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Vianoce sú predo dvermi

Na Vianoce a v roku novom želám
vám ja nastokrát teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia
akurát, aby vás mal každý rád.
Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí,
aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v každom oku.

Vážení spoluobčania,
neúprosne plynúci čas nás
opäť posunul pred prah
najkrajšieho obdobia roka –
Vianoc.
Pre každého z nás iná
predstava, iný pocit, iná forma a spôsob sprítomnenia.
Ale v každom z nás spomienka, vinš či predsavzatie. Je prirodzené, že čas
Vianoc nás vracia do minulosti, do rokov mladosti
a detských čias. Do domova, v ktorom vládol pocit
bezpečia, atmosféra pokoja
v prostredí plnom lásky. To
všetko sú hodnoty, ktoré
znamenajú veľa pre každú
rodinu. Pre každého z nás je
dôležité, aby sa dni napĺňali
spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou. Veď každý
z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie
a pohľad na svet sa stáva
zrazu krajším. Prenesme
preto túto atmosféru aj do
našich vzťahov. Človek by
sa mal vedieť tešiť aj zo šťastia toho druhého, svojim
postojom a činmi vyjadriť
svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať,
že je naozaj človekom.
Vianoce sú pre nás aj
zastávkou v dnešnom upo-

AKTUÁLNE

náhľanom svete. Akousi zaslúženou odmenou za dobre
vykonanú prácu.
Všetci sa snažíme, aby sme
si tieto krátke chvíle pokoja, radosti, šťastia a oddychu
spríjemnili čo najviac, aby sme
mali potom počas roka na čo
spomínať. Bolo by krásne, keby
čaro Vianoc trvalo celý rok.
Vieme, že to nie je možné.
Môžeme si ale zachovať posvätnú úctu k týmto sviatkom.
Sľúbiť si, že nebudeme šetriť na
úprimných slovách a stiskoch
rúk, usmiatych pohľadoch
a milých gestách v bežnom
a každodennom živote.
Vianoce sú tou najväčšou
príležitosťou na to, aby sme
si uvedomili, ako sa navzájom veľmi potrebujeme. A že
ľudské dobro je tou najväčšou
hodnotou života.
Vianoce a blížiaci sa koniec
roka je aj časom bilancovania.
A preto mi dovoľte, aby som
využil túto príležitosť na to,
aby som sa poďakoval všetkým, ktorí akoukoľvek formou
a mierou prispeli k zveľadeniu
našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života. Pretože budúcnosť obce je
v rukách všetkých jej občanov.
Budem sa naďalej snažiť
našu obec viesť, budovať, zveľaďovať a skrášľovať. Na to je
potrebné veľa spoločného úsilia, práce, rokovaní, projektov, ale i dobrej vôle, ochoty,
tolerancie a spolupráce nás
všetkých. Verím, že spoločne
sa nám podarí vytvárať podmienky pre spokojný život
v našej obci.
Milí spoluobčania, želám
Vám do nastávajúcich krásnych vianočných dní, aby boli
naplnené spolupatričnosťou
človeka k človeku. Prajem vám
vnútornú silu, stály zmysel
pre radosť z malých i veľkých
vecí. Veľa zdravia, šťastia, lásky
a Božieho požehnania.
Požehnané vianočné sviatky, zdravím a pokojom v duši
naplnený nový rok 2016 vám
želá
Metod Sojčák
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Mikuláš si vypočul rozprávku o Mrázikovi
Tak ako každý rok, aj tento zavítal do kostola sv. Ondreja
Mikuláš. Na príchod Mikuláša
sa tešili nielen malé deti, ale aj
dospelí. Predsa každý, kto sa
teší na príchod Mikuláša, bol
do značnej miery dobrý a preto
čaká odmenu. Aby Mikuláš už
zďaleka počul deti, pripravili si
pre neho rozprávku podľa predlohy krásneho ruského príbehu
Mrázik.
Ruská rozprávka preslávená skromnou, pracovitou, usilovnou a krásnou Nastenkou,
namysleným Ivanom, zlou macochou a jej hlúpu dcérou Marfou. Dobrosrdečný Mrázik vie
múdro posúdiť, kto si čo zaslúži.
Ľudí vie rýchlo rozpoznať, preto Nastenku obdaruje zlatom

a dobrým ženíchom Ivanom.
Ten zmenil svoje správanie po
trpkej skúsenosti s medveďou
hlavu na krku. Namyslenej a povýšeneckej Marfe nadelil záprah
prasiatok a namiesto bohatstva
truhlicu s vranami a kameňmi.
Každý by si mal z rozprávok brať ponaučenie do života.
V tomto prípade namyslenosť
a neúcta k starším bude vždy
potrestaná. Dobro, skromnosť
a ochota robiť dobre druhým
bude vždy odmenená. Na príprave divadielka Mrázik sa podieľali šikovné deti z obce pod
vedením Gabriely Ďaďovej,
Kataríny Benčíkovej a Viktórie
Jurášovej.
Po veľkolepom potlesku a radosti detí do kostola našiel cestu

