Noviny obyvateľov a rodákov obce Pucov
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Úvodník

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.
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 radosť a lásku dáva ďalej.

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 lásky. 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. Vianočný čas má
svoje neopísateľné čaro pre každého, kto
sa nepozerá iba očami, ale i srdcom a je
príležitosťou zastaviť sa a pozrieť do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše
najtajnejšie túžby a želania. V tento čas
pokoja a lásky sa schádza rodina a spomína na život za sebou pri slávnostne
prestretom stole.
Je potrebné sa zastaviť a pozrieť späť,
aký bol rok. Zo strany obce bol veľmi
hektický. Bol to rok veľkej investície
do životného prostredia. K životnému
prostrediu nemôžeme byť ľahostajní.
Triediť odpad a recyklovať ho je veľmi
dôležité do budúcnosti. Prírodné bohatstvo nie je nekonečné, preto musíme použité obaly vrátiť späť. Je potešujúce, že
nezamestnanosť klesá. Pocítila to aj obec.
Mali sme problém s udržiavaním čistoty, úpravy zelene a menšími stavebnými
úpravami. V minulosti sme mali na základe spolupráce s úradom práce zamestnaných minimálne troch nezamestnaných spoluobčanov. Tento rok pri údržbe
verejnej zelene sme mali zamestnaného
len jedného uchádzača o zamestnanie.
Preto nebolo možné uskutočniť menšie
opravy vo vlastnej réžii.
Pokračovanie na s. 3

AKTUÁLNE

Svätý Mikuláš prišiel medzi nás
K predvianočnému času neodmysliteľne patrí sv. Mikuláš.
Na jeho príchod netrpezlivo
čakajú deti, ktoré si vyčistia čižmičky a čakajú čo im sv. Mikuláš
prinesie. Veď boli celý rok dobré, poslušné, pomáhali rodičom
a starým rodičom preto si zaslúžia maličký darček.
Aj tento rok opäť zavítal medzi
nás. Prišiel v nedeľu 10. decembra do Božieho chrámu v Pucove. Predtým, ako prišiel, sme sa
spolu s deťmi vrátili do roku 1917
do malej dediny v Portugalsku,
do Fatimy. Tam sa zjavila Panna Mária trom deťom Lucii dos
Santosovej, jej sesternici Jacinte
a bratrancovi Franciscovi Masovi. Príbeh o zjavení prekrásnej
pani, ktorá nám zanechala tri

proroctvá, nám stvárnili formou
divadielka a piesní deti pod vedením Gabriely Ďaďovej a Anny
Prekopovej.
Po poučnom príbehu troch
malých detí, zavítal medzi našich
najmenších sv. Mikuláš. On z veľkej knihy života vyčítal, ktoré deti
boli dobré a pomáhali rodičom
súrodencom, ale tiež vyčítal, že
niekto neposlúchal rodičov, učiteľov alebo nepísal si domáce úlohy a prišiel nepripravený do školy. Deti nakoniec predniesli
básničky, modlitbičky a piesne sv.
Mikulášovi. Po takomto milom
privítaní neostávalo nič iné, len
aby Mikuláš rozdal darčeky pre
všetky deti, ktorým žiarili očká
šťastím. Nakoniec duchovný otec
požehnal deti a ich rodičov.

Nebráňte autami zimnej údržbe
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 neprispôsobením jazdy vlastnostiam vozovky, zlyháva teda
ľudský faktor. Ak nie sú odhrnuté cesty, treba byť pri šoférovaní
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obozretnejší 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 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.

Prvý sneh v Pucove

Pečenie je ako hra, len namiesto
plastelíny používa Mariana marcipán
Pucovčanka Mariana Kucbelová
vypeká sladké dobroty. Prvé torty
patrili jej deťom. „Boli to jednoduché torty, ktoré ich mali potešiť,
a na ktorých si mohli pomaškrtiť.
Popri mojej práci som sa tomu
nemohla aktívne venovať, no
piekla som príležitostne na sviatky a rodine. Keď sme kúpili dom
tu v Pucove, venovala som sa viac
domácnosti. Trvalo to pár rokov,
kým som sa opäť k tomu vrátila.“
Deti vyrástli a Mariana mala viac
času. Tak začala piecť neteriam,
synovcom, vnúčatám, priateľom
na svadby, narodeniny. Postupne
sa o o pečenie začala zaujímať
viac, zisťovala nové možnosti,
nové metódy, nový dizajn. Už nešlo len o čokoládové zákusky.
„Pečiem hlavne torty, na koláče nemám toľko času popri mojom zamestnaní.“ Každá nová
torta je pre ňu výzva. Snaží sa
vždy o človeku, pre ktorého je
torta určená, niečo bližšie zistiť, jeho záujmy, koníčky, niečo,
čo mu je blízke a čo mu chutí.
„Chcem, aby bola jeho obrazom,
nie len chutným zákuskom ku
káve, aby o človeku niečo prezra-

