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Chráňte si to čo máte,
zabudnite na všetko, čo Vás ranilo,
odpustite tým, čo Vás sklamali,
vysnívajte si to, po čom túžite,
milujte tých, ktorí Vás majú radi.
A nezabudnite, že nikdy nie je
neskoro začať niečo nové!

PF 2017

AKTUÁLNE

Príhovor

Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a opäť sme
sa ocitli na sklonku roka. Na tom,
čo sme v ňom urobili alebo neurobili, už nič nezmeníme. Už
môžeme len hodnotiť, bilancovať
a konštatovať. Tešiť sa z úspechov,
poučiť sa z prípadných neúspechov a veriť, že v budúcom roku
sa nám bude dariť aspoň tak ako
v roku 2016.
Bol lepší ako minulý, čo sa týka
práce, porozumenia, zdravia,
prajnosti a medziľudských vzťahov? Dalo sa spraviť niečo lepšie?
Mohol som byť lepší voči svojim

rodičom, blízkym, známym, spolupracovníkom, priateľom? Je tu
čas bilancovania, čas, aby sme
sa zastavili a porozmýšľali, čo sa
udialo. Doprajme si chvíľu a v tichosti najkrajších sviatkov roka sa
zahĺbme do seba, popremýšľajme.
Ostáva nám málo času, aby sme
všetky nesváry, ktoré sme v tomto roku vykonali, mohli napraviť,
ospravedlniť sa či poďakovať. To
posledné slovo - ďakujem sa v
dnešnej dobe akosi stráca z nášho
slovníka. Je to veľmi jednoduché
slovo, ale veľmi ťažko sa vyslovuje. Ak máme toto slovo vysloviť,
radšej vo svojich myšlienkach
hľadáme príčiny, či by som mal
vôbec ďakovať. Vo svojom podvedomí nájdeme nespočetné
množstvo výhovoriek, prečo to
neurobiť. Preto sa v živote naučme aj za malé prejavy pomoci a
práce ďakovať. V živote si často
pamätáme len nespravodlivosť,
utrpenie, pohrdnutie a nevďak.
No za pomoc, porozumenie, prácu, ktorú človek druhému poskytol v ťažkých chvíľach, sa rýchlo
zabúda. Preto si vo svojej mysli a
srdci uchovávajme chvíle vďaky,
porozumenia, radosti, lebo len z

toho je človek duchovne živený.
Keď budeme vnútorne zdraví, tak
aj život sa nám bude zdať krajší.
Ďalším krásnym prejavom človeka je úsmev, ktorý tiež z našich
tvárí mizne. S úsmevom je svet
hneď vľúdnejší. Keď budeme vôkol seba rozdávať úsmev a vďaku,
aj najväčšie nevďaky a trápenia sa
budú lepšie znášať.
Vždy, keď si myslíme, že nám
druhí robia zle, neprávom nás obvinia z niečoho, čo sme vykonali,
tak je potrebné najskôr sa vcítiť
do toho druhého a dať si odpoveď, ako by som na jeho mieste
postupoval ja. Každý jeden sme
jedinečná osobnosť, a preto každý má inú predstavu o riešení.
Preto hneď neodsudzujme toho
druhého. Všetko máme konať v
najlepšom vedomí a svedomí. Je
potrebné si nezrovnalosti vydiskutovať a nie hneď lámať palicu.
Lebo ak nebude diskusia a vypočutie si názoru toho druhého, tak
to bude len ohováranie a vnucovanie si vlastnej predstavy.
Naučme sa ďakovať a život v
rodine i v obci bude hneď krajší.
„Šťastný môže byť len ten, kto je
spokojný. Spokojný je však len

