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Výsledky volieb do samosprávy

AKTUÁLNE

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli podľa počtu získaných hlasov zvolení:

Za starostu obce bol zvolený Ing. Metod Sojčák (nezávislý kandidát)
Počet platných hlasov: 278

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 608
Počet odovzdaných obálok: 300
Počet platných hlasovacích lístkov pre obecné zastupiteľstvo: 289
Počet platných hlasovacích lístkov pre starostu: 278

1. Marcela Ustaníková KDH 227 hlasov
2. Jozef Žákovič SDKÚ-DS 175 hlasov
3. Jozef Bečka SDKÚ-DS 174 hlasov
4. Filip Žákovič KDH 165 hlasov
5. Milan Smoleň SIEŤ 157 hlasov
6. Karol Maretta SMER-SD 144 hlasov
7. Ing. Miloš Tomaga SIEŤ 141 hlasov

Miloš TomagaPucovskí fašiangovníci v roku 1972. 
Spozná sa niekto z nich na fotogra� i?

Filip Žákovič

Marcela Ustaníková

Iveta Povalová, hlavná kontrolórka

Milan Smoleň

Jozef Žákovič, zástupca starostu

Alžbeta Gašperová, ekonómka

Karol Maretta

Jozef Bečka

Škola oslávi výročie

Rok 2015 sa bude v Pucove 
niesť v  znamení okrúhleho 
40. výročia postavenia no-
vej budovy základnej ško-
ly. Škola a obecný úrad pri 
tej príležitosti pripravujú 
niekoľko podujatí. Jedným 
z nich bude výstava zachy-
távajúca život školy od  jej 
počiatku po  súčasnosť. 
Organizátori plánujú zor-
ganizovať aj stretnutie pe-
dagógov, ktorí v  pucovskej 
základnej škole pôsobili. 
Spoločne by si mali zaspo-
mínať na  roky strávené 
za  katedrou či v  školských 
laviciach. 

Pucovčania, zapojte sa 
do  prípravy významného 
medzníka v  dejinách našej 
obce a  pomôžte zorgani-
zovať podujatie, na  ktoré 
budeme dlho a  v  dobrom 
spomínať. Ak máte dobo-
vé fotografi e, na  ktorých 
je zachytená škola, jej žia-
ci, učitelia, alebo nájdete 
čokoľvek, čo sa so školou 
spája, napríklad zaujímavé 
vysvedčenia, dokumen-
ty, práce, výtvory žiakov, 
prípadne svoje, neváhajte 
a  podeľte sa s  nami o  ne. 
Možno ani netušíte, aké 
poklady máte doma ukryté. 
Prineste ich na obecný úrad 
alebo do školy, aby sme ich 
mohli použiť na priblíženie 
histórie jubilujúcej školy. 
Všetky požičané veci maji-
teľom v poriadku vrátime.
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Slová duchovného otca: Nájdete Dieťa uložené v jasliach

SVIATOČNÉ PRÍHOVORY

Každoročné úvodné slová li-
turgie na  sviatok Bohorodičky 
Panny Márie, v  čase kedy začí-
name nový rok, patria prosbe 
k  Duchu Svätému vyjadrením: 
„Nevieme, čo nás v tomto roku 
zastihne, a  aký bude.“ Pred 
takmer dvanástimi mesiacmi 
som sa sám seba prítomného 
pred oltárom mengusovského 
kostola vnútorne pýtal: Aký 
bude pre nás tento rok? Čo pri-
nesie našim veriacim? Budem aj 
ja uprostred nich stáť počas naj-
bližších sviatkov? Koľkí budeme   
o  rok prítomní na  tomto mies-
te a koľkí pred Božou tvárou či 
pred tvárami iných ľudí? Tvá-
re, na ktoré s radosťou a z vôle 
Božej hľadím už niekoľko me-
siacov, sú práve vaše. S  láskou 
duchovného otca hľadím do va-
šich očí a  vám, svojim milova-
ným farníkom, sa po  prvýkrát 
prihováram i týmto vianočným 
pozdravom:

Každý z  nás sa chystá zhod-
notiť uplynulý rok. Pre mno-

hých je rokom šťastným, úspeš-
ným, ale aj rokom skúšok či 
trápení. Možno je aj obdobím 
uzavretia sa do  seba, či preží-
vaním vnútorného sklamania 
a  prirodzeného smútku z  od-
chodu bývalého pána farára. Bol 
rokom výmeny kňazov vo far-
nosti, čím sa prirodzene množili 
nové otázky dávané z obidvoch 
našich strán: Aké budú prio-
rity nového kňaza, čo možno 
od neho očakávať, aký kurz na-
berie farnosť pod jeho vedením.

Odpoveď na ne môže dať po-
hľad viery. Očami viery možno 
vidieť, pochopiť a  prijať kňa-
za ako vyslanca samého Ježiša 
Krista. Kňaz má mandát priamo 
od  Krista udelený biskupom, 
aby viedol spoločenstvo veria-
cich patriacich Kristovi.