dila, hovorí cukrárka.“
„Teší ma tá radosť a úžas
v očiach ľudí, keď uvidia výsledok mojej práce. A tiež ma poteší
každá odozva, ktorá sa ku mne
vráti.“
Manžel sa jej občas smeje, že si
kompenzuje detské časy. Nechodila totiž do škôlky. Hrá sa teraz.
Ale namiesto plastelíny používa
marcipán. Modelovať všetky tie
ozdoby, kvety a postavičky občas
pripomína hru. Všetci sa o jej koníčka zaujímajú, niekedy až moc.
„Keď dokončím nejakú tortu, zrazu je dom plný kritikov, porotcov
a znalcov.“
Svoju záľubu Mariana vníma
stále len ako zábavu. Stále je čo
vylepšovať, učiť sa a objavovať
ďalšie postupy. Raz by sa chcela
zúčastniť výstavy pre amatérov
a profesionálov. Jej vzorom sú tri
ženy. „Moja mama, ktorá mi dala
základy, a teta Janíková a teta
Bečková, ktoré chodievali piecť
na svadby. Dnes to už zaniklo, no
v minulosti sa stretli všetky susedy a ženy v rodine, aby sa napieklo na svadby či hostiny.
Pokračovanie na s. 8

Podané projekty
Program rozvoja vidieka:
Environmentálny fond:

•
•
•
•
•

Výstavba viacúčelového ihriska
Zateplenie kultúrneho domu
Regulácia potoka
Kúpa novej technológie k separovaniu odpadu
Rozšírenie kamerového systému v obci
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Pucovský spravodaj

PUBLICISTIKA

Sila Božej lásky

Úvodník
Pokračovanie zo s. 1

Pokiaľ bude daný stav pretrvávať, obec prijme nového zamestnanca. V prvom
rade si musíme vážiť prácu
každého pracovníka a vedieť
za každú prácu poďakovať.
Každé veľké dielo sa skladá
z veľkého množstva malých
prác.
V tento čas pokoja sa schádza
rodina
a na život spolu sa spomína,
pri stole slávnostne prestretom
aj prázdne miesta sú
a slzy vtekajú cez slová do hlasu.
V tento čas pokoja s jedličkou
na stole
pre šťastie budúce zabudni
na bôle.
Prečo musí prísť tristopäťdesiaty ôsmy deň roka,
aby bolo zrazu všetko krásne a dych vyrážajúce? Nemôžeme sa k sebe správať
lepšie aj dnes, práve teraz,
zajtra či pozajtra? Bráni nám
v tom niečo? Potrebujeme
k tomu stromček, darčeky
či plný stôl jedál? Veď je to
také jednoduché. A zároveň
také ťažké. Stačí málo. Byť
ochotnejší, nápomocnejší,
ľudskejší. Stačí otvoriť srdce. Stačí povedať ľuďom:
Mám ťa rád. Aj práve teraz,
nemusíme čakať, kým prídu
Vianoce. Stačí jednoducho
milovať. A zrazu si uvedomíme, že každý jeden deň je
pre nás takými malými veľkými Vianocami.
Milí spoluobčania, chcem
vám všetkým poďakovať
za pomoc a podporu pri budovaní našej obce.
Prajem vám požehnané
a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho
Vianoc všetkých naplní
pravým pokojom, radosťou,
láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok
2018.
Metod Sojčák
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Keď Albert Einstein v roku
1916 ako 37-ročný sformuloval vzácnu teóriu relativity,
v aule Vysokej školy technickej
v švajčiarskom Zürichu predniesol o svojich výskumoch zaujímavú prednášku. V určitej
časti však prerušil rozprávanie
a zostal nehybne stáť na pódiu
so zavretými očami. Mnohí si
mysleli, že mu prišlo nevoľno.
Niekoľkominútové ticho bolo
takmer neznesiteľné. Konečne
Einstein zdvihol hlavu, otvoril
oči a na jeho unavenej tvári sa
objavil úsmev: „Nad nami je
úžasná sila – začal – taká strašná, že žiaden ľudský rozum ju
nemôže pochopiť. Mohla by
v niekoľkých sekundách zničiť
celý vesmír, celý svet.” V jeho
očiach potom zažiaril ešte víťaznejší úsmev a dodal: „Ale
to ešte nie je všetko. Nad touto
strašnou ničiacou silou je naopak ešte niečo silnejšie. Viete
aká je to sila? Je to Božia láska.
Vo vesmíre všetko visí akoby
na neviditeľnej niti. A ja sám
nemôžem urobiť nič iné, než sa
pokloniť tejto Láske.” A vtedy si
Einstein v aule plnej ľudí kľakol.
Milí moji Pucovčania! Chystáme sa osláviť najkrajšie sviatky
roka – Vianoce. Pripomenieme
si udalosť, kedy sa všemohúca
Božia láska prejavila k nám ľuďom v tom, že sa sám Boh stal