aj sv. Mikuláš. Cestu mal ďalekú,
preto si najprv chcel oddýchnuť
a popočúval pesničky, modlitbičky a básničky od najmenších
detí. Potom ich pochválil, že
boli od posledného stretnutia
dobré, poslúchali rodičov, učiteľov a robili dobré skutky. No
našiel v knihe života aj nejaké
malé prehrešky, tých, ktorých sa
to týkalo, prisľúbili, že do ďalšieho stretnutia sa polepšia. Nakoniec neostalo ani jedno dieťa
neobdarené malou sladkosťou.
Pred odchodom sv. Mikuláša sa
pán farár v mene detí poďakoval, že zavítal do našej farnosti
a už teraz sa tešíme na stretnutie
s ním o rok. Duchovný udelil
Mikulášovi a deťom požehnanie
na cestu.

Škola dostane novú strechu
Po viacerých pokusoch samosprávy získať dotáciu na opravu
strechy na základnej škole, ktorá je v havarijnom stave, sa to
tentokrát podarilo. Ministerstvo školstva odkleplo Pucovu
nenávratný finančný príspevok
vo výške 50-tisíc eur na novú
strechu. Spolu s ňou sa pripraví

podkrovie na prípadnú ďalšiu
prístavbu nových učební. V súčasnosti obec kompletizuje
projektovú dokumentáciu. „Aj
v tomto prípade je veľmi obtiažne skĺbiť predstavy s možnosťami, ktoré máme,“ povedal
starosta Metod Sojčák. „Museli
sme vyriešiť stavbu strechy tak,

aby nám vznikli nové priestory a bola zachovaná stabilita
budovy a strechy.“ Projekty sú
spracované, obec pripravuje
vyhlásenie verejného obstarávania na stavbu. S prácami
chce začať v letnom období,
aby nebol narušený vyučovací
proces v základnej škole.
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Pokoj ľuďom dobrej vôle
Do betlehemského príbehu vstupuje aj nebeský tvor – anjel. Ten
oznamuje veľkú radosť, ktorá
bude patriť všetkým ľuďom, teda
aj našej generácii, aj v tomto roku,
aj v tomto čase. Tajomstvom tejto veľkej radosti je pre nás Dieťa, ktoré leží zavinuté do plienok
a je uložené v jasliach. V malom
Ježiškovi z betlehemskej maštaľky sa nám osobitným spôsobom
zjavuje Božia láska. Neviditeľný,
nesmierny, majestátny Boh nám
poodkryl svoju tvár a ukazuje
lásku ...a my spoznávame lásku,
akú má Boh k nám. (Porov. 1Jn
4,4-16).
Tu sme pri koreni vianočnej
radosti. Narodenie nášho Spasiteľa sa udialo len raz v histórii,
ale Ježiš Kristus je už náš naveky,
i teraz je naším živým ozajstným
bratom.
Áno, aj pre nás sa narodil. Aj
nám priniesol tie isté dary ako
betlehemským pastierom a obyvateľom: posolstvo lásky a zmierenia, milosti a odpustenia, duchovnej slobody a nádeje. On
nás učí správne hodnotiť prácu,
peniaze a majetok, národ, rodinu
i ľudský život a dať im zmysel.
Narodil sa, aby nás naučil nažívať
v pokoji a láske ako jednu rodinu
toho istého nebeského Otca.

Preto po správe o narodení
Dieťaťa anjeli zvelebujú Boha
a ohlásia: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle.“ Boh nám praje dobro a dáva pokoj, lebo nás miluje. Ide tu predovšetkým o osobný pokoj srdca a mier duše, ale
aj pokoj v rodine a vo všetkých
vzťahoch medzi ľuďmi. Boh od
nás vyžaduje len jedno: dobrú
vôľu. Niet a ani nebude ozajstného pokoja tam, kde niet dobrej
vôle, ale vládne bezohľadná svojvôľa. Srdce bez lásky a ľudského
citu je prázdne, nespokojné a nešťastné.
Drahí moji farníci! Pred betlehemským Dieťaťom je nám
všetkým potrebné skloniť sa na
kolená a prosiť o dobrú vôľu.
Rozsievajme a pestujme dobrú
vôľu, ktorá nám často až priveľmi
chýba.
Staňme sa znova ľuďmi a dobrými ľuďmi. Tak spolu s anjelmi
vzdávajme slávu Bohu na výsostiach s prosbou, aby anjeli aj nám
zvestovali a prinášali z neba pokoj ako dar pre ľudí dobrej vôle.
Všetkým veriacim hľadajúcim poklad dobrej vôle prajem
požehnané Vianoce ako sviatky
pokoja a lásky.
Peter Pitoniak, farár