Slovo na záver Roka milosrdenstva
Verím, že v závere mimoriadneho Roka Božieho milosrdenstva
každý z nás má za čo ďakovať, a že
osobitne každému z nás Nebeský
Otec pripravil prekvapenia svojej
milosrdnej lásky.
Božia tvár je tvárou milosrdného Otca, ktorý je stále trpezlivý.
Jeho veľké milosrdenstvo spočíva
v tom, že má trpezlivosť s každým
z nás: chápe nás, načúva nám, nikdy sa neunaví, aby nám odpustil,
ak sa vieme k nemu vrátiť s kajúcim srdcom. To skôr my sa unavíme prosiť o odpustenie.
Nemožno vyčísliť množstvo
našich vnútorných oddaní sa
Najvyššiemu vo forme modlitieb,
dobrých skutkov, milodarov, pokorných znášaní krížov denných
ťažkostí a chorôb i prejavov obety
a almužny, ktoré sme v uplynulom
roku zasvätili láske k Bohu a k
blížnym.
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Navonok sme vyhľadávali bližšie i vzdialenejšie brány Božieho
milosrdenstva s úmyslom prijať
plnomocné odpustky s modlitbou na perách a kajúcim prechodom cez ne či už súkromne alebo
vrámci spoločných farských aktivít. Cez brány veľkých rímskych
bazilík prešlo 48 našich farníkov
počas pútnického zájazdu po Veľkej noci. Na dekanátnu púť do
Sanktuária v Smižanoch cestovalo 122 veriacich. Prosbe 58 detí a
mladých vyhovel kancelár biskupského úradu, keď im počas prázdninového výletu osobne otvoril
bránu Božieho milosrdenstva v
Spišskej katedrále. Aj 166 nadšených veriacich z Pucova, Pribiša a
Pokryváča prosilo o Božiu milosť
začiatkom októbra v Sanktuáriu
Božieho milosrdenstva v Krakove.
Z príležitosti záveru mimoriadneho roka mnohí naši farníci zbožne

ten, kto vie, čo je vďačnosť.“
Chcem sa na sklonku roka
2016 poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom
obecného úradu, školy, škôlky,
všetkým spoluobčanom za pomoc pri riešení problémov, pri
príprave a organizácii kultúrnych
a športových podujatí, za ich
ochotu a snahu robiť veci nezištne, v prospech našej obce, v prospech nás všetkých. Veď spoločné
úsilie prináša vždy to najlepšie a
najsladšie ovocie.
Zaželajme si preto, milí spoluobčania, do prichádzajúceho
roku 2017 veľa spoločného úsilia,
ochoty, dobrej vôle, spolupatričnosti a tolerancie. Veľa pekných
a dobrých vecí, pevného zdravia, lásky, radosti a potešenia z
prítomnosti blízkych a priateľov.
Veľa vnútornej sily pri prekonávaní ťažkých chvíľ a okamihov.
Zaželajme si spoločne požehnané vianočné sviatky, ktoré sú
pred nami. Je to najkrajšie obdobie v roku a prežime ho tak,
ako si želáme. S pokojom v duši,
s láskou v srdci a s úsmevom na
perách.
Metod Sojčák

Všetko najlepšie, pán farár!
ďakovali za udelené dary Božieho
milosrdenstva na Brezovci počas
svätej omše s otcom biskupom
Mons. Štefanom Sečkom.
Zatvorenie svätých brán nebolo vykonané žiadnym gestom
uzavretia, ale slávením svätých
omší, v ktorých sa najviac prejavuje Božie milosrdenstvo k ľuďom,
akoby sa symbolicky naznačilo,
že Božie milosrdenstvo nezostane
zatvorené, ale je vždy otvorené pre
každého z nás.
Nech je otvorené aj počas nasledujúcich Vianoc. V nich privítame síce malé, ale Božími milosťami nesmierne štedré Božie
Dieťa. Pri jeho jasličkách vám,
moji milovaní farníci, vyprosujem zvlášť duchovné darčeky, v
ktorých nech sa prejaví hojnosť
rôznorodých prejavov Božieho
milosrdenstva.

Duchovný Peter Ťapák sa 6. novembra dožil životného jubilea
90. narodenín. Pri tej príležitosti
ho 7. novembra navštívili v zariadení v Spišskej Kapitule bývalí miništranti Metod a Peter.
Popriali mu všetko dobré, veľa
Božieho požehnania a Božej pomoci v chorobe. Poďakovali sa
tiež rehoľným sestrám za starostlivosť o duchovného otca a na
znak vďaky ich obdarovali.

