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Obec vďaka
sponzorom
zakúpila
defibrilátor

PRÍHOVOR
STAROSTU
Nebolo to tak dávno, keď sme
oslavovali Vianoce minulý rok.
Pamätám si na to, ako by to bolo
včera. Dni z roka ukrajuje neúprosný čas. Nie je možné ho vnímať, tak rýchlo letí. A sú tu pred
nami opäť sviatky radosti a pokoja, sú tu Vianoce. Všetko navôkol
žije Vianocami. Upratovanie,
príprava vianočného stromčeka,
pečenie sladkých dobrôt a nákupy, aj to je stránka Vianoc. Zhon
a stres vplývajú na ľudí negatívne
a častokrát pohlcujú tú krásnu a
čarovnú atmosféru Vianoc. Príroda sa odeje do zimného šatu,
mrázik štípe naše tváre, v každej
obývačke sa rozžiari vianočný
stromček, kostol sa pripravuje
tlmočiť Božie narodenie. K posolstvu, ktoré nám prinášajú Vianoce stačí tak málo, zastaviť sa a
namiesto zhonu a zháňania drahých darov darujme najbližším
kus svojho srdca. Úsmev, pekné
slovo, odpustenie, pohladenie.
Len vtedy sviatky šťastia, radosti,
pokoja a lásky môžu mať zmysel.
Nech budú tohtoročné Vianoce
naozaj krásne, šťastné, veselé.
Nech tichá hudba veselosti Vám
počas celých Vianoc znie, nech
ten rok nastávajúci Všetkým pokoj, lásku a šťastie prinesie.
Máte pred sebou premiérový
občasník Zubáckeho spravodaja, z ktorého by sme chceli
spraviť tradíciu a pravidelne
aspoň raz do roka Vás informovať o aktivitách, ktoré realizuje
NAŠA OBEC a o našich plánoch
do budúcnosti. Súčasťou tohto prvého čísla sú informácie a
odpočet našej práce za ostatné
roky, informácie o aktivitách, na
ktorých sa práve pracuje, ako aj

naše plány do budúcich období.
Určite ste postrehli, že nielen v
našej obci pomáha oveľa menej
nezamestnaných pri drobných
prácach a kosení ako po minulé
roky. Tento jav spôsobuje vrásky
nejednej samospráve, tej našej
nevynímajúc. Preto Vás žiadam
aj o určitú dávku strpenia, pri
niektorých Vašich požiadavkách,
nakoľko obdobie, kedy obci takýmto spôsobom pomáhalo aj
10 – 15 ľudí je nenávratne preč.
Počas letného obdobia pre obec
takto pracovali štyria nezamestnaní, každý dva dni v týždni.
A preto nie je možné mať tak
rozsiahlu obec pokosenú v priebehu pár dní, pokiaľ vezmeme
v úvahu, že tej práce je pre nich
veľmi veľa. Moje poďakovanie
ku Vám smeruje k tomu, ako ste
sa v poslednom období rozhodli
pomáhať životnému prostrediu
separovaním niektorých zložiek
odpadu. Po obci boli rozmiestnené nové kontajnery na papier,
kovy a plasty. Ich počet nie je
však dostatočný a budeme rokovať so zberovou spoločnosťou o
umiestnení ďalších takýchto nádob, aby sme dosiahli ešte väčšiu
úsporu pri uložení komunálneho
odpadu na skládku. Ešte stále
máte možnosť si na obecnom
úrade vyzdvihnúť zdarma kom-

postéry, ktoré obec zakúpila pre
svojich obyvateľov. Som veľmi
rád, že môžem poďakovať vedeniu Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho poslancom za
schválenie a realizáciu súvislej
opravy komunikácie III. triedy,
ktorá vedie cez našu obec. Jedným dychom ale musím dodať
a dúfať, že v nadchádzajúcom
období sa bude s rekonštrukciou pokračovať nielen v našej
obci, čomu by som bol rád, ale
aj v ďalších úsekoch smerom na
obec Lednické Rovne. Nakoľko
investorom bol TSK a obec zo
svojho rozpočtu nevyčlenila a ani
nemohla vyčleniť finančné prostriedky na túto opravu, keďže komunikácia nie je v majetku obce.
Niekto sa snaží šíriť “zaručené“
informácie o tom, koľko obec
vynaložila finančných prostriedkov na túto opravu. Je potrebné
tieto informácie brať s rezervou.
Okrem informácií o separácii
odpadov, si môžete prečítať aj
najdôležitejšie informácie o obci,
fungovaní ZŠ s MŠ a farského
úradu. Ako v každej obci, tak aj
v našej je stále čo zlepšovať. O
tom niet pochýb a bola by hlúposť tvrdiť opak. A preto sa na Vás
obraciam s prosbou o spoluprácu
v nasledujúcom roku 2018.
Pavol Gelo, starosta obce