„Hľa, prichádzam, Pane, 
chcem plniť tvoju vôľu,“ to sú 
slová žalmu, ktoré sa už pri 
kňazskej vysviacke stali mo-
jím kňazským mottom. Z  nich 
vychádza moje dušpastierske 

poslanie. Je to predovšetkým 
snaha o prehĺbenie duchovného 
života, aktívneho života viery vo 
farnosti. Všetky naše podujatia 
majú a budú smerovať k  jasné-
mu cieľu, aby sme rástli v  lás-
ke k  Bohu, k  Cirkvi, k  národu 
i k sebe navzájom. 

V  betlehemských jasličkách 
sa narodilo Božie Dieťa, o  kto-
rom predchodca Ján Krstiteľ 
hlásal: Hľa, Baránok Boží, kto-
rý sníma hriechy sveta. Mojím 
kňazským poslaním je pripraviť 
veriacich na  príchod Baránka 
Božieho a dávať vám stále nové 
príležitosti na  prijatie sviatost-
ného rozhrešenia; pri každej 
svätej omši zvolávať Božieho 
Syna z neba a položiť ho na jas-
ličky pucovského oltára; spe-
vom Sláva Bohu na  výsostiach 
pozývať farníkov k  poklone 
Ježiškovi prítomnému v  Svia-
tosti Oltárnej, ako kedysi anjeli 
poslali betlehemských pastierov 
do mesta.  

Narodenie Krista je histo-

rickou udalosťou, no rodí sa aj 
osve v  živote každého človeka. 
Spomeňme si na  chorých, kto-
rých Kristus uzdravoval, ale aj 
na  ozdravenie duše každého 
z nás, keď k nám znova on sám 
zavítal. Aj vás chorých z farnosti 
chcem uistiť, že na vás pamätám 
v  každodennej modlitbe bre-
viára a  spolu s  Pannou Máriou 
a  svätým Jozefom vám ponú-
kam prijať živého Ježiška nielen 
do  vášho príbytku, no hlavne 
do  vašich sŕdc v  utorok pred 
vianočnými sviatkami. Veď vte-
dy a tam sú Vianoce, kde je prí-
tomný Ježiško.

Srdečne pozdravujem všet-
kých obyvateľov obce a  každé-
mu z  nás vyprosujem krásne 
prežitie sviatočných dní, milos-
tiplné prijatie Ježiška do domác-
ností, hlboký duchovný zážitok 
a stálu prítomnosť Božieho Syna 
v duši, ktorý je pre nás najmil-
ším vianočným darčekom.

PaedDr. Peter Pitoniak, PhD.
farár v Pucove

Drahí spoluobčania,
v  predvianočný čas, keď sa bez 
ohľadu na vek tešíme na najkraj-
šie sviatky v roku, na sviatky po-
koja, radosti a lásky, ale aj v čase, 
keď sa rok s rokom stretá, všetci 
podvedome bilancujeme. Za-
mýšľame sa nad tým, aký uply-
nulý rok bol, čo nám dal a  čo 
vzal, čo od  toho nového môže-
me očakávať. V  každej pucov-
skej rodine boli radostné chvíle, 

ale žiaľ aj chvíle plné starostí, 
zármutku či sĺz. Život je taký, 
patrí doň smiech, ale aj slza, 
radosť i  smútok, úspech, no aj 
nezdar. Ak sa však máme s kým 
podeliť o  radosť, naša radosť je 
znásobená, ak nám má kto po-
môcť v ťažkej situácii, znesieme 
ju ľahšie. 

Aj v  živote obce to funguje 
podobne. Veď dedina je jed-
na veľká rodina plná detského 
smiechu, mladíckej sily, praco-
vitých rúk a  skúseností starých 
rodičov. Aj v  obci sme v  tomto 
roku prežili veľa radostných 
udalostí, keď sme vítali deti a te-
šili sa s nimi na ich sviatok, keď 
sme sa stretali na  športových 
a  kultúrnych podujatiach, keď 
sme ďakovali mamám a uctili si 
seniorov. Radosťou nás naplnilo 
aj to, keď sa podarilo dobré die-
lo, dokončila sa práca ako naprí-

klad výstavba cesty v  Pilátovej, 
dobudovali sme verejné osvet-
lenie, ďalší úsek pri regulácii 
potoka. Boli však aj chvíle, ktoré 
priniesli ťažkosti. Snaha a ocho-
ta pracovať môže byť akokoľvek 
veľká a silná, no keď nie je krytá 
financiami, nedá sa uskutočniť. 

Končiaci rok bol aj rokom 
komunálnych volieb. Chcem sa 
všetkým poďakovať za  vyslove-
nú dôveru, mne aj poslancom 
obecného zastupiteľstva. Je to 
pre nás záväzok nielen do budú-
ceho  roku, ale pre celé funkčné 
obdobie. Budeme pracovať tak, 
aby sme do  života našej obce 
mohli prinášať oveľa viac ra-
dostných okamihov, aby život 
každej rodiny mohol byť spokoj-
nejší a  šťastnejší. Aby sme čaro 
Vianoc prežívali nielen vo via-
nočný čas, ale kedykoľvek počas 
roka pri spoločných stretnutiach 

a úspechoch po dokončení plá-
novaných projektov. 