Peter Pitoniak, farár
December 2016
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Pucov dostal peniaze na zberný dvor

Veľký sklon svahu zmiernia schody

Viac ako 250-tisíc eur odkleplo
ministerstvo životného prostredia Pucovu na výstavbu zberného dvora. Obec sa pokúšala získať dotáciu od roku 2010.
Zberný dvor by sa mal začať
stavať na budúci rok. Výstavbe
budú predchádzať ešte potrebné
administratívne úkony a schvaľovacie procesy. Zberný dvor bude
pozostávať zo spevnených plôch

Verejné obstarávanie na výstavbu
chodníka nad školou samospráva
zverejnila na úradných tabuliach,
na internetovej stránke aj v obecnom rozhlase. „Z domácich živnostníkov sa neprihlásil nikto,“
povedal starosta Metod Sojčák. Z
dvoch doručených cenových ponúk ponúkla nižšiu firma z Klina,
ktorá v dedine prerábala školu aj
škôlku, vďaka čomu sa stala víťazným uchádzačom.
Chodník vedie pozdĺž oplotenia pozemkov pri rodinných
domoch a spája ulicu pri základnej škole so súbežnou ulicou
nad školou. Klasický chodník v
strmom svahu by bol v zime ne-

na prístrešky, z haly na techniku
a administratívnej budovy. Obec
bude obstarávať aj techniku,
menšie nákladné auto a drvič na
stavebnú suť.
Počas výstavby bude obmedzený zber veľkoobjemného odpadu. Preto prosíme občanov,
aby odpad zhromažďovali doma,
až potom ho odovzdali na určené
miesto.

Obec zainvestovala do obnovy
kultúrneho domu
Pucov sa uchádzal o dotácie z
eurofondov, za ktoré chcel zmodernizovať kultúrny dom a vybudovať hokejové ihrisko. Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré
výzvy na získanie grantov vypísalo, ich však zrušilo.
Samospráva sa preto rozhodla
zainvestovať do obnovy kultúrneho domu z obecnej kasy. Kultúrny dom má novú kotolňu na pelety, je teda vykurovaný druhým
najekologickejším palivom. Kotol na pelety pomôže obci ušetriť
aj náklady na kúrenie. „Urobili
sme dve nezávislé vetvy rozvodov. Jedna vykuruje obecný úrad,
chodby a všetky miestnosti na
prízemí,“ povedal starosta Metod
Sojčák. „Druhá vetva vykuro-

vania vedie do sály kultúrneho
domu, kuchyne a toaliet.“
Obec investovala do novej
palivovej základne zhruba 28-tisíc eur. Využívanie kultúrneho
domu však bude efektívnejšie,
komfortnejšie a úspornejšie. Už
sa tam konali rodinné oslavy a
svadba. Celá budova sa temperuje.
Na budove plánuje ešte vymeniť okná, aby bol tepelný únik čo
najmenší. Ak bude možnosť, opäť
sa bude uchádzať o dotácie.
Vedenie samosprávy v súčasnosti čaká na vyhodnotenie
výzvy, prostredníctvom ktorej
chce získať peniaze na rekonštrukciu miestnej komunikácie
ku cintorínu.

použiteľný. „Rozhodli sme sa pre
schodisko dlhé 96 metrov a široké 1,5 metra. Povrch je zo zámkovej dlažby.“
Samotnej výstavbe predchádzalo vysporiadanie pozemku, za
ústretovosť patrí majiteľovi vďaka. „Je to investícia, ktorá je prospešná pre strednú časť dediny a
celý vyšný koniec. Deťom poslúži
pri ceste do školských zariadení,
ostatným napríklad do kostola.“
Kvôli bezpečnosti dala obec
schodisko osvetliť. Investícia z
obecného rozpočtu za takmer
11-tisíc eur bola hotová v októbri.
Lucia Šmigovská

Pozvánky
29. 12. 2016 - Pucovská brázda
15. 1. 2017 - Pucovské páračky a čepčenie nevesty
18. 2. 2017 - 10. reprezentačný ples obce Pucov
25. 2. 2017 - Obecná zakáľačka spojená s detským maškarným plesom
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Stromy napadnuté lykožrútom treba
čo najskôr odstrániť