Predstavte si, že Váš blízky, alebo
náhod¬ný okoloidúci je v bezvedomí, nedýcha a nemá pulz.
Čo v tej chvíli urobíte? Voláte
zá¬chranku. Ibaže, s každou nadchádzajúcou mi¬nútou bez pomoci sa šance na prežitie znižujú.
Bez prísunu kyslíka nenávratne
odumierajú mozgové bunky už
po štyroch minútach a po desiatich minútach hrozí smrť. Pri záchrane človeka, ktorého postihlo
zlyhanie srdca, hrá preto najväčšiu úlo-hu čas a za najúčinnejšiu
záchrannú terapiu sa považuje
včasná defibrilácia.
V takejto situácii môže pomôcť
automatický externý defibrilátor
(AED), ktorý zabezpečí defibriláciu a presne vás naviguje, ako
po¬dať prvú pomoc a zachrániť
tak život. Svojím jednoduchým
princípom umožňujú okamžité
poskytnu¬tie pomoci ešte pred
príchodom záchranky. Nemusíte
sa báť, že niečo pokazíte. Prístroj
je určený aj pre laikov, vydáva
hlasové povely v slovenskom jazyku a presne hovorí, čo treba v
danej chvíli urobiť. Do príchodu
lekárskej pomoci sa tak môžete
sami pokúsiť zachrániť ľudský
život.
Tento prístroj bol obcou zakúpený zo sponzorských darov, za
ktoré ďakujeme.
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NAŠA OBEC CHCE BYŤ ZODPOVEDNEJŠIA
– ZAČÍNA KOMPOSTOVAŤ
Obec Zubák už čoskoro zaháji projekt domáceho kompostovania. Reaguje tak na nový
zákon o odpadoch, ktorý je v platnosti od 1. januára 2016 a zároveň na vysoké množstvo
zeleného odpadu, ktorý sa nachádza v zmesovom komunálnom odpade.
Vyhláška č. 371/2015 Z. z. definuje, že na účel zabezpečenia
triedeného zberu biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad
podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch, ak ide o individuálnu
bytovú výstavbu, obec zabezpečí,
aby každá domácnosť mala:
• zbernú nádobu s minimálnym
objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob
musí byť minimálne jedenkrát za
14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
musí byť vykonávaný minimálne
v období mesiacov marec až november alebo...
...naša obec sa rozhodla pre ekologickejšie, ekonomickejšie a
zmysluplnejšie riešenie - kompostovanie. Projekt domáceho
kompostovania v rodinných domoch sa obec rozhodla spustiť
tento rok. Cieľom tejto koncepcie je odbúrať biologicky rozložiteľný odpad z nádob na zmesový komunálny odpad. Jeho
množstvo totiž tvorí v priemere
viac ako polovicu objemu týchto čiernych nádob. Občania tak
začnú popri separovaní plastov,
papiera, kovov a ostatných zložkách triediť aj svoj zelený odpad
zo záhrad. Kompostovanie má
pomôcť k čistejšej a zelenšej obci.
Biologicky rozložiteľný odpad
už nemôže končiť v komunále
Biologicky rozložiteľný odpad
ako odpad zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie, pokosená tráva
či šupky z kuchyne už viac podľa
nového zákona o odpadoch nemožno vyhadzovať do bežných
kukanádob na zmesový odpad
ale musí byť zhodnocovaný napríklad kompostovaním. Prečo
to tak je?
Bioodpad z domácností sa donedávna umiestňoval na skládky komunálneho odpadu, ktoré
začali naberať nekontrolované