Pucovským hokejistom sa darí
Mladí hokejoví nadšenci začali
zodpovedne trénovať na multifunkčnom ihrisku pod vedením trénera Cyrila Ďaďu. Začiatok novej sezóny športovej
súťaže Miniliga ich nezaskočil.
Práve naopak. Sezónu začali
veľmi úspešne a v troch kolách
odohratých zápasov zakaždým
skončili na 1. mieste. Držme
im palce, aby ich zápal neutíchal a svojím majstrovstvom
a úspechmi motivovali aj iné
deti k aktívnemu využívaniu
voľného času. (Deti 1. – 4. ročníka sú vítané každú nedeľu
od 13. h do 15. h). Medzi naše
hokejové nádeje patria Tadeáš
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Paluga, Matúš Ďaďo, Martin
Hajdúch, Samko Svitek, Ninka
Cengelová, Katka Ďaďová, Marek Paluga, Dávid Ďaďo, Daniel
Szabó, Damián Paluga, Štefan
Ďaďo, Benjamín Nagy, Timotej Mudroň, Tomáš Mudroň
a uznávaný rozhodca Matúš
Sojčák.
Pri téme hokeja nemôžeme
zabudnúť na mužstvo starších
hokejistov a ich úspešný vstup
do sezóny. Hokejistom sa darí,
svojimi výkonmi dokazujú, že
ako mužstvo majú kvality, vďaka ktorým patria na popredné
priečky tabuľky. Momentálne
sú na treťom mieste.
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Púť ku kaplnke pokazilo len počasie
Tradičnej púti ku kaplnke sv.
Vendelína tento rok neprialo počasie. Sychravé ráno síce odradilo
mnoho ľudí, no tí skalní prišli.
A nebolo ich málo.
Na pochod sa vydalo približne
dvesto účastníkov. Na poludnie
odslúžil pri kaplnke sv. Vendelína, patróna roľníkov a pastierov,
omšu náš duchovný otec Peter
Pitoniak. Za všetkých poďakoval
za úrodu a plody zeme.
Na pútnikov čakalo pohoste-

nie, guláš, ktorý uvarili poľovníci z miestneho poľovníckeho
združenia a poslanci obecného
zastupiteľstva, nechýbalo varené
vínko. Púť sa udomácňuje v kalendári podujatí, svedčia o tom aj
pútnici, ktorí prichádzajú. Aj tohtoročnej akcie sa zúčastnili pútnici z okolitých obcí Pokryváč,
Pribiš, Medzibrodie nad Oravou,
Bziny a z mesta Dolný Kubín. V
nečase prišli aj pútnici z Hruštína
a Vaňovky.

Obnovená kaplnka krášli dedinu
V novembri obec dokončila rekonštrukciu kaplnky Božského
srdca pri Rakytníku. V kaplnke
sú zreštaurované pôvodné sochy
Božského srdca, Svätej rodiny
a kríž. O ich obnovu sa postarala
Katarína Gáborová.

Opravenú kaplnku slávnostne
posvätil Vdp. farár Peter Pitoniak.
Po svätej omši sa veriaci odobrali v sprievode hore dedinou ku
kaplnke. O jej tohtoročnej obnove
hovorí dokument pre budúce generácie, vložený v streche stavby.
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Poplatok za komunálny odpad bude vyšší
Obyvatelia Pucova si od prvého
januára budúceho roka priplatia za
smeti. Poplatok za komunálny odpad vzrastie z 11 eur na osobu na
12 eur. Zvýšenie ceny spôsobilo nerešpektovanie nakladania s odpadmi niektorých obyvateľov, nedostatočného separovania a ukladania
veľkoobjemového odpadu do kontajnerov, ktoré na to nie sú určené.
Samospráve sa zvýšili náklady na
vývoz. „Množstvo odpadu dokážeme znížiť triedením, no či sa tak

stane, záleží len na ľuďoch,“ povedal starosta Metod Sojčák.
V Pucove sa zvýši možnosť separácie. V dedine pribudlo 22
kontajnerov na plasty, sklo, papier
a kovové obaly. Papier sa naďalej môže separovať a odovzdávať
Technickým službám za protihodnotu. Nové kontajnery sa obci podarilo zadovážiť prostredníctvom
spoločného projektu Mikroregiónu Oravská vrchovina. „Aby sme
zabezpečili bezproblémový zvoz,

koše budú umiestnené na existujúcich zberných stanovištiach, hlavne okolo hlavnej cesty,“ povedal
starosta. Obyvatelia majú aj naďalej
možnosť separovať do vriec. Každý
dom dostane kalendár vývozov komunálneho a separovaného odpadu. V kalendári je presne vyšpecifikované, čo patrí do plastov a čo do
skla. „Ak budeme separovať nezodpovedne a do plastov budeme
umiestňovať komunálny odpad,
zvyšky jedla, hygienické potreby

a iný odpad, potom nám ho spoločnosť odmietne vyvážať a budeme opäť nútení zvýšiť poplatok,“
povedal starosta Metod Sojčák. Je
potrebné si uvedomiť, že odpad,
ktorý separujeme, aj tak musí ísť
na separačnú linku a musí ho rozseparovať človek. Pri separovaní by
sme mali myslieť aj na pracovníka
za separačnou linkou. Predstaviť si,
že tam stojíme my. Potom si uvedomíme, že je potrebné poctivo
triediť.