Sakrálne stavby dostávajú
nový šat

slabým a trpiacim. Vianoce sú
sviatkami, kedy nám Boh znova
dáva spoznať a uvedomiť si veľkosť tohto Božieho daru a veľkosť Božej lásky. Ak si dostatočne uvedomíme, čo vykonal
Boh tým, že sa v Ježišovi stal
človekom, neostáva nám urobiť
nič iné, iba spolu s pastiermi
a tromi kráľmi v Betleheme,
i s Albertom Einsteinom spomínaným v úvode, pokloniť sa
tejto Láske. Veď Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať
Božím dieťaťom. V tej noci sa
narodilo Dieťa, ktorého životný koniec bol v ľudských očiach
totálnou prehrou. A predsa sa
stal najväčším víťazstvom v dejinách: víťazstvom života nad
smrťou. To nech nám dá silu
veriť, že Boh, dobro a láska nakoniec zvíťazia, a preto sa neprestávajme usilovať šíriť dobro
v sebe i okolo nás.
Pre všetkých Pucovčanov,
domácich i vo svete rozídených,
prosím Božie Dieťa o duchovný
darček, ktorý nech je prejavom
veľkej Božej lásky, priateľským
echom Boha a aspoň tu a tam
náznakom, že sme užitoční.
Nech nám Božie Dieťa vnukne
v pravú chvíľu a ukáže pravé
miesto, kde môžeme zanechať
balíček dobra – skutkami, slovami či bez slov.

V obci boli vždy pri nejakej príležitosti postavené kaplnky a kríže, ktoré mali chrániť obyvateľov i dedinu od rôznych chorôb,
pohrôm a nešťastí. Jednotlivé
pamiatky boli postavené už
v minulosti a vplyvom poveternostných vplyvov chátrajú. Obec
a nadšenci pomáhajú pri ich
údržbe a zveľaďovaní. Každý rok
sa ich snažia opravovať, zveľaďovať. Tento rok opravili kaplnku
Na Vŕšku, ktorá je zasvätená Panne Márii Pomocnici kresťanov.
O opravu pieskovcového kríža
na začiatku Pucova sa zaslúžila
Monika Oklapková, ktorá zverila renováciu kríža Jánovi Polčicovi z Chlebníc. Reštaurovanie
sa ukončilo v jesennom období,
preto nebolo možné ich opätovne posvätiť. Posviacku samospráva nechala na jar, keď bude lepšie
počasie.

Peter Pitoniak, farár

Pucovčania si pripomenuli výročie pátra Gabriela Povalu
V nedeľu 12. novembra si Pucovčania pripomenuli výročie nedožitých stých narodenín rodáka
Gabriela Povalu.
Dňa 18. októbra 1917 sa v kresťanskej rodine Michala a Márie
Povalových narodil syn Gabriel.
Tento rok si pripomíname sté výročie od jeho narodenia. Bol to
človek otvoreného srdca, ktorý
rád pracoval s mládežou a s mladými rodinami a bol nazývaný
Pútnikom Absolútna. Totalitný
režim ho za jeho skrytý apoštolát tresne stíhal, odsúdil ho na 8
mesiacov do väzenia v Ilave. Bola
mu odopieraná možnosť hlásania
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Božieho slova a slávenie eucharistie pre širokú verejnosť. Preto
pracoval aj ako historik, jazykovedec, archeológ. Archeologické
vykopávky vykonával aj v rodnej
obci. Gabriel Povala zozbieral historické artefakty od počiatočného
osídľovania Pucova až po súčasnosť. Záznamy zapísal kronikár
Ambróz Šinál do obecnej kroniky
ktorú písal od roku 1952 do roku
1978. História obce je zaznamenaná na 245 stranách.
Gabriel Povala ako predstavený Tretieho rádu rehole Panny
Márie Karmelskej na Slovensku
nám okrem duchovného pozna-

nia nášho Spasiteľa zanechal lásku
k blížnemu. Pri svätej omši dňa
12. novembra sme si pripomenuli spolu s pátrami Spoločnosti
Ježišovej, sestrami Tretieho rádu
rehole Panny Márie Karmelskej,
s duchovným otcom, s príbuznými a veriacimi obce jeho život,
strasti a prácu pre kresťanské spoločenstvo.
P. Gabriel Povala SJ zomrel
13. septembra 1988 v Žiline, pochovali ho v rodnom Pucove.
Jeho život a dielo vystihuje epitaf
na pomníku hrobu: Na temenách
hôr i v hlbinách zeme teba som
hľadal, Bože.
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SPRAVODAJSTVO