Vianoce sú už predo dver-
mi, Nový rok sa nezastaviteľne 
blíži. Tešíme sa zo stromčeka, 
svetielok v očiach detí, ale hlav-
ne z  príchodu malého Ježiška, 
Krista a  Spasiteľa na  tento svet. 
Dar božej lásky je najväčším da-
rom, aký kedy ľudstvo dostalo. 
Táto láska v nás prebúdza dobro, 
nehu a spolupatričnosť, spája ro-
diny a spoločenstvá. 

Prajem vám, aby ste preži-
li Vianoce v  kruhu najbližších 
v  pokoji a  šťastí, aby vám pri 
spomienkach na  uplynulý rok 
napadli iba radostné udalosti. 

Nech je rok 2015 pre vás 
úspešný a  radostný, prežitý 
v  zdraví, aby ste na  jeho konci 
mohli povedať: Tento rok stál 
za to!

Metod Sojčák, starosta
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SPRAVODAJSTVO

V Pilátovej je ukážková betónová cesta

Obec skrášľuje a upravuje cintorín

Za peniaze, ktoré obec ušetri-
la, dala v  lokalite Pilátová vy-
budovať cestu. Miestna časť, 
v  ktorej stoja domy už dlho, 
stále čakala na  poriadnu vo-
zovku. Dočkala sa, obyvatelia 
sa vozia po jednej z najkvalit-
nejších a  najtrvácnejších ciest 
s betónovým povrchom. 

Na  výstavbu miestnej ko-
munikácie obec vyhlásila vý-
berové konanie. „V  prvom 
rade sme sa zaoberali ponuka-
mi na asfaltovú komunikáciu,“ 
povedal starosta Metod Sojčák. 
„Po  vyhodnotení cenových 

ponúk však nastala diskusia, 
či by nebolo lepšie vybudo-
vať betónovú cestu.“ Priestor 
na  cestu v  danej lokalite bol 
obmedzený, z  jednej strany 
oporným múrom, z  druhej 
strany zrázom. Po vybudovaní 
asfaltovej cesty by dochádzalo 
k  ulamovaniu krajnice, preto 
obec hľadala trvácnejšiu alter-
natívu. Oslovila ďalšie firmy, 
aby predložili cenové ponuky 
na  betónovú cestu. Z  ponúk 
vybrala najlacnejšiu. 

V  porovnaní s  asfaltovou 
komunikáciou sa cena betó-

novej cesty pohybovala v stre-
de cien na  asfaltovú komuni-
káciu. 

„Oslovili sme aj dodávate-
ľa plastového debnenia, ktoré 
sa používa na  oporné múry,“ 
povedal Sojčák. Technoló-
gia takéhoto oporného múra 
spočíva v  osadení plastových 
profilov do terénu. Daný pro-
fil sa za pomoci pneumatické-
ho kladiva vtlačil do  terénu, 
čím sa vytvorila oporná stena, 
ktorá sa následne vystužila že-
lezným U-profilom. Na  ňom 
bude ešte upevnené zábradlie. 

Cestu potom stavebníci do-
sypali kamenivom až k  stene, 
ktoré zhutnili, osadili armatú-
ru na cestu a z druhej strany ju 
obšalovali. Cestu tvorí cestný 
betón v  hrúbke 15-18 cm, jej 
povrch je upravený metličko-
vou metódou. 

Obec investovala do výstav-
by 140 metrov dlhého úseku 
zhruba 28-tisíc eur. Debnenie 
dodala poľská firma za  uvá-
dzaciu cenu, keďže oporný 
múr slúži ako ukážkové dielo 
pre ďalších záujemcov o  túto 
technológiu.

Cintorín víta návštevníkov 
novou podobou a  väčším po-
riadkom. Na  mieste, kde bol 
umiestnený veľkoobjemový 
kontajner, vznikla betónová 
plocha s  novými kontajnermi. 
Slúžia na  odpad z  cintorína. 
Obec verí, že pomôžu udržať 

na cintoríne čistotu a poriadok. 
Ľudia tam totiž zvykli nosiť 
aj odpad z  domácností, kto-
rý často končil na  zemi, vedľa 
koša.

Vybudovaním betóno-
vej plochy a  oporného múra 
sa upravilo okolie cintorína 

a  uzavrel sa jeho priestor. Po-
zdĺž oporného múra vznikla 
prístupová cesta pre ľahšiu ob-
služnosť. Pri budovaní nových 
pomníkov alebo ich oprave bol 
obmedzený prístup, materiály 
sa museli prácne doručiť k jed-
notlivým hrobom.   

V  novej časti cintorína je 
vybudovaný druhý chodník. 
Jeho súčasťou je múrik, ktorý 
bude slúžiť na  umiestňovanie 
náhrobných kameňov k novým 
hrobovým miestam. Obec tým 
dokončila prvú etapu rozšíre-
nia cintorína. 