rozmery. Bioodpad ako taký
je sám o sebe je vo väčšine prípadov neškodná látka, avšak
jeho zmiešavaním s ostatnými
druhmi odpadu prispieva k zvýšeniu škodlivých a nekontrolovateľných reakcií na skládkach a v
spaľovniach. Keď sa tento organický odpad rozkladá na skládke
pri anaeróbnych podmienkach,
vzniká skládkový plyn a jeho prioritnou zložkou je metán. Ten je
jedným z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za rozšírený problém
skleníkového efektu a narastanie
globálneho teplotného priemeru.
Taktiež spaľovanie zeleného odpadu v domácnostiach a spaľovniach dostalo červenú, pretože
pokiaľ sa bioodpad dostane do
spaľovne, stáva sa zdrojom pre
tvorbu toxických plynov – dioxínov. Práve z týchto dôvodov sa v
spoločnosti pristúpilo k zmenám
v oblasti nakladania s komunálnym a biologicky rozložiteľným
odpadom. A keďže naša obec
chce v tomto smere taktiež napredovať, stihla už zrealizovať
prvé kroky k postupnému zavádzaniu systému domáceho
kompostovania prostredníctvom
záhradných kompostérov. Tie by
mali byť postupne súčasťou každého rodinného domu.

Viac ako polovicu odpadu
tvorí práve bioodpad
Každý obyvateľ vyprodukuje cca
339 kg odpadu ročne, z ktorého
až 45 % tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Pre zjednodušenie:
každá nádoba pri dome alebo
bytovke obsahuje skoro polovicu
bioodpadu. Nádoby odchádzajú
na skládky aj s odpadom, ktorý
tam nepatrí. Práve projekt domáceho kompostovania by mal
byť účinnou cestou k tomu, aby
sa toto obrovské množstvo zeleného odpadu z kukanádob na
zmesový komunálny odpad eliminovalo či úplne stratilo. Ak
by sa v nich takýto odpad totiž
nenachádzal, ale priamo ho občania spracovávali na svojich
záhradách, znížilo by sa celkové
množstvo komunálneho odpadu, ktorý je vyvážaný z našej
obce.
Kompostovanie ako tradícia
a nový trend v jednom
Už naši prarodičia dobre vedeli,
že ak v prírode nebudú ničím
plytvať, ak k nej budú ohľaduplní, dobrom sa im odplatí. To, čo
sa javilo ako nevyužiteľný odpad
a záťaž, dokázali spracovať a ďalej
využívať. Reč je o kompostovaní,

o vhodnom zaobchádzaní s niečím, čo sa dnes nazýva bioodpad.
Kompostovanie je totiž prírode
najbližší spôsob ako nakladať s
organickými zbytkami. Tráva,
seno, burina, slama, kvety, lístie,
šupky z ovocia a zeleniny a iné
zvyšky z kuchyne a záhradky
môžu byť mikroorganizmami

rozložené a vytvoria kvalitný humus, ktorý je prírodným hnojivom, bohatým na živiny. Pôde sa
tak navracia to, čo sa pri pestovaní plodín z nej odčerpáva.

V kompostéri vznikne
humus rýchlejšie
Tradičný spôsob kompostovania
v hnojiskách a jamách postupne
vystriedalo moderné a funkčnejšie riešenie – kompostovanie v
kompostéroch. V nich dochádza
k rýchlejšiemu rozkladu biologických odpadov za pomoci
vzduchu a pôsobením mikroorganizmov či ostatných pôdnych
organizmov. Aj napriek tomu, že
rozkladný proces v kompostéroch prebieha na rovnakej báze
ako v pôde, je možné ho technologicky ovládať a zefektívňovať,
aby kvalitného prírodného hnojiva bolo v čo najväčšom množstve a v čo najkratšom čase. V
hnojisku, ktoré má na záhrade
väčšina ľudí, trvá spracovanie
biodpadu minimálne rok. Kompostér, tým že udržuje teplotu a
vlhkosť, túto dobu skracuje až o
tretinu. Navyše nevyžaduje takú
veľkú starostlivosť ako bežné
kompostovanie v hnojiskách.
Kompostovanie je teda ekologické aj ekonomické riešenie,
ktoré zabraňuje vzniku ďalšieho
odpadu. Zužitkovaním zeleného
odpadu sa získava kvalitné hnojivo a nie je potrebné nakupovať
drahé priemyselné výrobky.
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VÝSTAVBA VODOVODU INVESTIČNÉ VÝDAVKY
Od roku 2003 sa v našej obci začalo s budo- OBCE V ROKU 2017
vaním verejného vodovodu, ktorý zabezpečuje dodávku pitnej vody pre domácnosti
v našej obci. Celkovo je vybudovaných 8300
metrov vodovodnej siete v celkovej hodnote 1 216 395 €.