Zberný dvor bude otvorený už v januári

Psy nemôžu voľne behať po dedine

Koncom septembra obec dostala nákladné auto s kontajnerom
a drvič na stavebnú suť. Vybavila
sa tým technická časť projektu výstavby zberného dvora.
Stavebná časť pozostáva z výstavby dvora. Termín ukončenia
prác je 28. december. Po kolaudácii bude spustený do prevádzky,
malo by to byť v januári.
Na zbernom dvore sa odpad
nebude roztrieďovať, bude sa
v ňom len dočasne uskladňovať.
Každý, kto odpad do dvora privezie, ho sám roztriedi do jednotlivých kontajnerov. Obsluha bude
každého usmerňovať, kde patrí
jednotlivá zložka odpadu.
Miesto, kde je postavená stavba,
sa už dávno pred jej realizáciou
nazývalo zberným dvorom. Staré
chátrajúce stavby v strede dediny nepôsobili dobrým dojmom.
Stavby, ktoré tu vznikli, budú slúžiť na ten istý účel ako predtým.
Veľká hala bude garážou pre technológiu, ktorú vlastní. Nákladné
auto, traktor, štiepkovač, metlu
na zametanie miestnych komunikácií, pluh na odhŕňanie snehu,
drvič na stavebnú suť, traktorovú
kosačku a vlečku za traktor. Obec
vlastní veľké množstvo mechanizmov, ktoré budú uskladnené pod
jednou strechou. Doteraz boli
uskladnené v požiarnej zbrojnici,
v priestoroch poľnohospodárskeho družstva a na obecných

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov
na voľný pohyb psov v obci žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Pucov,
aby si riadne zabezpečili zvieratá
vo svojich príbytkoch a chovných
zariadeniach a neumožnili im
voľný pohyb. Psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí.
Každá fyzická a právnická
osoba, ktorá je vlastníkom alebo
držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka, resp. spôsoboval škodu
na majetku, prírode a životnom
prostredí, ktoré by pes mohol
spôsobiť. Nedovoľme preto, aby
voľne pohybujúce sa psy ohrozovali bezpečnosť ľudí.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č.
282/2002 Z. z., Zákon, ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce (intra-

pozemkoch pod holým nebom.
Do požiarnej zbrojnice potrebuje umiestniť techniku, ktorá
má chrániť zdravie a majetok
občanov. Aj protipovodňový vozík je uskladnený v priestoroch
poľnohospodárskeho družstva.
Pod druhým prístreškom bude
umiestnený kontajner na veľkoobjemový odpad. Do kontajnera nebude snežiť ani pršať, preto
obec ušetrí financie. Odpad sa
odváža na skládku, kde sa odváži
a platí sa na základe jeho hmotnosti. V ďalšej stavbe bude inštalovaná dielňa.
Technológiu, ktorú vlastní obec, je potrebné opravovať
a udržiavať. Prvá budova slúži ako sociálne zázemie. Každé
pracovisko potrebuje hygienické zázemie, ktoré určujú normy
a predpisy ochrany zdravia pri
práci.
Obsluhu dvora bude zabezpečovať obec počas prevádzkovej
doby.
Otváracie hodiny zberného dvora
Pondelok: 8.-15. h
Streda:
8.-15. h
Piatok:
8.-15. h
Sobota:
11.-15. h
Zberný dvor bude obyvateľom
k dispozícii aj v iné dni, no treba sa vopred ohlásiť na obecnom
úrade.

Deti sa učili triediť odpad
Združenie Mikroregión Oravská
vrchovina sa zapojilo do výzvy
ministerstva životného prostredia. Ak bude projekt úspešný,
každá domácnosť dostane zadarmo kompostér na uskladňovanie
biologicky rozložiteľného odpadu. Výsledok výzvy zatiaľ obec
nepozná.

Na základe spolupráce so spoločnosťou Odborné poradenstvo
v životnom prostredí zabezpečila samospráva pre školákov
a škôlkarov odbornú prednášku
o kompostovaní a triedení odpadu. Deti sa hravou formou už
od mala učia, ako triediť a prečo
je to dôležité.

vilán), je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby,
ktorá psa vedie, zakázaný.
Ide o priestupok, ktorého sa
dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem
priestorov na to určených.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných
priestranstvách nedôjde zo strany
majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu
psov, a to na náklady majiteľov
a držiteľov psov a k udeľovaniu
pokút v zmysle platných zákonov.
Nenechávajte svojich psov
voľne sa pohybovať po obci. Je
to živý tvor, ktorého správanie
nevieme predpokladať. Tvrdenie
majiteľa psa, že „môj pes nikomu
neublíži“, neobstojí. Voľne pohybujúci sa pes pri materskej, základnej škole a obci ohrozuje deti
i ostatných občanov.
Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!

Vandali opäť vyčíňali
V dedine sa nachádza prírodná
pamiatka Pucovské zlepence, ktorá je zaradená do štvrtého stupňa
ochrany. Pri prírodnom útvare
obec zriadila oddychovú zónu.
V tichom a príjemnom prostredí
si môžu turisti, cyklisti alebo pocestní posedieť v útulnom altánku. Obec tento priestor neustále
zveľaďuje.
Ráno 10. novembra však okoloidúci ostávali v nemom údive.
V noci si niekto upravený priestor

pomýlil s pretekárskou dráhou.
Výsledok besnenia môžete vidieť
na fotografii. Nie je to prvýkrát,
čo neznámy páchateľ poškodil
oddychovú lokalitu. Pucov preto
podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodzovanie verejných priestranstiev.
Ak sa páchateľ prizná a priestor
upraví, samospráva stiahne trestné oznámenie. Páchateľ zanechal
na mieste činu stopy, ktoré pomôžu polícii daný skutok objasniť.