Obec investuje do osvetlenia

Stred obce bude bez kontajnerov

Približne 35-tisíc eur zaplatí samospráva za výmenu verejného
osvetlenia v centre dediny.
Staré lampy nahradí a doplní začiatkom budúceho roka sedemdesiat úsporných led svietidiel.
„Pre krátkosť času prípravných
prác a procesu obstarávania
dodávateľa sme zvolili postupnú rekonštrukciu osvetlenia,“
povedal starosta Metod Sojčák.
„Odskúšame novú technológiu
a zhodnotíme, či sa oplatí zaviesť ju v celej dedine. Centrum
sme vybrali na osadenie nových
pouličných lámp preto, že je to

Pri požiarnej zbrojnici vyrastá
spevnená plocha na kontajnery
pre separovaný zber. Pod prístreškom bude osem nádob na
sklo a plasty. Kontajnery spred
COOP Jednoty v centre dedi-

najfrekventovanejšia časť dediny a nachádzajú sa tam obecné
budovy.“
Obec pracuje na ďalšom projekte rekonštrukcie osvetlenia.
Je vyhlásená nová výzva na rekonštrukciu, ktorá je však podmienená prevenciou proti kriminalite.
Projekt bude riešiť osvetlenie v zvyšnej časti dediny.
„Taktiež rozšírime kamerový
systém,“ uviedol starosta.
Samospráva plánuje umiestniť kamery na verejné priestranstvá, aby zabránila vandalizmu.

ny zmiznú. Namiesto nich samospráva upraví prostredie.
Ak bude počasie zámeru priať,
prístrešok by mal byť hotový do
konca roka. Dovtedy obec premiestni aj koše.

Oprava ciest sa zatiaľ odkladá
Samospráva mala v pláne opraviť
do konca roka najhoršie úseky
ciest v dedine. Oprava sa zatiaľ
neuskutoční, pretože firma, ktorá
mala prísť cesty zrekonštruovať,
nesplnila svoj záväzok. Obec pre-

to s touto firmou zrušila zmluvu
na objednávku.
Cesty by chcela začať opravovať na jar budúceho roka. Na
dodávateľa prác vypíše novú verejnú súťaž.

Dane a miestne poplatky
Obec ukladá daň z nehnuteľností, ktorú členíme na daň z pozemkov a daň zo stavieb, daň za psa a daň za komunálne odpady. Daňovníkom
dane z pozemkov je :
a) Vlastník pozemku
b) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav
c) Nájomca ak
1. Nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri
2. Má v nájme pozemky spravované PPF
d) Ak nemožno určiť daňovníka podľa písmena a,b,c, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
Z dôvodu, že väčšina vlastníkov pozemkov v obci má uzatvorené nájomné zmluvy s PPD, tieto pozemky budú mať od dane oslobodené.
Ostatné pozemky, ktoré občania nemajú v prenájme, budú podľa aktuálnych listov vlastníctva zdanené vlastníkom pozemkov. Vlastníctvo
si obec overí na LV z katastra nehnuteľností. Daň z pozemkov, ktoré užíva urbárne spoločenstvo, bude platiť užívateľ.
Vyzývame všetkých daňovníkov, u ktorých nastali zmeny a tie majú vplyv na podanie daňového priznania, že ich treba na predpísanom tlačive doručiť na obecný úrad najneskoršie do 31. januára každého zdaňovacieho obdobia. Jedná sa hlavne o občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť kúpou, predali nehnuteľnosť, bolo im vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, postavili drobnú stavbu alebo inú hospodársku budovu či ju už ohlásili alebo neohlásili obecnému úradu. Všetci títo daňovníci majú povinnosť podať priznanie do 31. januára.
Nárok na zníženie dane a zníženie poplatku za komunálny odpad na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká, ak ho daňovník neuplatní v
lehote najneskôr do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Viac informácií nájdete na www.pucov.sk alebo priamo na obecnom úrade.
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Škôlka rozšíri svoje kapacity

Starkí si pripomenuli svoj sviatok

Ministerstvo školstva opäť vypísalo výzvu na zväčšenie kapacity
materských škôl. Pucov znova
zareagoval, aby mohol v prípade úspešnosti prijať všetky deti,
ktorých rodičia majú záujem
o umiestnenie v škôlke. V septembri musela samospráva odmietnuť pätnásť žiadostí.
Začiatkom novembra prišla
odpoveď, že Pucov dostane dotáciu 50-tisíc eur na rozšírenie
škôlky.
V súčasnosti sa pripravuje
projektová dokumentácia na
stavebné práce. K doterajším

Obec zorganizovala pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty
k starším posedenie v kultúrnom
dome. Deti zo základnej školy
pod vedením Gabriely Ďaďovej
a Kataríny Benčíkovej zahrali svojim starkým divadielko O troch
grošoch. Spevom ich potešili dievčatá z Pucova, ktoré piesňami vrátili oslávencov do čias ich mladosti. Program spestril prednesom
básne od básnika Pavla Országha

priestorom v materskej škole
pribudne spálňa, herňa a sociálne zariadenia. Kapacita predškolského zariadenia sa zvýši
z 30 na 45 miest. Skĺbiť predpisy
a normy, ktoré určujú limity na
priestory pre škôlky, bolo veľmi
komplikované. Priestory v škôlke umožňujú rozšíriť kapacitu
maximálne na 45 miest.
Rozšíri sa aj vybavenie o nové
postele, hračky, perinky, stavebnice. Stavebné práce budú prebiehať v lete, aby v septembri
bola škôlka pripravená na väčší
počet detí.