5Pucovský spravodaj          •          December 2014

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Otvorenie školského roka Október – mesiac úcty k starším

Deň otvorených dverí

Pečenie medovníčkov

Mesiac zdravej výživy

Školský rok 2014/2015 sa začal 2. septembra v kostole sv. On-
dreja. Vdpf. Peter Pitoniak privítal školákov a  hlavne prvákov, 
požehnal ich pred vstupom do  školy. Školákov neskôr uvítala 
v priestoroch školy aj riaditeľka Daniela Hlbočanová. 

V tomto školskom roku  školu navštevuje  45 žiakov. Školský 
klub má popoludní jedno oddelenie, ktoré navštevuje 37 žiakov. 
Vedie ho G. Ďaďová.

Organizácia školy:
Riaditeľ školy: Mgr. D. Hlbočanová
Vyučujúci: 1. ročník: Mgr. D. Laučeková 9 žiakov
 2. ročník: Mgr. M. Machajová 9 žiakov
 3. ročník: Mgr. L. Puna 13 žiakov
 4. ročník: Mgr. D. Hlbočanová 14  žiakov

Tak, ako sa ručičky na hodinách krútia, tak plynie čas. Tak ply-
nie život. Jar vystrieda leto, leto zafarbí jeseň a keď lúky a po-
lia sú biele od snehu, je tu zima. Práve vtedy, keď padajú listy 
a lúky i záhrady v rannom chlade ozdobí srieň – je tu október. 
Čas, keď treba ďakovať. Ďakovať za mozoľnaté dlane, za múd-
rosť šedín a predovšetkým za láskavé srdce. 

„Na svete je vždy niekto, kto nás potrebuje a pre koho nám 
treba žiť.“

V  duchu týchto slov sa nieslo posedenie zorganizované 
obecným úradom pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti 
potešili svojich starkých pekným hudobným programom 
a  krátkym divadielkom O  hlúpej žene. Posedenie sa nieslo 
v príjemnej atmosfére.

G. Ďaďová

Deň otvorených dverí sa v škole uskutočnil  4. novembra. Rodi-
čia sa zoznámili s vyučovacím procesom, činnosťou školského 
klubu, zapísali sa do kroniky. Mohli si kúpiť školský časopis Ško-
láčik a ponúknuť sa koláčom a čajom. Bývalí žiaci si zaspomínali, 
aké to bolo, keď navštevovali školu. 

M. Machajová

Vianočný čas sa spája s vôňou medovníčkov. Aj v škole si žia-
ci s učiteľmi chceli navodiť sviatočnú atmosféru a tak sa pustili 
do pečenia. Vaľkali cesto, vykrajovali, piekli, s radosťou a láskou. 
Pritom zažili kopec zábavy. S medovníčkami pohostia aj rodičov, 
ktorí prídu na vianočnú besiedku.

M. Machajová

V októbri školáci venovali pozornosť tomu, čo sa urodilo na po-
liach a v záhradách. V škole si urobili výstavku plodov ovocia 
a zeleniny, škola vyhlásila súťaž o najmenšie a najväčšie jablko, 
o najmenšiu a najväčšiu mrkvu a najmenší a najväčší zemiak. 
Počas tohto mesiaca venovali v škole zvýšenú pozornosť zdravej 
výžive, v tomto trende chcú pokračovať počas celého školského 
roka. Škola je zapojená do projektu Ovocie a zelenina do škôl, 
v rámci ktorého deti dostávajú bezplatne každý týždeň jablko a 
jablkovú šťavu.

Daniela Laučeková
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Mikuláš rozdal darčeky

Vianočná besiedka

Škôlka bude väčšia

Na dovolenku v Chorvátsku len 
tak nezabudneme Aj do Pucova opäť po roku zavítal Mikuláš. Deti sa celý rok 

tešili, kedy príde. Dočkali sa, prišiel 7. decembra do kostola sv. 
Ondreja.

Deti si pripravili krásne pásmo plné pesničiek, básničiek a 
divadelné predstavenie o anjelikovi, ktorý mal na Zemi vyko-
nať dobrý skutok. Keďže sa spev rozliehal široko ďaleko, Miku-
láš bol zvedavý, kto to tak pekne spieva a recituje. Mal so sebou 
plný košík sladkostí. Dozvedel sa, že pucovské deti poslúchali a 
konali dobré skutky, preto ich obdaroval sladkosťami z košíka. 
Nakoniec Mikulášovi ešte zaspievali pesničku, aby sa mu ľahšie 
cestovalo k ďalším dobrým deťom.

Mikuláš s anjelmi a čertmi navštívil  aj školu. Žiaci ho ra-
dostne očakávali. Mikuláš rozdal žiakom balíčky so sladkosťa-
mi. Všetci boli veľmi dojatí. Mikulášovi sľúbili, že budú posluš-
ní a budú si plniť všetky školské povinnosti.