Schody slúžia všetkým, tak sa treba
o ne aj starať

Okresný úrad v Dolnom Kubíne,
pozemkový a lesný odbor, zvolal
25. novembra pracovné zasadnutie obhospodárovateľov lesov, ich
odborných lesných hospodárov a
starostov obcí z území s kalamitným premnožením podkôrneho
hmyzu. Cieľom stretnutia bolo
dôsledné uplatnenie ochranných
opatrení proti podkôrnemu hmyzu v smrekových porastoch na
lesných pozemkoch a bielych plochách, ktorý sa rozšíril v katastrálnych územiach obcí Oravský
Biely Potok, Podbiel, Krivá, Dlhá
nad Oravou, Chlebnice, Sedliacka
Dubová, Horná Lehota, Oravský
Podzámok, Pokryváč, Pribiš, Malatiná a Pucov na ploche okolo
2500 ha.
Na stretnutí sa prítomní dohodli, dokedy musia napadnuté
plochy odstrániť. Tento dátum bol
stanovený na koniec marca budúceho roka, ak sa tento termín
nestihne, predpokladajú, že smrekové porasty v týchto územiach
do piatich rokov úplne vymiznú.
Premnoženie podkôrneho hmyzu
je podľa odborníkov spôsobené
hlavne klimatickou zmenou, lykožrút má ideálne podmienky v teplom počasí, do jedného roka môže
vyrojiť až trikrát. Vývoj larvy trvá
6 až 10 týždňov.
Larva, keď je slabá zima, prezimuje a na jar v máji sa opäť vyrojí.
Z jedného smreka môže vyletieť
až 150 000 lariev, ktoré doletia do
troch kilometrov.
Lykožrút v našich podmienkach vždy existoval, ale nebol taký

V dedine pribudli nové schody,
ktoré slúžia obyvateľom a zlepšujú obslužnosť pri pohybe po obci.
Sú to už v poradí tretie schody.
Obec sa však v zime stará len o
schody ku kostolu. O schody na
Záhumní sa od ich vybudovania
starajú obyvatelia, udržiavajú ich
v zimnom aj letnom období bez
nároku na odmenu. Obec totiž

4

premnožený, lebo nielen teplé
počasie pôsobí na jeho rozmnožovanie, ale aj neodborná lesná
činnosť.
Medzi hlavné príčiny spôsobené lesnou činnosťou patria
nevyťažené a nevypálené zbytky
po ťažbe. Pri ťažbe dreva nestačí
vyrúbať len suché napadnuté stromy, ale hlavne stromy okolo nich.
Že sú napadnuté poznáme podľa
odlúpenej alebo napadnutej kôry,
napadnutého koreňa, vytekajúcej
živice a žltého sfarbenia ihličia.
Preto najskôr musíme vyťažiť
okolité napadnuté stromy, v suchároch sa lykožrút už nenachádza.
Upozorňujeme
vlastníkov
smrekových porastov na trvalých
trávnatých plochách a bielych
plochách, aby výzvu brali na vedomie a napadnuté porasty do 30.
marca 2017 odstránili. Urbár Pucov bol na stretnutí prezentovaný
ako príklad starostlivosti o porast.
Je pravda, že veľa dreva vyťažil, no
ak by nepristúpil k ťažbe, les by
mohol úplne vyschnúť. Nestačí,
že sa o les stará len urbár, musí to
robiť aj každý majiteľ lesa. Preto
apelujeme, aby ste vo vlastnom
a záujme nás všetkých vo svojich
lesoch vykonali nápravu a vyťažili napadnuté stromy. Po ťažbe
je potrebné porast vyčistiť ihneď,
najlepšie spálením.
Záujmom nás všetkých musí
byť, aby sa smrekové porasty zachovali, lebo z listnatých stromov
väzbu na rodinný dom nenapílime.

nedokáže zabezpečiť s troma zamestnancami údržbu všetkých
ciest a schodov. Sú zamestnaní
len na 16 hodín týždenne. Vedenie samosprávy verí, že rovnako
zodpovedne ľudia pristúpia aj k
údržbe najnovších schodov pri
škole. Všetkým, ktorí sa o bezpečnosť na schodoch pričinili a pričinia, patrí veľká vďaka.

Zimnú údržbu si vyžadujú nielen
cesty, ale aj stromy
Snehová nádielka vždy skomplikuje situáciu na cestách, výnimkou
nie sú ani miestne komunikácie.
Samospráva žiada obyvateľov, aby
boli najmä v čase zimnej údržby
ohľaduplní a neparkovali autá na
cestách. Technika sa nedostane,
kam potrebuje, takže cesty nebudú dobre odhrnuté, a zároveň sa
tým vyhnú prípadným škodám
na majetku. Obyvatelia si musia
uvedomiť, že problém nie je v zlej
technike alebo prístupe samosprávy, ale v nich. Krajnice ciest a most
pri obchode COOP Jednota nie sú
parkovisko.
Sneh sa neobjednáva, je daný ako
súčasť prírodného cyklu. Ak aj
technika odhrnie sneh, niektorí
ho hádžu opätovne na cestu. Je
to veľmi nebezpečné. Sneh radšej