Hviezdoslava Ján Šináľ.
Samospráva si pre seniorov
pripravila malú pozornosť v podobe nákupnej tašky. Pri ich
odovzdávaní dôchodkyne zarecitovali starostovi Metodovi Sojčákovi básne a prisľúbili, že o rok
pripravia vlastný program utvorený zo svojich spomienok. Pre
dôchodcov bol pripravený slávnostný obed, občerstvenie, káva
a chutný koláč.

Obec bojuje s vandalizmom
Vandalizmus, inak sa nedá nazvať
skutočnosť, ktorá sa pravidelne
opakuje Pod Skalkou.
Obyvatelia, ale aj návštevníci
dediny sa zastavujú a pýtajú sa,
prečo sú v takom krásnom mieste nabité kolíky a natiahnutý
drôt. Nebolo iné riešenie. „Pre
nespratníkov na štvorkolkách
a osobných autách sa musíme
hanbiť všetci,“ povedal starosta
Metod Sojčák. „Akonáhle je trávnik v lete pokosený, alebo dlho
pršalo a trávnik je premočený,
alebo v zime zamrzne či napadne sneh, treba ísť vyskúšať, ako sa
tam dobre šmýka na motorkách,
štvorkolkách a autách.“
Po takomto vyčíňaní vyzerá loka-

lita katastrofálne. Rozrytá a plná
koľají. Obci záleží, aby priestor
pod chráneným prírodným útvarom zaradeným do 4. stupňa
ochrany bol upravený. No nedá
sa to donekonečna.
„Rozmýšľali sme aj s osadením
veľkých skál po krajnici, no to
by tiež nebolo najlepšie riešenie,
nielen pre bezpečnosť, vzhľad ,ale
hlavne údržbu.“
Samospráva chce nechať priestor
otvorený tak, ako bol doposiaľ.
„Dúfame, že tí, ktorí neporiadok robia, nájdu v sebe odvahu
a plochu upravia. Ak nie, tak sa
budeme za provizórne riešenie s
kolíkmi a drôtom hanbiť všetci,“
dodal starosta.

Výzvy, do ktorých sa chce obec zapojiť
• Oprava miestnej komunikácie
ku cintorínu – nový asfaltový
koberec by mal viesť od Jednoty ku kostolu až po cintorín,
zároveň by sa mal vybudovať
chodník po pravej strane od
starého cintorína ku kostolu
• Výstavba ihriska s celoročným
využitím v priestoroch súčasného hokejového ihriska –
v lete vhodné na in line korču-

•
•
•
•

ľovanie a skateboarding, v zime
klzisko
Zateplenie kultúrneho domu
a zmena palivovej základne
Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia a rozšírenie kamerového systému
Výstavba zberného dvora pri
miestnej knižnici
Pokračovanie regulácie potoka
v časti Mlyn

Pucov je pripravený na zimu
Obec zabezpečila na zimnú
údržbu ciest posypový materiál,
je umiestnený na najkritickejších
úsekoch v dedine. Posýpať bude
len cestu ku kostolu. O ostatné
komunikácie sa musia starať obyvatelia. Vodiči by sa však na to
nemali spoliehať a jazdu by mali
prispôsobiť stavu vozovky.
Samospráve bude pri zimnej
údržbe ciest a chodníkov pomáhať traktor s radlicou a predným
nakladačom. „Vyzývame občanov, aby neparkovali autá na kraji
ciest,“ povedal starosta Metod
Pucovský spravodaj
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Sojčák. „Ak autá budú na ceste
zavadzať, obec nebude riskovať
poškodenie cudzieho majetku
a traktor cestu neodhrnie.“
Obyvatelia musia byť 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, ak o to požiadajú.
Cena práce pri odhŕňaní snehu je
25 eur za hodinu.
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Škola žila v uplynulých mesiacoch nasledovnými akciami
September

Školský rok sa začal 2. 9. 2015. Riaditeľka Daniela Hlbočanová privítala všetkých žiakov, obzvlášť prváčikov s rodičmi. Po prvýkrát do
školy prišli: Mária Mudroňová, Filip Vido, Miroslav Kucbel, Marcelka
Hunčagová, Lucia Jurigová, Peter Štefan Ďaďo, Timotej Bečka, Martin
Zápotočný, Karolína Bečková, Benjamín Nagy, Benjamín Bečka, Tomáš Sojčák, Lukáš Sojčák, Adam Mudrončík

Korčuľovanie - žiaci 3. a 4. ročníka začali chodiť na klzisko do Dolného Kubína, kde sa zdokonaľujú v korčuľovaní.
Mgr. D. Laučeková

December

Pečenie medovníkov – Celá škola rozvoniavala od medovníčkov, ktoré napiekli druháci. Deti pracovali s veľkým nadšením a medovníčky
boli nielen voňavé, ale aj veľmi chutné.

