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Je tu čas Vianoc
Keď na Vianoce sa sviečky
rozžiaria, keď pri stole si
pripíjame z pohára, keď
počúvame spevy anjelské,
nech naše priania nie sú
sebecké.
Nech Štedrý večer všetky
srdcia otvára, nech na
perách nám sladký úsmev
pohráva,
to Božské dieťa, ktoré
s láskou čakáme, nech
splní všetko, o čom práve
snívame.

Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čas čarovných Vianoc,
keď sa stretávajú rodiny, príbuzní
a priatelia. Čas, keď si sadáme k
spoločnému stolu. Čas, kedy sa
snažíme aspoň na chvíľu zastaviť
a zaspomínať si na chvíle prežité v
tomto roku.
Spomíname si aj na svojich blízkych,
ktorí sú ďaleko. Spomíname si na
svojich blízkych, ktorí už nie sú
medzi nami, ale stále žijú v našich
srdciach a spomienkach.
Tento čas je však aj časom
bilancovania. Pri tejto príležitosti
Vám chcem, vážení spoluobčania,
poďakovať za vašu prácu v tomto
roku. Za prácu vykonanú v prospech
našej obce.

Želám
Vám,
milí
spoluobčania
radostné
a
pokojné
prežitie
Vianočných sviatkov, aby
sa Vám splnili Vaše sny,
priania
a predsavzatia.
Požehnané
Vianočné
sviatky
a zdravím naplnený Nový rok 2013
Vám želá
Ing. Metod Sojčák
starosta obce

Čas bilancovať
Koniec roka 2012 sa neúprosne
blíži, je preto na mieste, aby som
Vás spolu s poslancami obecného

zastupiteľstva
v krátkosti
informoval o tom, ako sa nám
darilo, či nedarilo viesť a spravovať
obec.
Naším cieľom je zveľaďovať
a skrášľovať obec a tým vytvárať
príjemné prostredie pre život
spoluobčanov. K dosiahnutiu je
potrebné veľa chuti, energie,
dobrých nápadov a zanietených
aktivistov.
Hneď začiatkom roka sme
vykonali rekonštrukciu kotolne
v základnej škole. Stav kotlov bol
v havarijnom stave. Ešte v roku
2011
sme
podali
žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na
Ministerstvo školstva na riešenie
havarijného
stavu
v kotolni.
V januári
2012
nám
prišla
potešujúca správa, Ministerstvo
školstva nám schválilo dotáciu vo
výške
90 000,00
EUR
na
rekonštrukciu kotolne. Môžeme
povedať,
že
k realizácii
rekonštrukcie kotolne sme pristúpili
v hodine dvanástej. Zima bola veľmi
nepriaznivá na vykurovaciu sezónu.
Jedna stará pec už tiekla. Kúrením
len v jednej peci by došlo
k poškodeniu aj tej „lepšej“. Keďže,
ako vykurovacie médium sme zvolili
ekologické peletky, museli sme
pristúpiť k rozsiahlej úprave kotolne
a priestoru
na
palivo.
Po
namontovaní nového kotla sme
začali priestory školy a škôlky
vykurovať týmto kotlom. V kotolni
ostal aj záložný kotol na pevné
palivo, pre prípad poruchy, alebo
nedostatku nového vykurovacieho
média. Celková investícia bola vo
výške 93 000,00 EUR. Z vlastných
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zdrojov bolo poskytnutých 3 000,00
EUR. Zavedením nového kotla do
prevádzky
došlo
k zvýšeniu
efektívnosti vykurovania. Kotol je
plnoautomatický, sám si reguluje
teplotu podľa vonkajšej teploty.
V mesiacoch marec – máj
spoločnosť SSE a.s. pristúpila
k realizácii predĺženia NN siete za
kostolom v dĺžke 150 m. Neskôr aj
k predĺženiu
siete
Do
Jarku
v celkovej dĺžke 300 m. K realizácii
predĺženia NN siete došlo na
základe
žiadostí
o stavebné
povolenie na výstavbu rodinných
domov v daných lokalitách. Pri
realizácii predĺženia siete sa
podieľajú aj majitelia susedných
pozemkov tak, že zaplatia pripájacie
poplatky spoločnosti SSE a.s.. Obec
pri uvedenej realizácii predĺženia
siete investuje do verejného
osvetlenia vo forme káblu aby sa
v budúcnosti mohlo zabezpečiť
verejné osvetlenie.
V časti Do Jarku sa podarilo
zrealizovať predĺženie vodovodného
potrubia v celkovej dĺžke 180 m.
Investícia vo výške 3 800,00 EUR.
Z vlastných
zdrojov
obec
investovala do osvetlenia miestneho
cintorína
a okolia
kostola.
K realizácii investície sme pristúpili
na základe vašich pripomienok.
Cintorín a okolie pred domom
smútku
boli
neosvetlené.
Inštalovaním nových svietidiel sme
prispeli k dôstojnosti pietneho
miesta.
Celkové
náklady
predstavovali 5 000,00 EUR.
V mesiaci september sme
zrealizovali prípojku vody do domu
smútku a do kostola. Tiež sme
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museli odstrániť nedostatky spojené
s odtokom vody zo zvodov zo
strechy domu smútku. Dané zvody
sme museli opraviť a zviesť do
drenáže, tým sa odstránilo vlhnutie
stien domu smútku.
Z dôvodu náročnej údržby
starého cintorína sme pristúpili
k realizácii
výstavby
jedného
spoločného pomníka. Na pomníku
sú uvedení zosnulí, ktorí spočívajú
na tomto cintoríne. Investícia na
výstavbu pomníka bola vo výške
7 000,00 EUR.
Pri základnej škole sme
vybudovali altánok, ktorý slúži
žiakom a ich vyučujúcim na
vyučovanie v letných mesiacoch
a oddych. V priestoroch školskej
jedálne
sme
na
základe
odporúčania hygieny vybudovali
nový sklad na potraviny, vymaľovali
a obnovili
priestory
školskej
kuchyne.
Na
základe
schválenej
nenávratnej dotácie z Krajského
obvodného úradu v Žiline v rámci
projektu boja proti kriminalite sme
vybudovali v našej obci kamerový
systém.
Obec
zakúpila
a nainštalovala 6 kamier. Sú nimi
monitorované obecné projekty
a verejné priestranstvá. Dotácia
nám bola priznaná vo výške
5 000,00 EUR a spoluúčasť obce
činila 1 250,00 EUR.
Prostredníctvom nenávratného
príspevku
z Nadácie
Orange,
v mesiaci október, sa nám podarilo
upraviť detské ihrisko a doplniť
o dve lezecké steny a lavičky.
Dotácia bola vo výške 1 000,00 EUR.