hádžte na hŕby, na jar určite zmizne.
Je rovnako dôležité, aby ľudia
venovali pozornosť aj stromom a
kríkom pri cestách. Ak si konáre,
ktoré zavadzajú v premávke neupravia sami, urobí tak obec, no
bez záruky, že vetvy budú opílené
podľa predstáv majiteľov. Zvyšky
konárov si budú musieť obyvatelia tiež odpratať sami. Najväčším
problémom býva cesta na Mraznicu.
Posypový materiál je na tradičných miestach v dedine. Obec sa
stará v zime len o cestu ku kostolu,
z ostatných ciest sneh iba odhŕňa. Každý šofér musí prispôsobiť
jazdu stavu vozovky. V zimnej výbave auta by nemali chýbať snehové reťaze.
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Rozprávky sú ako zrnká lásky

Mesiac úcty k starším

O knihách, zmysle rozprávok v
živote človeka a jednom náhodnom stretnutí, ktoré stálo za zrodom dvoch vydaných kníh, sme sa
rozprávali s Pucovčanom Pavlom
Janíkom.

Ľudský život predstavuje veľkú
knihu, zložitý jedinečný román.
Od bezstarostného detstva, ktoré nemuselo byť bohaté a žičlivé,
ale predsa len bolo krásne, cez
detstvo detí, až po detstvo vnúčat či pravnúčat. Minú sa roky.
Uprostred starostí i radostí v živote človeka, až jedného dňa je tu
– staroba. Ani sa nenazdáme ako,
jednoducho je tu.
Kyticu pre seniorov si pripravili deti pod vedením Gabiky Ďaďovej formou divadelnej
poviedky Kubo. Milé posedenie bolo obohatené stvárnením
páračiek, ktoré boli v minulosti

• Ako ste sa dostali k písaniu
kníh?
Rozprávky som začal písať hneď
po skončení strednej školy, ale
ostali iba napísané v starom zošite. Po rokoch, keď som už mal
počítač a pripojenie na internet,
som ten zošit vytiahol a prepísal
svoje rozprávky do počítača.
• Spomínate si na svoje pisateľské prvotiny?
Ja som vždy chcel písať krátke
príbehy, čo rozprávky sú. A keďže v rozprávkach v boji medzi
dobrom a zlom to dobro vždy
zvíťazí a ja mám rád dobré konce,
spojením týchto dvoch atribútov
som sa dostal práve k písaniu
rozprávok.
• Prečo oslovujete práve detského čitateľa?
Lebo deti majú čisté duše, ktoré
sú ako políčka, do ktorých treba
zasiať niečo pekné. A práve rozprávky sú ako malé zrnká lásky,
ktoré keď vyrastú, urobia z detí
dobrých, citlivých a čestných
ľudí.
• O čom sú vaše knihy?
Zatiaľ som napísal len dve, obe sú
rozprávkové. V každej jednej rozprávke zvíťazí dobro nad zlom.
Iné by som ani nepísal, lebo som
presvedčený, že láska a dobro sú
základom života a vytvárajú raj
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na zemi.
• Kde sa inšpirujete?
Od malička si pamätám, ako
mne a bratovi čítala mamka po
večeroch rozprávky. Počúval som
ich s takou radosťou a oduševnenosťou... Asi sa budem opakovať,
ale páčilo sa mi v nich, ako sa dá
dobrotou a statočnosťou premôcť
zlo, závisť a chamtivosť. Neskôr
som obľuboval aj televízne inscenácie ľudových rozprávok i všetky rozprávky vysielané hlavne
počas vianočných sviatkov. Láska k rozprávke mi ostala v hĺbke
duše, práve preto som sa dostal k
ich písaniu.
• Ako ste nadviazali spoluprácu s ilustrátorkou Zuzanou
Lukáčovou?
Po prepísaní mojich prvých rozprávok som potreboval niekoho,
kto mi zreviduje text. Na jednom
internetovom portáli som sa
skontaktoval s vtedy neznámou
pani, Zuzanou Lukáčovou. Ona
môj rukopis zrevidovala, ako
výtvarníčka pridala ku každej
rozprávke aj krásnu ilustráciu.
Dokonca sa postarala o vydanie prvej knihy Tri zrnká. Naša
spolupráca sa premenila v priateľstvo. Pri druhej knihe Tretie
kráľovstvo mi už Zuzana pomáhala aj spoluautorsky. Som rád, že
som iba náhodou natrafil na takú
milú a ochotnú osobu. Nebyť jej,
asi nikdy moje rozprávky zo starého zošita nedostanú knižnú
formu. Jej pomoc a podpora pri
vydaní prvej knihy bola aj impulzom napísať ďalšiu.
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neoddeliteľnou súčasťou dlhých
zimných večerov na dedine. Do
minulých čias nás vrátili ženičky
pod vedením Žofky Brienikovej.
Básničkou a pesničkou nás potešili Anna Lúčková a Margita
Majzelová. Záver podujatia patril obecnému recitátorovi Jánovi
Šinálovi, ktorý predniesol báseň
Drotár od spisovateľa Svetozára
Hurbana Vajanského.
Každý senior si odniesol nielen dobrý pocit so spoločného
stretnutia, ale aj malý darček.
Chutný obed pripravili kuchárky zo školskej jedálne, koláč
pripravila Slávka Čaplovičová.