Výchovný koncert - V rozprávkovom bufete
Všetky deti sa výborne zabávali pri skvelých pesničkách, ktoré boli
vtipné, ale aj poučné.

Október

Mgr. D. Laučeková

Mesiac úcty k starším
Je čas brať a je čas dať...“ v duchu týchto slov sa nieslo posedenie pre
starších občanov, ktoré pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizovala obec. Žiaci toto príjemné podujatie spestrili kultúrnym
programom, scénkou O troch grošoch a pásmom ľudových piesní. Aj
takýmto spôsobom sa chceli starým rodičom odvďačiť za veľa lásky,
priehrštia trpezlivosti, za každú radu do života a čas strávený s nimi.
Lebo nielen prijímanie, ale najmä obdarúvanie prináša radosť. Kto neverí, nech to skúsi a uvidí, že v týchto slovách je ukrytá veľká pravda.
Mgr. G. Ďaďová

November

Návšteva cintorína
Je čas v roku, keď sa stíšime a oveľa viac spomíname na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Aj žiaci navštívili miestny cintorín,
zapálili sviečku a pomodlili sa za duše, ktoré tam odpočívajú. Zároveň
sa dozvedeli niečo viac zo života významných osobností Pucova, ktorí sú pochovaní na našom veľmi pekne udržiavanom cintoríne. Veď
okrem iného, aj to je prejav našej úcty k nim. „Odpočinutie večné daj
im Pane a svetlo večné nech im svieti...“
Plody z našich záhrad
Jeseň nám ponúka svoje dary. V škole sme vyhlásili súťaž o najväčšie
a najmenšie jablko, o najväčší a najmenší zemiak a najväčšiu a najmenšiu mrkvu. Deti sa naozaj posnažili a v pivniciach našli naozajstné
skvosty – plody, ktoré sa urodili v záhradách.
Jabĺčka:
• najväčšie – B. Nagy, P. Madera
• najmenšie – B. Zrníková, E. Marettová
Zemiaky:
• najväčší – K. Bečková, A. Povalová
• najmenší – P.Š. Ďaďo, D. Ďaďo
Mrkva:
• najväčšia – T. Sojčák, F. Vráb
• najmenšia- B. Zrníková, E. Marettová

Mikuláš – 4. decembra zavítal do školy Mikuláš v sprievode čertov
a anjelov. Všetky deti potešil sladkosťami.
Mikuláš pre všetky deti v Pucove
„Mikuláš, Mikuláš bol som dobrý, čo mi dáš...“ V nedeľu 6. decembra
zavítal do kostola obľúbený svätec všetkých detí, sv. Mikuláš. Všetky
deti - maličké, malé i veľké ho netrpezlivo čakali. Mikuláš nakoniec
prišiel v zástupe anjelov i s Knihou života, z ktorej čítal skutky detí.
Tých dobrých skutkov bolo viac a tak deťom porozdával sladkú odmenu. Našlo sa i pár malých odvážlivcov, ktorí sa nebáli a sv. Mikulášovi
zaspievali či zarecitovali krátku básničku. Čakanie na sv. Mikuláša im
spestrili šikovné deti svojím spevom a scénkou Mrázik. Za vydarené
podujatie ďakujeme sv. Mikulášovi, anjelom, ktorí merali ďalekú cestu
až k nám a všetkým, ktorí boli nápomocní pri príprave – deťom, rodičom, farský a obecný úrad. Veľká vďaka patrí našej „kostymérke“
Monike Svitekovej, ktorá venovala čas i materiál a pod jej šikovnými
rukami vznikali krásne kostýmy.
Mgr. G. Ďaďová

Pripravujeme Vianočnú besiedku /22.12.2015/
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Škôlkari v škole

Farebný týždeň v škôlke

V decembri boli predškoláci na návšteve v základnej škole. Stretli sa
tam so svojimi kamarátmi, počuli, ako sa naučili čítať, počítať, vyskúšali si písanie číslic na tabuľu, sčítanie a odčítanie. Prváci im ukázali
knihy a zošity, pani učiteľka mala pre deti pripravené omaľovánky,
ktoré si deti hneď v škole vymaľovali. Nakoniec si prezreli priestory
školy. Odchádzali plní očakávania nového a tešia sa na budúci školský
rok, keď aj z nich budú veľkí prváci.

V októbri sme si užili veľa zábavy. Keďže je to jesenný mesiac a jeseň
je bohatá na farby, aj my sme sa obliekli do farieb. V škôlke sme mali
Farebný týždeň. Deti a učiteľky chodili vyobliekané v rôznych farbách.
Prvý deň v pondelok sme si obliekli červenú, v utorok modrú, stredu
oranžovú, vo štvrtok bielu a na záver týždňa zelenú. Farbičky sme si
losovali každý deň, čo bolo pre nás veľkým napätím. Mali sme všetci
radosť. Pani učiteľky v škôlke sa chcú poďakovať hlavne rodičom, ktorí boli ochotní podieľať sa na akcii.

