasy
Mgr. Alexander Kováč 5
hlasov
Mgr. Zdenko Kubáň 34
hlasov
JUDr. Matúš Mních 7
hlasov
Ing. Milan Németh 0 hlasov
MUDr. Ján Neznámy 20
hlasov
Mgr. Jarmila Prílepková 10
hlasov
Ing. Andrej Villim 6 hlasov
Ján Zelník 1 hlas

▪ Podpora výstavby inžinierskych sietí v nových
lokalitách
▪ Oprava a výstavba
miestnych komunikácií
▪ Pripraviť projekt na
vykurovanie KD a obecného úradu

▪ Rozšírenie verejného
osvetlenia
▪ Výstavba chodníka v
cintoríne
▪ Starostlivosť o verejné
priestory
▪ Zrealizovať podané
žiadosti

Nech všetkých po celý rok sprevádzajú aj
nasledovné priania:
Prajeme Vám oči, ktoré si všimnú aj malé veci každodenného života.
Prajeme Vám uši, ktoré prijímajú aj signály, ktoré neboli
vyslovené.
Prajeme Vám ruky, ktoré nerozmýšľajú dlho, či majú
pomáhať.

Občasník pre obyvateľov a

rodákov obce Pucov

december 2013

Opäť prichádza najkrajší čas v roku
Vážení spoluobčania,
o chvíľu sa dočkáme
sviatku narodenia Ježiša
Krista, ktorý je pre nás tým
najkrajším sviatkom v roku.
Ale blíži sa aj koniec roku
2013. V tomto období sa
mnohí zamýšľajú, aký bol
ten končiaci sa rok a aký
bude ten budúci.
V roku 2013 sme určite
prežili pekné dni, ale aj dni,
na ktoré neradi spomíname.
Dni, ktoré by sme najradšej
vymazali zo svojho života,
sú úmrtia, choroby i
zranenia, strata zamestnania či iné nešťastia.
Naopak, k tým radostným
patria narodenie detí,
získanie zamestnania,
nového bývania či zdravá a
harmonická rodina. Ja si
prajem, aby v budúcom
roku bolo tých radostnejších
udalostí v našej obci oveľa
viac ako tých smutných.
Vianoce sú však časom
pokoja a lásky.
Je to jedno z najkrajších
období, kde ľudia majú k
sebe bližšie, sú láskavejší,
ohľaduplnejší a tolerantnejší. V očakávaní sviatku
narodenia Ježiša Krista
akoby sa vo viacerých
srdciach zobudilo to dobré,

čo v človeku je. Často si
uvedomujeme, že tie naše
problémy a starosti sú
menšie, ako má náš sused
či známy.
Uvedomujeme si viac ako
inokedy, že v našej blízkosti
žijú ľudia, ktorí nemali toľko
šťastia v živote a treba im
podať pomocnú ruku.
Napriek zložitej situácii v
roku 2013 sa naša obec
rozvíja, podarili sa nám také
veci, ako je rozšírenie a
výstavba nových vetiev
verejného osvetlenia,
výstavba oporného múru,
rekonštrukcie miestnych

komunikácií, rekultivácia
potoka, vybudovanie
krížovej cesty. Uskutočnili
sme viacero kultúrnych a
športových podujatí.
Mohol by som vymenovať
ešte viacero aktivít, ale v
tomto období sa skôr
zamýšľam, čo ešte treba
urobiť a nie, čo sme už
urobili. Som si vedomý, že
je ešte potrebné veľa vecí
vykonať, nejde urobiť
všetko naraz, akoby som si
to prial.
Je to tak ako v rodine,
každý by sme chceli pekné
bývanie, nový plot či

záhradu, ale často nedostatok finančných prostriedkov
či času nám neumožní to
urobiť naraz.
Ja si prajem, aby sa nám
spoločne aj v roku 2014
darilo rozvíjať našu obec
tak, aby sme tu radi žili a
pracovali. Ďakujem všetkým
za pomoc a spoluprácu.
Želám Vám všetkým, ale i
sebe, aby posolstvo Vianoc
zotrvalo v nás čo najdlhšie.
Prajem si, aby sme boli k
sebe čo najdlhšie ohľaduplní a láskaví, chápali
problémy nielen svoje, ale i
tých druhých a mali snahu
pomôcť tým, ktorí to najviac
potrebujú.
Želám všetkých občanom
Pucova pokojné prežitie
Vianoc, veľa zdravia,
šťastia a pokoja.
Do nového roku želám veľa
radostných udalostí,
mladým veľa úspechov v
škole či v štúdiu, mladým
rodinám vlastné bývanie a
zdravie detí, pracujúcim
dostatok práce a starším
pokojné prežitie staroby.
A predovšetkým, všetkým
želám veľa zdravia a
Božieho požehnania.
Ing. Metod Sojčák
starosta obce

Prajeme Vám v správny čas správne slovo.
Prajeme Vám milujúce srdce, ktorým sa dáte viesť.
Prajeme Vám radosť, pokoj a pokoru.
Prajeme Vám ľudí, ktorých máte radi, aby pri Vás stáli a
dodávali Vám odvahu.
Ľudí, ktorí Vám pomôžu ďalej, keď ste smutní, unavení a
vyčerpaní.
Prajeme Vám dobré srdce, ktoré je plné radosti a túto lásku
dáva ďalej.
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Zvonia všetky zvony sveta cingi-lingi-bom! Na svet prišlo
drahé dieta biednym rodičom. Podte s nami poklonit sa
Ježiškovi malému, za to, že k nám z neba prišiel, svoje
srdcia dáme mu. Maštalka je skromná, tichá, králi do
nej náhlia sa. Na dietatko oslík dýcha, svieti hviezda stokrása. Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach, pokoj ludom želajú.

Pripravujeme:
28.12.2013
▪ 13. ročník Pucovskej brázdy,
začiatok o 10:00 pred
obecným úradom
22.2.2014
▪ 7. reprezentačný ples obce
Pucov
1.3.2014
▪ Obecná zabíjačka spojená s
maškarným plesom detí
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