Každý rok sa pred vianočnými prázdninami koná vianočná be-
siedka, na  ktorú sú srdečne pozývaní všetci rodičia a  členovia 
rodín žiakov. Tento rok sa konala 19. decembra. Všetci sa stretli 
pri krásne vyzdobenom vianočnom stromčeku a pozreli si pekný 
program, ktorý s láskou pripravili ich deti. V celej škole bolo po-
čuť vianočné piesne a koledy.

D. Hlbočanová

Počas zimných prázdnin sa bude v materskej škole pracovať. Na 
základe požiadaviek rodičov a učiteľov obec rozšíri priestory 
škôlky. 

V byte, ktorý kedysi samospráva prenajímala, vznikne herný 
priestor a spálňa. Škôlkari tak budú mať od januára na svoje ak-
tivity k dispozícii tri veľké miestnosti.

Obloha bola nádherná, ani jeden mráčik, len krásne slniečko 
a dlhá cesta autobusom. To bol jediný problém, ktorý nás, deti, trá-
pil, pretože vydržať niekoľko hodín sedieť v autobuse a pozorovať 
meniacu sa krajinu, je dosť namáhavé.  Ale vďaka radosti z očaká-
vania sme to vydržali a neľutujeme. 

Začalo sa to čakaním na  autobus, ktorý prišiel o  pol deviatej 
večer. Radostne sme začali poskakovať, lúčiť sa s  rodičmi a  na-
stupovať s  plnými taškami do  autobusu. Všetci sme sa usadili 
a čakali sme, kým sa autobus pohne a odídeme na cestu za dob-
rodružstvom plnú zážitkov. Výlet nám spríjemňovali deti z Orav-
skej Poruby, Žaškova a Vyšného Kubína, s ktorými sme sa veľmi 
spriatelili. V  autobuse bola príjemná atmosféra, plná smiechu a  
spievania. Krásna, vysvietená nočná  Budapešť nám otvorila brány 
výletu, ktorého sme sa nevedeli dočkať. Na chvíľu sme zatvorili oči 
a ani sme sa nenazdali a ocitli sme sa pri hraniciach Chorvátska. 
Radostne a plní očakávaní sme pozorovali nekonečnú cestu, krás-
ne vysvietené tunely a farebné lesy. Večer sme dorazili do Splitu, 
odkiaľ sme sa trajektom doplavili do nášho cieľa, na ostrov Brač, 
kde nás privítal starosta dedinky Sumartin. Spolu s ním sme našli 
ulicu s našimi apartmánmi. Príchod sme začali večerou v reštau-
rácii, kde sme raňajkovali a večerali celý týždeň vynikajúce jedlá. 
V prvú noc sme zažili aj pravú chorvátsku búrku. Nikdy nezabud-
neme na strašenie búchajúceho okna v apartmáne. Každé ráno sme 
začali kúpaním sa v mori. Celé hodiny sme vydržali len tak sa čľap-
kať  v mori a ohrievať sa pod ohnivým slniečkom. Páčilo sa nám, 
ako v diaľke plávali velikánske lode, plachetnice a člny, ktoré sme 
dovtedy videli len vo filmoch. Neobdivovali sme len more, ale aj 
mestá, ktoré sme mali možnosť navštíviť - Split, Makarská riviéra, 
Bol. Navštívili sme školu,  v ktorej sa nám ľudia zdali byť veselí, bez 
problémov a priateľskí. Spoznali sme veľa historických pamiatok 
a dozvedeli sme sa niečo nové. Prekonali sme aj túru na najvyšší 
vrch Braču, odkiaľ bolo vidieť vlny prekrásneho mora. 

Dovolenka ubehla veľmi rýchlo. Nikomu sa nechcelo odísť 
z  takej prekrásnej krajiny. Bol to zážitok, na  ktorý len tak skoro 
nezabudneme. Toto všetko sme mohli zažiť vďaka nášmu pánovi 
starostovi. Veľmi pekne ďakujeme.

Spokojné deti 
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Tri kríže prešli opravou

Lesy pomôžu Pucovu s potokom

Pieskovcové kríže, ktoré sa 
nachádzajú v  chotári Pucova, 
nahlodal zub času. Potrebo-
vali opraviť. Podujali sa na  to 
pracovníci menších obecných 
služieb pod vedením Stanislava 
Smitku. Kríže dali do poriadku, 

obnovili na nich omietku a vy-
maľovali ich. 

Jeden kríž je na  centrálnom 
cintoríne, druhý sa nachádza 
v  starom cintoríne pri pamät-
nej tabuli, kríž Najsvätejšej tro-
jice môžu okoloidúci obdivovať 

pri ceste z  dediny smerom ku 
kaplnke sv. Vendelína na  Pu-
covskej holi. 

Pri zrenovovaných krížoch 
by sa mal každý zastaviť a  za-
myslieť sa nad utrpením Ježiša 
i nad svojím životom.

Smerom k  autobusovej za-
stávke Za  Jaseník sa nesvie-
tilo. Pre bezpečnosť obyva-
teľov tam obec osadila dve 
lampy verejného osvetlenia. 