Šarkaniáda
V októbri sa v škôlke uskutočnila šarkaniáda. Boli pozvaní všetci
rodičia. Vietor nám prial a tak sme sa vybrali na vrch Záhorová.
Deti mali rôznych šarkanov, drakov, morské príšerky, orly, ale aj lietadlá. Výborne sme sa zabavili, odreagovali a vyplnili sme čas našim
deťúrencom. Na záver deti dostali sladkú odmenu a diplom za účasť.

Mikuláš
Dňa 4. decembra navštívili materskú školu Mikuláš, čerti a anjeli.
Očká detí boli plné radosti, očakávania, ale aj obáv pri pohľade na
čertov. Deti dostali vrece sladkostí a ako poďakovanie zaspievali a zarecitovali Mikulášovi a jeho družine.

Jesenné tvorenie

Poďakovanie

Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plná farieb, jesenných
plodov, ktoré sú dobre využiteľné pri tvorení rôznych jesenných dekorácií. V materskej škole stačilo pridať už len kúsok detskej predstavivosti, skúsenosť učiteliek a škôlka ožila farbami tohto krásneho
ročného obdobia, ale aj príchodom rodičov. Pri vytváraní produktov
z prírodného materiálu či tekvicových postavičiek zažili deti i pani
učiteľky mnoho príjemných a veselých chvíľ. Bolo pripravené aj malé
občerstvenie, pri ktorom pomáhali aj deti.

Tento rok sme si pripomenuli
40. výročie od prvého zvonenia
v terajšej budove školy.
Štyridsať rokov nie je až tak
veľa, aby sme si nepamätali ľudí,
ktorí tu, v škole, zanechali kus
svojho života. Myslím tých, ktorí tu prežili detstvo, patria tu aj
učitelia, kuchárky, upratovačky,
školníci, kuriči, ktorí tu počas
uplynulých rokov pôsobili.
Pri tejto príležitosti chcem
vysloviť úprimné poďakovanie
všetkým,
pedagógom, kňazom a ostatným zamestnancom, ktorí sa pričinili o rozvoj
vzdelávania, výchovu detí, tým,
ktorí zveľaďovali školu a pracovali v jej prospech. Tiež chcem
poďakovať starostovi Metodovi
Sojčákovi za spoluprácu, podporu a za to, že sa veľkou mierou
pričinil o to, aby sa škola v Pucove stala svojím vzhľadom pý-

Veselé zúbky
Naša materská škola sa zapája do rôznych projektov. Jedným z nich sú
Veselé zúbky. Chceme dosiahnuť, aby úsmev detí bol bez škaredého
kazu a aby k zubárovi chodili len pre pochvalu, ako krásne sa starajú
o svoje zúbky.
Pri čistení deťom pomáhajú ich pani učiteľky, básničky o zúbkoch,
a zúbková pesnička, ktorú si spievajú. Prostredníctvom tohto projektu sa deti učia správny postup čistenia zúbkov. Deti sa dozvedia, ako
si treba vybrať správnu zubnú pastu a zubnú kefku. Taktiež zistia, čo
všetko zúbkom škodí, kedy treba navštíviť zubného lekára. Prednášku
o správnom umývaní zúbkov po každom jedle, o význame mliečneho chrupu a o stálom chrupe chodí každoročne prednášať pani Kratochvílová.
Pucovský spravodaj
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chou obce.
Ďakujem všetkým, ktorí sa
podieľali na rozvoji školy a školstva v obci. Slová vďaky patria aj
tým rodičom, ktorí sa osobne
angažovali v mimoškolskej činnosti pri organizovaní aktivít
a priložili ruku k dielu pri zveľaďovaní školy. Bez tejto pomoci
by sme sa nezaobišli.
Chcem poďakovať aj terajšiemu kolektívu zamestnancov, či
už pedagogickým aj nepedagogickým, za svedomitú prácu.
V nastávajúcich sviatočných
chvíľach všetkým prajem:
Kopec darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu skok.
Príjemné a pekné Vianoce
a šťastný nový rok.
Mgr. Daniela Hlbočanová
riaditeľka školy
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Spoločenská rubrika
Narodili sa
* Klára, dcéra Kataríny
a Jozefa Juráša
* Andrea, dcéra Andrei
a Petra Slamku
* Filip, syn Zuzany
a Jozefa Pangráca
* Romana, dcéra Michaely
a Filipa Žákoviča
* Amy, dcéra Jany
a Petra Povalu
* Katarína, dcéra Kataríny
a Tibora Melicherčíka
* Alexandra, dcéra Jany
a Radoslava Faláta
* Šimon, syn Martiny
a Petra Ďaďu
* Matej, syn Evy
a Vladimíra Ošusta
* Miroslav, syn Jany
a Miroslava Kurnotu
Mladomanželia
■ Ing. Lenka Jurášová
a Bc. Martin Lončík
■ Mgr. Eva Grenčíková
a Ing. Matej Buliak
■ Ing. Mária Brieniková
a Ing. Matej Rusnák
■ Jana Čechová
a Miroslav Kurnota
■ Bc. Martina Javornická
a Miroslav Kucbel
■ Mgr. Katarína Kuhejdová
a Miroslav Benčík
■ Eva Leštálová
a Mário Druska
Jubilanti
50 rokov
■ Dušan Bodorík
■ Michal Bodorík
■ Marta Kasančíková