Pozvánky
• Pucovská brázda 30. 12. 2017 (registrácia do 29. 12. do 9. h na OÚ)
• XI. Reprezentačný ples 3. 2. 2018
• X. Obecná zakáľačka 10. 2. 2018
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SPRAVODAJSTVO, UDIALO SA

Voľby do VÚC

Mesiac úcty k starším

KANDIDÁTI NA ŽUPANA

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Október je
Mesiacom úcty k starším preto,
aby sme si uctili našich seniorov
a dali im najavo svoju náklonnosť
a lásku. Jesenný mesiac a jeseň
života – dve paralely, ktoré spolu
súvisia. Ale nebolo to vždy tak.
Úcta k starším by mala byť
hlavne spontánna, nenásilná
a sústavná. A predovšetkým by
mala byť stála, nielen v Mesiaci
úcty k starším. Starší ľudia si ju
zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne
skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme
im za svoj život. Nezabudnime
na pozdrav, ktorý je najjedno-

1. Ing. Erika Jurinová
2. Ing. Juraj Blanár
3. Marián Murín

89
36
22

4. Mgr. Anton Martvoň
16
5. Peter Sagan
16
6. Prof. Ing.,CSc., Ján Mikolaj 2

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mgr. Zdenko Kubáň
PhDr. Ján Beňuš
JUDr. Matúš Mních
PaedD. Ľubomír Bláha
Ing. Milada Antalová
Ing. Ján Prílepok
Ján Šimún
Michal Smolka
Mgr. Karol Bednár
Ján Briestenský
Ing. Pavol Heško

85
61
56
32
30
30
30
22
16
16
16

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Peter Jonák
Mgr. Martin Ferančík
Vladimír Kuteš
MUDr. Ján Sedliak
Ing. Ján Jurčo
PhDr. Michal Lavrík
PhDr. Miriam Mokošová
PhDr. Jozef Šimek
Mgr. Jana Kožuchová
Jozef Maťašák
Kvetoslava Zelinová

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Účasť voličov na voľbách

14
13
10
10
9
5
4
4
1
1
1

duchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných
ľudí – bez rozdielu veku.
Pre seniorov obec pripravila
kultúrny program pod názvom
Priadky. „Som nesmierne rád,
že súčasťou kultúrneho programu boli aj žienky skôr narodené,
devy a deti,“ povedal starosta Metod Sojčák. „Dané vystúpenie si
dúfam zopakujeme, aby aj naša
mládež vedela, ako sa kedysi žilo
na dedine.“ Prekvapenie pre seniorov si pripravili aj starostovia,
ktorí im zaspievali. Každý, kto
prišiel, neodišiel naprázdno.
Prajeme všetkým skôr narodeným pevné zdravie.

635 hlasov
189 hlasov
31,5 %

Z ciest zmizli výtlky
Obec investovala do opravy
miestnych ciest. Zamerala sa
na najviac poškodené úseky,
na cestu do Pilátovej, ku kostolu,
na Záhumnie. Oprava výtlkov
stála 5-tisíc eur.
Obec plánuje veľkú rekonštrukciu cesty od cintorína ku
Jednote, má podaný projekt
na získanie dotácie ešte z prelomu rokov 2015/2016. Doposiaľ
nepozná výsledok. Ak Pucovu
projekt neschvália, na budúci
rok cestu plánuje opraviť samospráva z vlastného rozpočtu.

Cesta je značne poškodená. Je
potrebné hlavne zastabilizovať povrch mosta pri obchode
COOP Jednota.
Autá, ktoré prichádzajú ku
kostolu, poškodzujú a znečisťujú zámkovú dlažbu, ktorá nie je
určená na parkovanie. Slúži pre
starých, chorých a imobilných
veriacich.
Na parkovanie vozidiel je určené parkovisko pri obecnom
úrade. Investícia na opravu cesty
predstavuje voľnú časť z rozpočtu obce.

Technika nestačí, treba aj hasičov
Pucov získal novú hasičskú techniku. Do strojovne hasičom pribudli vozidlo Iveco a prívesný
protipožiarny vozík.
Keďže techniku treba využívať, nech nie je len uskladnená
v zbrojnici, obec požiadala ministerstvo vnútra o zaradenie
dobrovoľných hasičov do kategórie B. Spĺňajú podmienky
na technické vybavenie, ale nie
z hľadiska členskej základne.
Pucovský spravodaj
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Hasičov treba vyškoliť. Školenie
spočíva v ovládaní základných
princípov hasenia, noriem, vyhlášky a bezpečnosti práce pri zásahu. Trvá 40 hodín. Záujemcovia o preškolenie sa môžu hlásiť
na obecnom úrade. Jediným kritériom je vek nad 18 rokov. Obec
chce vynoviť aj budovu zbrojnice,
preto podala projekt na získanie
dotácie. Projekt ešte ministerstvo
nevyhodnotilo.