Ďalšie svetlo pribudlo 
aj na  ceste k  novostavbám 
Na luhy. V tejto lokalite obec 
v  spolupráci s  Oravskou 
vodárenskou spoločnosťou 
a s obyvateľmi danej lokality 
rozšírila i vodovod o približ-
ne 96 metrov.

V máji prišli na návštevu Pu-
cova rodinní príslušníci vdpf. 
Michala Žuffu. Boli sa po-
modliť k hrobu svojho milo-
vaného strýka. Stretli sa aj zo 
svojimi rovesníkmi z čias pô-
sobenia vdpf. Michala Žuffu. 
Na obecnom úrade spoločne 
zaspomínali na šibalstvá, kto-
ré kedysi povystrájali. Potom 
nasledovala prehliadka kos-
tola a poklonenie sa pri hro-
be. 

Obec sa už dávnejšie za-
oberala myšlienkou obnoviť 
pomník kňazovi. „Požiadali 
sme príbuzných o  finančnú 
pomoc,“ povedal starosta 
Metod Sojčák. „Ochotne po-
skytli finančné prostriedky,  
prispeli aj občania a  obecný 
úrad.“ Za vyzbierané peniaze 
sa samospráve podarilo opra-
viť hrob obľúbeného kňaza 
Michala Žuffu. Rekonštruk-
cia stála 700 eur.

Obyvatelia sa neustále obracajú 
na  obecný úrad so žiadosťami 
o  reguláciu potoka a  kontrolu 
nad ním. Obávajú sa vybreženia 
toku a zatopenia svojich domov. 

Obec pracuje na  regulácii 
potoka v časti Mlyn, pravidelne 
čistí koryto potoka od nánosov, 
upozorňuje občanov, aby dbali 
o čistotu okolia toku a nehádza-

li do vody odpad. K spolupráci 
tentokrát vyzvala aj majiteľa 
toku Štátne lesy SR. Pracovníci 
lesov boli na  obhliadke najkri-
tickejších miest potoka, kde 
hrozí vybreženie a  prisľúbili 
vyčistiť koryto od nánosov, aby 
spriechodnili tok. 

Dali vypracovať projekt 
a  následne stavebné povolenie 

na zregulovanie potoka v strede 
obce kde bol potok už zregulo-
vaný ale vplyvom poveternost-
ných podmienok sa poškodil. 
V  tejto časti dediny sa totiž 
rozpadáva koruna oporného 
múru. Keďže je v  havarijnom 
stave, Lesy SR chcú na  stavbu 
žiadať dotáciu z  európskych 
fondov.

Nové lampy v dedine

Pomník kňaza sa dočkal 
opravy

• oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií
• rozširovanie inžinierskych sietí v nových stavebných 

lokalitách
• starostlivosť o verejné priestory
• realizácia podaných projektov, na ktoré budú vyčlenené 

finančné prostriedky

Vážení čitatelia, farebnú verziu Pucovského spravodaja nájdete 
na internetovej stránke obce www.pucov.ocu.sk. 
Aj vy môžete obohatiť obsah obecných novín. Vítané sú 
príspevky, postrehy, fotografie, čokoľvek, čo súvisí s našou 
obcou. Materiály môžete priniesť na obecný úrad alebo ich 
poslať mailom na adresu starosta@pucov.sk.

• regulácia potoka
• výstavba zberného dvora 

na triedenie odpadov
• doplnenie kamerového 

systému v obci 
• rekonštrukcia a nadstav-

ba strechy školy
• rekonštrukcia elektric-

kých rozvodov v základ-
nej škole

• zateplenie a zmena pali-
vovej základne v kultúr-
nom dome

Plány obce na ďalšie obdobie Podané žiadosti



Pucovský spravodaj          •          December 2014December 2014          •          Pucovský spravodaj8

SPEKTRUM

Deti zahrali seniorom k sviatku divadielko

Kaplnka sv. Vendelína víta okoloidúcich novou fasádou

Mesiac október patrí už tradič-
ne všetkým starkým. V Pucove 
sa dôchodcovia pri príležitosti 
mesiaca úcty k  starším stretá-
vajú v kultúrnom dome. Tento 
rok prišlo zo 148 pozvaných 
seniorov na  posedenie takmer 
sto. Obec prichystala pre star-
ších spoluobčanov večeru, kto-
rú zavŕšil dezert s kávou. 

Slávnostnú atmosféru dodal 
stretnutiu príhovor starostu. 
Deti zo základnej školy si pre 

starkých pripravili divadel-
nú scénku s  názvom O  hlúpej 
žene. Tá zožala taký obrovský 
úspech, že ju museli dvakrát 
reprízovať, a  to pre škôlkarov 
a žiakov z Pribiša a Medzibro-
dia. Druhá skupina detí vystú-
pila s pásmom ľudových piesní. 

Oslávenci dostali okrem kul-
túrneho programu aj praktické 
darčeky v podobe kuchynských 
utierok a reflexných pásov, aby 
boli v tme na ceste viditeľní. 