■
■
■
■

Zdravá spoločnosť

Daniel Kobuš
Emília Melová
Erika Šaligová
Ján Žákovič

60 rokov
■ Milan Benčík
■ Ján Ďaďo
■ Vojtech Maretta
■ Norbert Mudrončík
■ Vladimír Ošust
■ Marta Ošustová
■ Jozef Povala
■ Anna Smitková
70 rokov
■ Blažena Bečková
■ Brigita Cengelová
■ Mária Gašperová
■ Viliam Maretta
80 rokov
■ Bernardína Benčíková
■ Sabína Daudová
■ Mária Krížová
92 rokov
■ Notburga Mudrončíková
93 rokov
■ Helena Žákovičová
Opustili nás
† Ján Kobuš
† Michal Krška
† Ján Smoleň
† Ján Žákovič
† Anna Skoknová
† Jozef Trnovský
† Marián Cengel
† Milan Gašper
† Ján Povala

Plánované akcie
29. 12. 2015
15. ročník Pucovskej brázdy, začiatok o 10. h pred obecným úradom
30. 1. 2016
9. reprezentačný ples obce Pucov
6. 2. 2016
Obecná zabíjačka spojená s maškarným plesom detí

MUDr. Marian Faktor
Autor iniciatívy Zdravá spoločnosť

Stretli ste už Zdravú spoločnosť?
Počas uplynulých mesiacov ste na viacerých podujatiach v našom regióne, aj priamo v našej obci mali možnosť stretnúť tím Zdravej spoločnosti. Určite ste viacerí využili možnosť
zmerať si svoj krvný tlak, cukor či cholesterol a porozprávať sa o svojich zdravotných problémoch.
Autora iniciatívy Zdravá spoločnosť MUDr. Mariana Faktora sme sa opýtali:
Čo je hlavnou myšlienkou iniciatívy Zdravá spoločnosť?
Zdravá spoločnosť prináša návrhy na zlepšenie fungovania nášho zdravotníctva tak, aby
v centre pozornosti bol pacient. Na toho sa totiž v súčasnosti často zabúda. Aby tieto návrhy neboli vytrhnuté z reality, absolvovali sme za posledný rok mnohé stretnutia s občanmi,
ale aj s odborníkmi. Zhromažďovali sme informácie a hľadali riešenia, ktoré sa stali základom nášho programu.
Ktoré sú kľúčové problémy, ktoré ľudí trápia?
Z informácií, ktoré mám, ľudí dnes najviac trápia platby u lekárov, nízke štandardy v nemocniciach, ale, žiaľ, často aj nedostatok pozornosti a rešpektu zo strany lekárov a sestričiek. Keď je pacient chorý alebo potrebuje pomôcť so svojím zdravotným problémom
je oveľa citlivejší a zraniteľnejší. Rozhodne mu v takých situáciách neprospieva, keď má
chodiť od dverí k dverám, čakať na termíny u lekára, riešiť, či treba niečo platiť a komu
a začo. Naši pacienti, a najmä tí starší, ktorí toho v živote už toľko prežili, si zaslúžia viac
úcty a rešpektu pri riešení svojich zdravotných problémov.
Aké sú kľúčové zmeny, ktoré by mali nastať v zdravotníctve?
Tých opatrení je určite viac a sú systémové. Ale ak by som mal vymenovať aspoň pár tých
kľúčových, bola by to napríklad definícia toho, na čo má pacient nárok zo svojho zdravotného poistenia. Aby sme dokázali zaručiť každému pacientovi minimálne jednu diagnostickú
či liečebnú alternatívu bez akýchkoľvek poplatkov alebo doplatkov. Je tiež potrebné zaviesť
ochranný limit na prípadné poplatky v zdravotníctve tak, aby aj dôchodcovia a sociálne
slabšie skupiny mohli čerpať plnohodnotné zdravotnícke služby na úrovni 21. storočia.
Aj problematika dlhých čakacích dôb má svoje riešenia. Napríklad zavedenie bezplatného objednávkového systému do ambulancií alebo maximálnych dôb čakania na vybrané
vyšetrenia a zákroky. V neposlednom rade je potrebné zaviesť do ambulancií a nemocníc
systém spravodlivého odmeňovania a motivácie zdravotníkov na základe kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti, výsledkov liečby a spokojnosti pacientov. Len tak sa nám
podarí naplniť víziu Zdravej spoločnosti – vrátiť rešpekt a úctu do zdravotníctva.
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