Bezpečná cesta musí mať priestor
Miestne komunikácie patria
medzi najpálčivejšie problémy
každej samosprávy. K rodinným
domom je najdôležitejšie zabezpečiť bezpečný prístup. Pre výstavbu cesty treba hlavne vysporiadanie pozemku pod stavbu.
V Pucove patria pozemky pod
miestnymi komunikáciami obci
a pozemkovému pôdnemu fondu. Šírka ciest je 3,5 m až 4 m. Je
to veľmi málo. V čase komasácie
v rokoch 1921 - 1923 spomínaná šírka ciest postačovala. Bola
plánovaná na konské povozy. V
súčasnosti je však nedostatočná.
Norma o miestnych komunikáciách udáva min. šírku 3,5 m, t.j.
šírka asfaltového krytu. Jedná sa
o obojsmernú cestu s odbočovacími pruhmi každých 75 m pre
obchádzku áut. Na odbočovacie
pruhy je opäť potrebné rozšíriť
cestu minimálne na 5,5 m, t.j.

len asfaltový kryt. Čo je vlastne
cestné teleso? Cestné teleso je
ohraničené vonkajšími hranami
priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných
múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými
obrubami chodníkov alebo zelených pásov. Keď k asfaltovému
krytu pripočítame cestnú priekopu z obidvoch strán, zelený pás
pre inžinierske siete tak zistíme,
že minimálne potrebujeme 6 až 8
metrov. Ak chceme mať bezpečné cesty, je potrebné, aby každý
majiteľ pozemku, ktorý susedí s
cestou, budoval oplotenie, oporné múry a vjazdy na miestnu komunikáciu minimálne 1 až 1,5
metra od hranice pozemku cesty.
Ak nebudeme dodržiavať tieto
podmienky, nebudeme môcť budovať bezpečné cesty.
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Celá dedina je zachytená zhora

Na Vendelína sa predsa usmialo slnko

Obec zaujala ponuka na zhotovenie fotografií Pucova z vtáčej perspektívy. V priestoroch obecného
úradu a kultúrneho domu už visia
obrazy dediny zachytenej z oblohy. Fotografie vznikli 29. augusta.
„Bol prekrásny deň a ohromná
viditeľnosť, väčšina obyvateľov
vtedy vykopávala zemiaky,“ zaspomínal starosta Metod Sojčák.

Podujatie na Pucovskej holi sa
konalo o týždeň neskôr oproti avizovanému termínu. Účasť
na púti obmedzilo nepriaznivé počasie. V sobotu ráno však
prestalo pršať a na slávenie omše
vykuklo dokonca aj slnko, ktoré
aspoň trochu zohrialo pútnikov.
Omšu odslúžil pri kaplnke
Vendelína, patróna roľníkov a
pastierov, duchovný otec Peter

Na snímkach je odfotený každý
kút pucovského chotára, vrátane
čiernych stavieb. Aj touto cestou
preto samospráva žiada obyvateľov, aby si prišli na obecný úrad
zosúladiť skutkový stav svojich
nehnuteľností s právnym. Do pozornosti dávame obecné noviny
č. 2/2016 uverejnené na obecnej
stránke.