December 2017

Pútnici poďakovali za úrodu
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.
„Ďakujeme za úrodu a za to, čo
nám príroda dala,“ povedal starosta Metod Sojčák.
Kaplnka stojí na rázcestí chotárov Pucova, Bzín a Srňacieho.
Na tom mieste je aj hrob padlého
maďarsého vojaka z II. 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 štyristo. 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.
Využili príjemné počasie a tak
mohli načerpať sily pre svoje telo
z krásnej prírody a pre dušu z homílie, ktorú slúžil duchovný otec
Peter Pitoniak.
Opäť sa tešíme na spoločné
stretnutie o rok.
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Zo života školy a škôlky
Školský rok 2017/2018 sa začal sv. omšou v kostole sv. Ondreja v pondelok 4. septembra.
Po nej sme sa všetci presunuli do školy, kde riaditeľka privítala prítomných a popriala úspešný školský rok.
Do 1. ročníka nám tento školský rok nastúpilo 13 žiakov: Ninka
Bečková, Matej Benčík, Bianka Benčíková, Matúš Fiderák, Sofia Hargašová, Kristína Kobolková, Diana Maderová, Sofia Mahútová, Anna
Mária Osadská, Aneta Povalová, Andreas Staš, Adam Zápotočný, Filip
Zrník.

samosprávneho kraja a vypracovali sme projekt na poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK v oblasti regionálneho rozvoja.

Organizácia školského roka:
1. ročník:
tr. uč. Mgr. Mária Machajová - 13 žiakov
2. ročník:
tr. uč. Mgr. Ľubomír Puna - 14 žiakov
3. ročník:
tr.uč. Mgr. Daniela Hlbočanová – 14 žiakov
4. ročník:
tr. uč. Mgr. Daniela Laučeková – 8 žiakov
Školský klub detí: Mgr. G. Ďaďová - 41 žiakov
H. Prekopová
Upratovačka:
V. Povalová
Kuchárky:
D. Gogová, Ľ. Harezníková, J. Capuliaková
V prvé dni školského roka sme v škole privítali hasičov z Dolného
Kubína. Porozprávali sa so žiakmi o tom, ako treba predchádzať požiarom. Beseda bola spojená s praktickými ukážkami modernej požiarnej techniky.

V septembri sa žiaci zúčastnili na prezentácii o triedení odpadu,
ktorá sa uskutočnila v škole. Aktivita bola zameraná na triedenie
odpadov a kompostovanie. Deti sa hravou a veľmi zaujímavou formou oboznámili s touto problematikou, tiež s významom triedenia
a kompostovania na celý ekosystém. O význame mlieka pre detský
organizmus a o tom, že je zdravé piť mlieko a jesť výrobky z neho,
sme sa poučili počas mliečneho týždňa. Pozreli sme si DVD Kravička Elička. Žiaci sa zapojili do kvízu o mlieku. Pani upratovačka Vierka nám ukázala, ako sa vyrábajú chutné špeciality z mlieka. Vyrobila
nám korbáče, pripravila bryndzu, tvaroh.
V októbri sme sa zúčastnili v Dolnom Kubíne divadelného predstavenia Danka a Janka.
Žiaci sa zúčastňujú korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne
v Dolnom Kubíne. Každý štvrtok sa im venujú tréneri. Deti sa naučili korčuľovať, iní sa zdokonalili v správnej technike korčuľovania
a hokeja.
V blízkosti základnej školy sme vybudovali oddychovú zónu s lavičkami a okrasnými stromami. Reagovali sme na výzvu Žilinského
6

Mali sme aj jablkový týždeň:
Pondelok: červené jablko, červené tričko, „Jabĺčko“ – pieseň od prvákov
Utorok: zelené jablko, zelené tričko, „koláčik “ – od tretiakov
Streda: žlté jablko, žlté tričko
Súťaž o najväčšie a najmenšie jablko:
I. kategória: M. Polčic, M. Maretta
II. kategória: B. Nagy, P. Ďaďo
Štvrtok: obdaruj jablkom svojho kamaráta
Piatok: Vyhodnotenie aktivít, prezentovanie jablka od štvrtákov
Keď sa blíži november, všetci vieme, že sa blíži dušičkový čas. Je to
obdobie, keď sa všetci stíšime a oveľa viac spomíname na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. My so žiakmi sme navštívili miestny
cintorín a zapálili sme sviečky pri hroboch.
Keď jeseň končí svoju vládu, pivnice a špajze sú plné až po okraj.
Mrkva, petržlen, kapusta, zemiaky, cukety, fazuľa...je za čo poďakovať.
Aj v škole sme ďakovali za plody Zeme, za úrodu. Kto chce zdravé zúbky mať, musí si ich správne umývať. Dňa 27. novembra sme v škole
mali besedu s pracovníčkou RÚVZ v Dolnom Kubíne. Predviedla nám
správnu techniku čistenia zubov, poučila žiakov, ako sa majú o svoje
zuby starať.
Presne 6. decembra prišiel do školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertmi. Všetkým žiakom rozdal sladké darčeky.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKÔLKY
Vianoce sú sviatkom, ktorý vonia ihličím, pomarančom, vanilkou
a škoricou. Takéto vône sa šírili aj našou školou. V každej triede rozvoniavali medovníčky, ktoré piekli žiaci spolu so svojimi učiteľkami
a učiteľom.
Deti pracovali s veľkým nadšením a upečené medovníčky boli nielen voňavé, ale aj veľmi chutné. Tretiaci si nimi v triede vyzdobili vianočný stromček.