Obec sa každoročne usilovala o
dotácie z Environmentálneho
fondu, z ktorého bolo získaných
formou dotácie na výstavbu 256
655 €. To znamená, že z obecného rozpočtu išlo za obdobie
rokov 2003 – 2017 na túto investíciu 959 740 €, čo značne limitovalo aj ďalšie investície v obci. Za
úsilie, ktoré bolo k príprave tak
veľkého projektu ako výstavba
vodovodu nepochybne je, patrí
veľká vďaka bývalému starostovi
obce p. Miroslavovi Bednárovi a
dodávateľskej firme LEROK s. r.
o., konateľovi p. Bukovčíkovi a

zamestnancom firmy, ktorí sa podieľali na vybudovaní vodovodu.
Počas prevádzky vodovodu sme
sa stretli aj s nepríjemnosťami, na
ktoré by som touto cestou chcel
upozorniť a požiadať obyvateľov
napojených na verejný vodovod,
aby si pravidelne kontrolovali
svoje vodovodné šachty, či u nich
nedochádza k úniku vody a tým
predišli aj vysokým faktúram za
vodné. V nadchádzajúcom zimnom období je potrebné zabezpečiť si šachty tak, aby nezamrzol
vodomer.
(pg), ilustr. foto

Najviac, takmer 28 tisíc eur obec investovala do opravy miestnych komunikácií. Druhou najväčšou tohtoročnou investíciou
bola rekonštrukcia kotolne v budove materskej školy. A takmer
20 tisíc eur stálo vybudovanie obecného vodovodu v časti Mlyn
v celkovej dĺžke 130 metrov.
7524 € Nákup kompostérov
2300 € Vybudovanie parkoviska na pri miestnom
cintoríne
780 € Projektová dokumentácia a príprava projektu
„Hasičská zbrojnica“
27 887,10 € Oprava miestnych komunikácií
1985,20 € Digitalizácia káblovej televízie
23 355,55 € Rekonštrukcia kotolne v budove MŠ
19 919,99 € Vybudovanie obecného vodovodu v časti Mlyn
(130 m)
8 835,68 € Výmena verejného osvetlenia
55 757 € Vybudovanie vodovodu v časti obce Miščiovci
(680 m)
86 373 € Prevádzka materskej školy

NA ZAMYSLENIE...

V uplynulom období sme počas Sviatku všetkých svätých spomínali na svojich blízkych a upravovali sme hroby. Nie však všetci
návštevníci miestneho cintorína mali záujem o úpravu hrobových
miest a nerušenú prípravu k tomuto sviatku. Na cintoríne bola znefunkčnená ručná pumpa tak, aby nebolo možné z nej nabrať vodu
takým spôsobom, že na nej boli povolené matice a tým bola studňa
odstavená z prevádzky napriek tomu, že bola plná vody. Je smutné,
že sa medzi nami nájdu ľudia (človek), ktorí sú schopní svojím konaním uškodiť inému a zanechať zlý dojem na obec, v ktorej žijú,
nakoľko v tomto období navštevujú hroby svojich blízkych aj ľudia
zo širokého okolia, o čom svedčí aj sťažnosť, ktorú obec dostala
mailom.

VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
V Zubáku bol zaužívaný vývoz komunálneho odpadu jedenkrát za tri týždne. Na pripomienky občanov,
že toto obdobie je dosť dlhé, sme zareagovali spolu s
dodávateľom služby (obcou Lúky) a upravili interval
na 14 až 17 dní, čo znamená aj zvýšené náklady na
vývoz TKO. V minulom roku obec na poplatku za vývoz vybrala od občanov a podnikateľských subjektov
10 865 eur. Výdaje obce na odpad boli v roku 2016 vo
výške 12 179 eur. Preto starosta obce vyslovuje poďakovanie obyvateľom obce, ktorí separujú odpad a
znižujú náklady obce na TKO. Ako je z tabuľky vidieť
množstvo vyseparovaných zložiek každoročne narastá. A práve vďaka separovaniu bude môcť obec udržať
poplatok za vývoz domového odpadu na doterajšej
úrovni (15 – 16 eur), pokiaľ sa radikálne nezmenia
ceny za vývoz, prípadne za uloženie TKO. Tento poplatok je v porovnaní s okolitými obcami najnižší.