Pri kaplnke svätého Vendelína 
sa 18. októbra stretlo asi tristo 
ľudí. Pod účasť sa podpísa-
lo chladné, sychravé počasie, 
aj dážď z  predchádzajúceho 

dňa odradil mnoho záujem-
cov. Napriek tomu boli medzi 
účastníkmi takí, ktorí prišli 
na podujatie po prvý raz.

Omšu odslúžil duchovný 

otec Peter Pitoniak, ktorý prí-
tomným vyrozprával príbeh 
o  sv. Vendelínovi. „Vendelín 
bol pustovník a pastier dobyt-
ka. Jeho pán ho neustále kriti-
zoval, že chodí so zvieratami 
príliš ďaleko od hospodárstva 
a  potom sa vracia neskoro 
do maštalí. Raz za ním prišiel 
hospodár na  pastvu, opäť ho 
zahrnul množstvom výčitiek. 
Vendelín mu na  to pokojným 
hlasom povedal, že dobytok 
dopraví do  maštalí skôr, ako 
sa on vráti domov. A tak sa aj 
stalo. Pánovi totiž hamovali 
kolesá na voze a cestu domov 
mu zahatalo stádo dobytka. 
Vendelín poučil pána, že nie-
kedy nestačí na splnenie úlohy 

rýchlosť, aj keď na to dotyčný 
má všetko materiálne vybave-
nie, dôležitejšia je viera. Preto 
aj my, v  každom okamihu ži-
vota, máme hľadať Božie ria-
denie.“

Na pútnikov čakal po svätej 
omši teplý guláš, ktorý pri-
pravili poslanci a  poľovníci. 
Obec si dala záležať na  tom, 
aby kaplnka mala na podujatie 
dôstojnú podobu. Stavbu svoj-
pomocne opravila, vymenila 
poškodenú strechu, obnovila 
fasádu. „Majiteľom pozemku, 
na  ktorom sa podujatie koná, 
ďakujeme za to, že sa tam mô-
žeme každoročne stretávať,“ 
povedal starosta Metod Soj-
čák. 

Prístrešok na posypový materiál je hotový
Poslanci uvažovali o  spôsobe 
uskladnenia posypového ma-
teriálu, ktorý bol voľne ulože-
ný pri obecnom úrade.

Napokon našli pre posyp 
vhodné miesto v blízkosti bu-
dovy obecného úradu. Samo-
správa využila voľný obecný 
priestor a  s  pomocou domá-
cich majstrov tam vybudovala 
prístrešok pre posypový mate-
riál. 

Je to navyše neďaleko cesty 
ku kostolu, o ktorú sa v  zime 
musí obec starať. 

Pre vybudovanie prístrešku 
bolo treba vybagrovať časť 
zeminy, vybetónovať oporný 
múr z troch strán a na to osa-
diť drevenú konštrukciu. 

Drevený prístrešok teraz 
vhodne dopĺňa upravený 
priestor v okolí obecného úra-
du. 
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Dobrá nálada prevýšila nevydarené počasie

V telocvični sa hrá futbal

Výsledky OHS po 9. kole

Oravskému hokejovému festi-
valu tento rok neprialo poča-
sie, no akcia sa aj tak vydarila. 
Ľudí prilákal bohatý kultúrny 
program, zaujímavé súťaže 
a výborný kotlíkový guláš. 

O program detí sa postarali 
študenti vysokej školy zdra-
votníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v  Trstenej. Pripravili 
pre najmenších súťaže, veno-
vali sa im a  deti za  odmenu 

získali ceny v  podobe dar-
čekových suvenírov a sladkos-
tí. Každý malý návštevník sa 
mohol do  sýtosti vyskákať aj 
na nafukovacích atrakciách. 

Tým skôr narodeným ula-
hodil kultúrny program. Vy-
stúpili folklórne súbory Laštek 
z  Pucova, Porubanka z  Orav-
skej Poruby a  Grúnik z  Ma-
latinej. O  nevšedný kultúrny 
zážitok návštevníkov sa posta-

rala dychová hudba Krásinka 
z Dolnej Súče. 

Ľudia si s muzikantmi schu-
ti zanôtili i zatancovali. Zába-
va trvala do skorého rána. 

Organizátori ukončili toh-
toročný hokejový festival so 
záväzkom, že dychová hudba 
Krásinka sa do  Pucova v  bu-
dúcnosti ešte vráti.

Čo by to bol za  športový 
deň, keby počas neho chýbal 

pohyb. Toho si dosť užili žiaci 
a  hokejisti vo futbalových zá-
pasoch. 

Pre návštevníkov boli pri-
pravené súťaže - hod pukom, 
chôdza  na chodúľoch, váľanie 
pneumatiky či naťahovanie 
lana. 

Pre zlé počasie sa všetky 
súťaže neuskutočnili. Napriek 
tomu návštevníci odchádzali 
domov spokojní.