Zo života škôlky
Prvý mesiac v škôlke sme si spríjemnili farebným týždňom. Deti si
každý deň vylosovali jednu z piatich farieb a podľa nej prispôsobili
svoje oblečenie alebo doplnky. Počas aktivity hľadali danú farbu v triede, maľovali, stavali, dokonca sa v zelený deň kde – tu objavil aj zelený
soplík.
V októbri sme si do škôlky pozvali starých rodičov, ktorým sme
chceli urobiť radosť. Potešili sme ich veselým programom a malým
občerstvením. Starkí nás na oplátku pohostili výbornými jablkovými koláčikmi (ešte teraz sa nám slinky zbiehajú), zaspievali si s nami
a starká Žofka, oblečená v šatke a sukniach, nás prekvapila spontánnym žartovným prejavom v nárečí. Deťom sa však viac páčila ako
starká moderná.
Ešte posledné slnečné dni sme využili na púšťanie šarkanov. V ten
deň prišli aj viacerí rodičia, ktorí sa spolu so svojimi deťmi, okrem
pretekov šarkanov, zapojili aj do rôznych športových súťaží, po ktorých ich čakala sladká odmena.
Začiatok školského roka sme využili na to, aby sa deti lepšie spoznali. Preto sme si vymysleli týždeň, počas ktorého si deti z domu doniesli
svoju obľúbenú hračku a tak sa učili podeliť sa s ňou s druhými a lepšie
spoznať svojich kamarátov. Niektorým to šlo výborne, iným so slzami
hádam ešte lepšie.
Pre deti bol hneď prvý septembrový týždeň výnimočný. Na návštevu a krátku besedu k nám do školy a škôlky zavítali členovia Hasičského záchranného zboru z Dolného Kubína. Našim maličkým vysvetlili,
aká dôležitá je práca hasičov. Deti mali možnosť prezrieť si rôzne náradie, náčinie a pomôcky, ktoré hasičom pomáhajú nielen pri hasení požiarov, ale aj v rôznych iných situáciách, kde často musia zachraňovať
aj ľudské životy. Deti si s nadšením vyskúšali ochranné prilby, prezreli
si hadice a hasiace prístroje. Najväčšiu radosť a u niektorých možno aj
troška strach, vyvolala zapnutá siréna a maják. Návšteva hasičov bola
veľkým zážitkom a inšpiráciou.

a dozvedeli sa, aké zubné kefky sú najvhodnejšie pre ich malé zúbky.
Teta Aďa deťom tiež vysvetlila, že pre zdravé zúbky je dôležité jesť čo
najviac ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov a najlepšie je vyhýbať sa
sladkostiam a sladeným nápojom. Deti s nadšením prisľúbili, že o svoje zúbky sa budú vzorne starať a žiadnym zubokazom nedajú šancu
usídliť sa v ich ústočkách.
Dňa 21. novembra navštívilo škôlku Divadielko Slniečko so svojim
predstavením – Abeceda zdravia. Veselé bábky deti nielen rozveselili,
ale aj zoznámili s novými druhmi ovocia a zeleniny. Deti sa naučili,
že ovocie a zelenina sú pre naše zdravie veľmi dôležité a tiež to, že je
potrebné pravidelne sa hýbať a cvičiť. Do príbehu sa aktívne zapájali,
veselo si zatancovali a zaspievali. Deti si z predstavenia odniesli veľa
nových poznatkov a dobrú náladu.
Beseda pomocou rozprávky Slimáčik Máčik bola dňa 25. septembra zameraná na separovanie komunálneho odpadu na skládkach.
Deti sa so slimáčikom hravou formou dozvedeli viac o triedení odpadu, vyskúšali praktické triedenie na biologický, komunálny odpad,
sklo, papier a plasty.
Svet Slimáčika Máčika, ktorý žije na čistej lúke, sa prekvapivo zmenil, keď sa vybral na výlet. Na výlete objavil novú lúku - znečistenú,
ktorú mu pomohli upratať deti.Pri zážitkovom učení sa aj veľa naučili.