Pitoniak. Za všetkých poďakoval
za úrodu a dary Zeme, ktorými
nás príroda obdarila.
Na pútnikov čakal, guláš, ktorý uvarili poľovníci, poslanci a
Štefan Svitko s pomocníkmi.
Kaplnka prešla rozsiahlou obnovou. Šindeľ na streche nahradil plastový, vymenil sa aj krov
na pôvodnej streche kaplnky,
opravili sa fasáda a oplotenie.

Spoločenská rubrika
Narodili sa
* Hana, dcéra Kataríny
a Daniela Ustaníka
* Marek, syn Kataríny
a Mareka Kováčika
* Linda, dcéra Marianny
a Igora Hvoľku
* Vanessa, dcéra Kataríny
a Pavla Gašpera
* Eva, dcéra Evy
a Albína Mudrončíka
* Dávid, syn Ľubomíry
a Jozefa Badína
* Zoja, dcéra Andrei
a Petra Slamku
* Jakub, syn Daniely
a Cyrila Žákoviča
* Tobias, syn Heleny
a Romana Nagy
* Veronika, dcéra Kataríny
a Miroslava Benčíka
* Liliana, dcéra Lenky
a Ľubomíra Juríčku
* Amélia, dcéra Michaely
a Dušana Sagana
* Radoslava, dcéra Jany
a Radoslava Faláta
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* Barbora, dcéra Anny
a Milana Benčíka
* Ema, dcéra Veroniky
a Michala Mihulca
* Nina, dcéra Jany
a Mareka Benčíka
* Samuel, syn Veroniky
a Jána Zrníka
Mladomanželia
■ Jozef Maretta
a Andrea Falátová
■ Ing. Viliam Maretta
a PaedDr. Katarína Meľová
■ Ing. Norbert Smitka
a Mgr. Michaela Bakošová
■ Ing. Jozef Kobuš
a Mgr.art. Katarína Paľová
■ Nikoleta Jurášová
a Ján Mudroň
■ Jaroslav Kurnota
a Mária Gloneková
■ Martina Kováčiková
a Peter Zima

Jubilanti
50 rokov
■ Bodorík Peter
■ Cengel Jozef
■ Frkáňová Emília
■ Hurák Jozef
■ Ing.Ľubomír Janák
■ Janček Miroslav
■ Kapičáková Dana
■ Kobušová Lýdia
■ Lúčka Milan
■ Lúčková Darina
■ Majzel Milan
■ Smoleňová Mária
■ Ing.Smoleňová Viera
60 rokov
■ Ďaďová Katarína
■ Povala Ján
■ Marettová Anna
■ Povalová Anna
■ Smoleň Marian
■ Smoleň Pavol
■ Smoleňová Anna
70 rokov
■ Bečka Albín

■
■
■
■

Bodoríková Klementína
Brieniková Elena
Sojčák Florián
Žákovič Cyril

80 rokov
■ Bečková Mária
■ Bodoríková Emília
90 rokov
■ Smoleňová Mária
94 rokov
■ Žákovičová Helena
Opustili nás
† Mudrončíková Notburga
† Mačor Anton
† Bečková Margita
† Gašper Ján
† Smoleň Michal
† Kováčiková Anna
† Majzelová Žofia
† Jančeková Anna
† Kasančík Ján
† Kobušová Klára
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Ako školáci prežili jeseň a čo ich čaká v zimnom období
V septembri do Pucova zavítalo
Divadlo na hojdačke s krásnou
rozprávkou Janko Polienko. Veľmi pekné divadelné predstavenie
si pozreli žiaci a deti z materskej
školy.
Krásne septembrové počasie
sme využili na turistickú vychádzku. Prešli sme sa pucovským chotárom a tešili sa z nádherného výhľadu na okolité obce.
Tento rok si poľnohospodárske
družstvo počas členskej schôdze
pripomenulo 40. výročie svojho
založenia. Aj naši súčasní i bývalí žiaci boli na tejto slávnosti
prítomní programom, ktorý si
pripravili. Družstevníčky, Maťko
a Kubko, hrabáčky i kosci – všetci sa snažili. Pohostenie, sladkosť, no predovšetkým pocit, že
sa program všetkým páčil bol tou
najväčšou odmenou.