V mesiaci november Lesy SR
š.p. v našej obci upravil dva úseky
brehu koryta potoka. Jeden úsek
v dĺžke 11,5 m a druhý úsek v dĺžke
22 m.
Celý rok sa pracovníci
drobných obecných prác starali
o čistotu a úpravu obce a kosenie
trávnatých plôch.
Ale
obec
nežije
len
investičnými akciami. Nedá mi, aby
som
nespomenul
kultúrne
a spoločenské podujatia, ktoré sa
v obci
s pomocou
kultúrnych
a športových organizácií zrealizovali
a nebolo ich málo.
Hneď v období fašiangov sme
organizovali
už
v poradí
5.
Reprezentačný ples obce Pucov. Na
uvedené podujatie prichádzajú
návštevníci
z okolitých
dedín
a mesta Dolný Kubín.
Ďalším
podujatím
v období
fašiangov bola obecná zabíjačka na
ktorej sa podávali zabíjačkové
špeciality, a to pečené mäso,
klobásy, jaternice. Šikovné gazdinky
nás pohostili šiškami. Po obecnej
zabíjačke sa v kultúrnom dome
konal tradičný maškarný ples detí
materskej a základnej školy.
Nezabúdame ani na našich
najmladších občanov a ich rodičov.
V mesiaci apríl sme organizovali
podujatie pri príležitosti Uvítania
detí do života narodených v roku
2011. Deti boli obdarované
darčekom a finančnou hotovosťou.
Druhá májová nedeľa patrila
našim matkám. Deti ZŠ s MŠ pod
vedením svojich učiteliek pripravili
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pre svoje mamy, staré a prastaré
mamy krásne nedeľné popoludnie.
Pri príležitosti Dňa detí,
v mesiaci jún, sme pripravili pre deti
rôzne súťaže a zábavný program.
Členovia poľovníckeho združenia
pripravili chutný guláš, výstavu
poľovníckych trofejí a poľovníckych
pomôcok. Najväčším prekvapením
pre deti bola možnosť zastrieľať si
zo vzduchovky na terč.
Neprešiel ani mesiac a v našej
obci sa konalo ďalšie kultúrnošportové podujatie, na organizácii
ktorého sa podieľali členovia
hokejového klubu. Pozvanie prijali
významné
hokejové
osobnosti
Martin Cibák a Milan Jurčina. Vo
folklórnom pásme vystúpila detská
folklórna
skupina
Bzinček
a folklórne skupiny z Hornej Lehoty.
Podujatie sprevádzal šport, súťaže
a zábava.
Dňa 5. júla 2012 sme si
pripomenuli 15 rokov kňazstva a 10
rokov pôsobenia v našej farnosti
nášho kňaza vdp. Dušana Kubicu.
Svojou návštevou nás poctil
misionár, rodák z Chlebníc, vdp.
František
Kantár
pôsobiaci
v Zimbabwe.
V mesiaci
august,
naša
domáca folklórna skupina Laštek
vystúpila na podujatí Návrat do
histórie
Srňacieho.
Folklórna
skupina reprezentuje našu obec aj
na
kultúrnych
podujatiach
v okolitých obciach.
K mesiacu
október
neodmysliteľne patrí tradičná púť
k sv.
Vendelínovi,
patrónovi
pastierov a roľníkov. Pri kaplnke sv.
Vendelína náš vdp. Dušan Kubica
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spolu
s pozvaným
duchovným
otcom vdp. Michalom Hunčagom
slúžili sv. omšu. Po sv. omši bol pre
všetkých účastníkov
pripravený
guláš, ktorý pripravili poslanci
obecného
zastupiteľstva
s poľovníkmi.
V mesiaci október sme vzdali úctu
našim starším spoluobčanom. Deti
MŠ pod vedením svojich učiteliek
a folklórna skupina Laštek pripravili
pre nich kultúrny program. Obec
pripravila pohostenie.
V mesiaci
december
nás
navštívil sv. Mikuláš a obdaroval
naše deti sladkosťami. Deti sa mu
odvďačili divadelným predstavením,
básničkami a pesničkami. Jasličková
pobožnosť, v čase Vianoc, je tiež
spojená s programom detí.
Na konci roka nás ešte čaká
prechod chotárom. V poradí už 12.
ročník Pucovskej brázdy na konci,
ktorého sa podáva kapustnica
v kultúrnom dome.
Obec podporuje aj športové
aktivity, medzi ktoré patrí ľadový
hokej. Hokejový klub v ročníku
2011/2012 skončil na druhom
mieste.
Hokejisti
každoročne
pripravia prírodnú ľadovú plochu
pre deti. Chlapci vo veku do 11
rokov sa zúčastňujú súťaže Oravská
miniliga, v ktorej sa umiestnili na
štvrtom mieste.
V priestoroch požiarnej zbrojnice
nadšenci kulturistiky vybudovali
posilňovňu.
Počas roka sa mládež stretáva na
viacúčelovom ihrisku pri základnej
škole, kde sa odohrávajú futbalové
zápasy.