Zima k nám zavítala v plnej paráde a pri veselých hrách sme nezabudli ani na naše zvieratká v lese. Potravu si musia hľadať samé. Preto
sme sa koncom októbra rozhodli, že im pri tom pomôžeme. Každý
predškolák priniesol s pomocou svojich starostlivých rodičov z domu
potravu pre zvieratká. Niekto mrkvičky, jabĺčka, suché chlebíky, seno
či soľ. Spoločne s pani učiteľkami sme im potravu zaniesli do neďalekého lesa k poľovníckej chate, kde na nás čakali ujovia poľovníci. Tí
nám pripravili malé občerstvenie, ktoré nám po namáhavej ceste dobre padlo. Deti sa po ceste zahrali na malých pozorovateľov a hľadali
stopy, ktoré priraďovali k rôznym lesným zvieratám. Dúfame, že sme
našim lesným obyvateľom aspoň trochu pomohli prečkať túto dlhú
zimu. Už sa tešíme na ďalšiu návštevu lesa.
Dňa 6. decembra zavítal ako každoročne do materskej školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertami. Deti sa na nich veľmi
tešili, pripravili si pre nich krásne básničky a pesničky. Za odmenu
od Mikuláša dostali balíčky. Spoločne sa odfotili a porozprávali.
ZŠ a MŠ

V pondelok 27. novembra do škôlky zavítala pracovníčka regionálneho úradu verejného zdravotníctva z Dolného Kubína. Našim deťom sa predstavila ako teta Aďa. Najskôr im porozprávala o zúbkoch
a o tom, ako sa treba o zúbky správne starať, aby boli zdravé. Deti
si spolu s tetou Aďou precvičili správnu techniku umývania zúbkov
Pucovský spravodaj
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Pečenie je ako hra, len namiesto plastelíny používa Mariana marcipán
Pokračovanie zo s. 2

A práve tieto dve ženy tvorili
tradície. Spomínam si na ich výtvory, ktoré ma vždy dokázali očariť. Ich zákusky a torty zdobili aj
môj svadobný stôl. Neraz si na ne
pri pečení spomeniem.“
Na našom vianočnom stole
nikdy nechýbajú medové rezy
s orechmi.
Cesto:
15 dkg kryštálového cukru
8 dkg smetolu
1 vajce
2 PL mlieka
2 PL medu
1KL sódy bikarbóny
45-50 dkg hladkej múky

a rozdelíme na 3 časti, z ktorých
vyvaľkáme 3 pláty. Dva pláty upečieme čisté, na tretí nalejeme orechovú hmotu. Každý plát dobre
polejeme rumom.
Nad parou orechová hmota:
20 dkg orechov
1/2 smetolu
10 dkg práškového cukru
2 PL medu

Krajčírstvo Danka

Plnka:
0,5 l mlieka
2 zlaté klasy
1 vanilka
25 dkg smetolu
25dkg práškového cukru

Kapičáková Dana
Kontakt:

Všetko okrem hladkej múky
zmiešame a uvaríme na hustú
kašu. Vlejeme do múky, spojíme

Mariana Kucbelová,
0907639153

Pucov 38
026 01 Pucov
tel.: 0905 744 867
0905 979 064 /len sms/

Spoločenská rubrika
Narodili sa
* Elisa, dcéra Veroniky
a Štefana Smoleňa
* Tomáš, syn Kataríny
a Marcela Marettu
* Paulína, dcéra Michaely
a Tomáša Žákoviča
* Oliver, syn Veroniky
a Ondreja Kucbela
* Noemi, dcéra Márie
a Ľuboša Gogu
* Michal, syn Nikolety
a Jána Mudroňa
* Michal, syn Moniky
a Jozefa Sviteka
* Oliver, syn Lenky
a Roberta Bečku
* Matúš, syn Gabriely
a Cyrila Hargaša
* Michal, syn Kataríny
a Michala Povalu
* Matúš, syn Evy
a Jarolíma Gogu
* Viktória, dcéra Kristíny
a Jozefa Šróbu

Mladomanželia
■ Ing. Juraj Vraňák
a Lucia Jurášová
■ PaedDr. Tomáš Hvostík
a Mgr. Lenka Kuhejdová
■ Matej Užek
a Mgr. Monika Smitková
■ Ing. Ján Kantorík
a Ing. Jana Melová
■ Lukáš Goga
a Ing. Lenka Suroviaková
■ Ing. Lucia Jurášová
a Ing. Martin Dubai
■ Jozef Dančo
a Bc. Mária Smoleňová
■ Andrej Sopko
a Eva Bečková
■ Martin Kobuš
a Lucia Podstrelená
■ Bc. Jozef Brňák
a MUDr. Katarína Lehutová

Jubilanti
50 rokov
■ Smoleň Ján
■ Povalová Iveta
■ Cengel Šimon
■ Juráš Florián
■ Šinalová Margita
■ Ing. Majzelová Božena
■ Žákovičová Margita
■ Bečková Katarína
■ Huráková Iveta

■ Brienik Michal
■ Cengelová Anastázia

60 rokov
■ Mudrončíková Alžbeta
■ Majzel Jozef
■ Skoknová Marcelína
■ Kuhejdová Klementína
■ Benčíková Viera
■ Ustaník Anton
■ Marettová Zdena

91 rokov
■ Smoleňová Mária

70 rokov
■ Trnovská Mária
■ Povalová Margita
■ Gašperová Terézia

80 rokov
■ Hnojčíková Jolana
■ Šinál Ján
■ Juráš Florián
■ Smoleň Ján
89 rokov
■ Marettová Mária

95 rokov
■ Žákovičová Helena
Opustili nás
† Florián Sojčák
† Ján Ďaďo
† Viliam Gašper
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