V októbri sme mali v škole
vzácnu návštevu zo Spiša. Navštívil nás diecézny biskup Mons.
Štefan Sečka. Pri príležitosti
Medzinárodného dňa školských
knižníc sme venovali zvýšenú
pozornosť knihám. Žiaci sa zapojili do súťaže Knižní detektívi.
Súťaž bola zameraná na čítanie s
porozumením. Víťazmi jednotlivých kôl sa stali L. Benčíková, B.
Nagy, F. Vido, J. Šrobová, S. Šinálová, S. Ďaďová, K. Mudrončíková.
Každý rok v októbri patrí jedno z nedeľných popoludní starším občanom. Obecný úrad pripraví pohostenie, darček, žiaci
kultúrny program. Tento rok si
pripravili divadielko O Kubovi
a jeho dvoch bratoch a k tomu
zaspievali pár ľudových piesní.
Tento rok nás programom pre-

kvapili i samotní dôchodcovia,
recitáciou básní i pásmom Páračky.
V dňoch od 24. do 27. októbra
bola škola bohatá na jablká – červené, zelené, žlté, veľké, malé, domáce, kupované. Celý týždeň bol
plný vôní, chutí, zaujímavostí,
vitamínov a zdravia.
Súťaž o naj...... zemiak – deti sa
veľmi snažili a do školy priniesli
zemiaky veľké i malé, rôznych
tvarov. Niektoré pripomínali
zvieratá, iné dokonca strašidlá.
Niektoré zemiaky boli hotové
umelecké diela.
Dňa 24. októbra organizovalo
ministerstvo školstva spoločné
čítanie rozprávky v základných
školách na celom Slovensku. Zapojili sa samozrejme aj pucovskí
žiaci.
Tak ako vždy na prelome ok-

tóbra a novembra, aj tentoraz
žiaci navštívili miestny cintorín,
kde sa pomodlili za všetky duše,
ktoré tam odpočívajú. Zapálením
sviece si uctili zosnulých kňazov,
ktorí pôsobili v našej farnosti,
zároveň sa dozvedeli niečo viac z
ich života.
Veľkú radosť mali deti 6. decembra, kedy ich svojou návštevou poctil sv. Mikuláš.
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami všetkým prajeme,
aby s pomocou Božou prežili ďalší
rok v slede.
Nech ruka Božia pevne, iste vás v
novom roku vedie.
Nech dary jeho milosti vás po celý
rok chránia,
Nech dá vám šťastia, radosti a
hojnosť požehnania.
Kolektív ZŠ s MŠ

Takýto krásny zemiak priniesol Paťko Madera - žiak 4. triedy.
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ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY A ŠKOLY

Ako školáci prežili jeseň a čo ich čaká v zimnom období

Zo života materskej školy

V decembri sa do škôlky, po materskej dovolenke, vrátila učiteľka
Viktória Jurášová. Bude pracovať
v triede s mladšími deťmi, ktoré
ju privítali s veľkou radosťou.
V novembri škôlkari zavítali
medzi školákov. Privítali ich malí
prváci, ktorí sa s nimi podelili o
školské lavice, aby si predškoláci
mohli vyskúšať, aký je to pocit
byť v škole. Spoznávali písmenká,
vyfarbovali, spievali. Program
pre škôlkarov pokračoval v zábavnej atmosféry, deti sa mohli
vyšantiť a zasúťažiť si.
Predvianočný čas sa spája s
rôznymi tradíciami a jednou z
nich je aj pečenie medovníčkov.
Deti s veľkou radosťou cesto nielen vaľkali, ale tiež vykrajovali

rôzne veselé tvary. Tváričky im
žiarili radosťou z dobre vykonanej práce a nevedeli sa dočkať,
kedy ochutnajú prvé kúsky. Pri
pečení pomáhali šikovné tety
kuchárky, ktoré sa postarali o to,
aby medovníčky mali tú správnu
farbu. Deti si vyskúšali aj výrobu
vianočných oblátok. Pomáhala
im pri tom Anna Smoleňová ml.
Škôlkari si pre rodičov pripravili veľký darček, ktorý rozbalili
na vianočnej besiedke. Deti sa
na ňu veľmi tešili, lebo je to príležitosť ukázať všetkým svojim
blízkym i známym, čo všetko sa
v škôlke naučili. Predviedli krásny program, v ktorom recitovali,
spievali, tancovali, zahrali aj divadielko.
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