V obci je aktívne hnutie eRko,
ktoré sa venuje deťom. Organizuje
pre ne rôzne voľnočasové aktivity
a v čase Vianoc navštívi naše
domácnosti
s programom
na
podporu Dobrej noviny.
K dôstojnému sláveniu sv.
omší prispievajú dva spevácke zbory
a to detský a zbor dospelých.
Za
všetkými
týmito
podujatiami je veľa ochotných
a obetavých ľudí, mnoho času
a trpezlivosti pri ich príprave a preto
im všetkým patrí naša spoločná
vďaka. Nerobia to pre seba, robia to
pre druhých a robia to s láskou.
Nech sa im aj v budúcnosti darí.
Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k rozvoju, zviditeľneniu a dôstojnej
reprezentácii našej obce v roku
2012.

OZNAM
Vážení spoluobčania,
chcem Vás informovať o vašej novej
povinnosti spojenej so zberom
komunálneho odpadu /KO/. Smetnú
nádobu umiestnite na dostupné
miesto, na ktorú umiestnite žetón,
ktorý vám bude doručený. Žetónový
spôsob vývozu KO sprehľadní vývoz
KO a kontrolu faktúr za vyvezený
odpad. Obec pristupuje k zvýšeniu
poplatku za zber KO o 1,00 EURO na
občana, z dôvodu nedoplatku.
Presný
rozpis
zberu
KO
a separovaných zložiek vám bude
dodaný do domácností.
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Spoločenská rubrika
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Podujatia a aktivity v roku 2012

Narodili sa:
Martvoňová Andrea
Vidová Nikola
Janotík Marián
Kobolková Lenka
Mihulec Tomáš
Povala Martin
Hvoľková Laura
Szalak Zofia
Kucbel Vladimír
Bandošová Vanesa Mária
Gogová Eva
Szabó Andrej
Benčíková Beata
Zosobášili sa:
Mgr. Eva Borošová
a Ing. Peter Smoleň
Mgr. Katarína Smiešna
a Pavol Gašper
Marta Sojčáková
a Ondrej Suroviak
Jana Smiešna a Marek Benčík
Ing. Lucia Lúčková
a Ing. Vladislav Brienik
Monika Butkajová
a Ľuboš Smoleň
JUDr. Petra Matušková
a Ing. Peter Gašper

Uvítanie detí

Púť k sv. Vendelínovi

Obecná zabíjačka

Obecný ples

Nový kotol

Altánok

Lezecká stena

Kamerový systém

Rozlúčili sme sa:
Jurášová Žofia
Peter Janík
Mária Ustaníková
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