Futbalisti  z Pribiša budú počas 
zimných mesiacov trénovať v 
telocvični pucovskej základnej 
školy. Radi medzi sebou priví-
tajú aj záujemcov z Pucova. Ak 
máš od 10 do 15 rokov, chceš 
zmysluplne tráviť dlhé mrazi-

vé popoludnia a rád kopeš do 
lopty, pridaj sa. Tréningy býva-
jú každý utorok od 15. do 17. 
hodiny a štvrtok od 16. do 18. 
hodiny. 
Kontakt: Richard Valúch,
tel.: 0917590582

Pripravujeme
30. december 2014
14. ročník Pucovskej brázdy, začiatok o 10. h pred obecným úradom
11. januára 2015
Moje najkrajšie Vianoce – pásmo detí pod vedením Žofi e Brieni-
kovej
7. február 2015
8. reprezentačný ples obce Pucov
14. február 2015
Obecná zabíjačka spojená s maškarným plesom detí

1. Draci Dolný Kubín 9 9 0 0 62:16 18
2. TJ Oravská Lesná 9 8 0 1 45:20 16
3. HK Vavrečka 9 6 0 3 46:31 12
4. HK Slanica 9 5 1 3 27:22 11
5. OS Oravský Podzámok 9 5 1 3 30:26 11
6. HK Sokol Liesek 9 4 2 3 24:30 10
7. HK Slovan Trstená 8 4 0 4 31:31 8
8. HK Pucov 9 3 1 5 19:34 7
9. ATTACK Oravská Poruba 9 2 1 6 23:37 5
10. HK Rabča 9 2 1 6 17:32 5
11. HK Oravská Polhora 9 1 1 7 24:36 3
12. HK Podbiel 8 0 0 8 4:37 0

SPEKTRUM, ŠPORT

Vianočné obrázky nakreslili deti zo základnej školy.
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Narodili sa
* Sofi a, dcéra Evy a Mária 
Drusku
* Jakub, syn Moniky a Ľubo-
ša Smoleňa
* Sabína, dcéra Michaely 
a Tomáša Žákoviča
* Eliáš, syn Evy a Jána Mu-
drončíka
* Timotej, syn Márie a Jána 
Povalu
* Rozália, dcéra Viktórie 
a Michala Juráša
* Alica, dcéra Lucie a Andre-
ja Povalu
* Katarína, dcéra Renáty 
a Jaroslava Povalu
* Kristián, syn Gabriely 
a Cyrila Hargaša
* Michaela, dcéra Lucie 
a Petra Szaba
* Marcela, dcéra Jany a Ru-
dolfa Kobolku
* Rebeka, dcéra Martiny 

a Dalibora Bajdicha
* Dávid, syn Heleny a Roma-
na Nagy
* Anna, dcéra Kataríny a Mi-
roslava Kokošku
* Ema, dcéra Lenky a Ľubo-
míra Juríčku

Mladomanželia
■ Anna Ustaníková a Peter 
Blažej
■ Katarína Dopaterová 
a Marcel Maretta
■ Michaela Lúčková a Dušan 
Sagan
■ Mária Ťapajnová a Ľuboš 
Goga
■ Katarína Marettová a Ma-
rek Kováčik
■ Mária Búrošová a Michal 
Kuckel
■ Tatiana Mudrončíková 
a Jan Bielik

Jubilanti
50 rokov
■ Viliam Goga
■ Milan Sojčák 
■ Marián Lúčka
■ Ondrej Kucbel
■ Jarmila Kucbelová
■ Jozef Bodorík 
■ Emília Žákovičová
■ Mária Sojčáková
■ Daniela Sojčáková

60 rokov
■ Vlasta Bečková 
■ Božena Sárená
■ Mária Smoleňová 
■ Antónia Marettová
■ Margita Povalová
■ Štefan Smoleň
■ Ján Sárený
■ Anna Faglicová
■ Mária Marettová
■ Jozef Kobuš
■ Mária Mudrončíková

70 rokov
■ Anna Cengelová
■ Viliam Gašper
■ Michal Krška
■ Jozef Trnovský
■ Vít Ustaník
■ Ambróz Janák 
■ Margita Šinálová 

80 rokov
■ Ján Gašper
■ Florián Janák

91 rokov
■ Notburga Mudrončíková

92 rokov
■ Helena Žákovičová

Opustili nás
† Filoména Ustaníková
† Mária Bodoríková
† Lýdia Ďaďová
† Školastika Mudrončíková

Tri veci ovládajte – svoje 
nálady, jazyk a správanie.

Tri veci posilňujte – svoju 
odvahu, múdrosť a vľúdnosť.

O tri veci sa usilujte – 
zdravie, humor a dobrých 
priateľov.

Troch vecí sa chráňte – 
necitlivosti, sebaľútosti 
a nevďaku.

Tri veci obdivujte – prírodu, 
deti a starých ľudí.

Tri veci rozdávajte – 
almužnu chudobným, 
útechu trpiacim a pochvalu 
šikovným.

Spoločenská rubrika

Vianoce očami pucovských detí Novoročné prianie

Vianočné obrázky nakreslili deti zo základnej školy.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA, SPEKTRUM