Celkové vyprodukované množstvo vybraných komodít odpadu
v tonách v obci Zubák od roku 2014
KOMODITA
/ ROK

2014

2015

2016

2017 *

SKLO

12,90 t

14,74 t

11,16 t

8,76 t

PLASTY

5,50 t

7,85 t

8,82 t

5,11 t

105,89 t

91,28 t

106,38 t

56,99 t

TKO

* údaje za 1. polrok 2017
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OBEC PLÁNUJE
MODERNIZÁCIU
KULTÚRNEHO DOMU,
REKONŠTRUKCIU
POŽIARNEJ ZBROJNICE
A DOBUDOVANIE
POĽNÝCH CIEST
Naša obec Zubák v roku 2017 opätovne podala a podá žiadosti o nenávratný
finančný príspevok zo štrukturálnych
fondov EÚ a iných zdrojov. Ide o tieto tri
nasledujúce projekty:
Modernizácia kultúrneho
domu
V tejto žiadosti je celkový objem výdavkov na projekt 159
2770 eur s DPH a medzi stručne
opísaný rozsah stavebných prác
patrí: výmena pôvodných drevených okien a dverí v obvodových
múroch objektu, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu, lokálne opravy strešnej krytiny a jej nová povrchová úprava,
nový odkvapový systém, úprava
bezbariérového vstupu, výmena
zdroja vykurovania a vykurovacích telies, výmena časti pôvodných svietidiel a oprava nášľapnej vrstvy v miestnosti s pódiom.
Rekonštrukcia a dobudovanie
poľných ciest v katastri obce
Zubák
Tento projekt má plánovaný
celkový objem výdavkov 733
064,67 eur s DPH a ak bude
obec úspešná a bude čerpať
tieto prostriedky, tak prebehne rekonštrukcia troch úsekov
komunikácií. Komunikácia do
osady Martišia, Prílesie a komu-

nikácia od škôlky po dom pána
Parohu.
Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky vypísalo výzvu na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc. Na tento účel obec žiada
výšku dotácie 30 000 eur.
„V ďalšom období sa obec začne zaoberať aj postupnou
rekonštrukciou miestnych komunikácií. Je každému jasné,
že miestne komunikácie nie sú
stavané na takú záťaž akou je
zvoz drevnej hmoty a postupne sa tieto cesty ničia. Nakoľko
pred nami bolo dokončenie vodovodnej siete, ktoré bolo prioritou obecného zastupiteľstva
a tento záväzok sme tento rok
splnili, obec sa môže pripraviť
na ďalšiu výzvu a tou je nepochybne oprava ciest. Nakoľko
ide o veľkú investíciu, bude
potrebné tieto opravy robiť po
častiach, pokiaľ nechceme našu
obec úverovo zaťažiť,“ vysvetľuje starosta Pavol Gelo.

TELEVÍZNY
KÁBLOVÝ
ROZVOD
V uplynulom období obec zaznamenala
výhrady od občanov k fungovaniu televízneho káblového rozvodu (TKR).
Situácia s káblovou televíziou
je taká, že počet pripojených
domácností postupne klesá niektorí ľudia prechádzajú na
satelitný príjem, pri ktorom
je výhodou príjem širšej ponuky programov, kedy obec
nikdy nedokáže konkurovať
takou ponukou programov,
ale veľkou nevýhodou je, že ak
má domácnosť viac televíznych
prijímačov je potrebné zakúpiť
viac prijímačov, čo cenu služby
predražuje.
Momentálne je v obci zapojených 161 prípojok a znižovaním počtu užívateľov sa zvyšujú náklady na prevádzku TKR.
V období od roku 2014 obec
investovala do rekonštrukcie
rozvodov, poplatkov za vysielacie práva, modernizácie technológie a inú údržbu 53 990
eur. Medzi najčastejšie poruchy, ktoré boli na Obecný úrad
(OcÚ) nahlasované, patria výpadok vysielania niektorých
programov alebo zlá kvalita
príjmu signálu. Podľa vyjadrení
spoločnosti TKR boli poruchy
spôsobené neodbornými zásahmi do rozvodov spojenými
rozšírením príjmu signálu v
domácnosti, napr. zapájanie
rôznych rozbočovačov, ktoré
utlmovali príjem signálu, zlý
stav rozvodov v domácnosti a
podobne.
V uplynulom čase sa udiali aj
zmeny vo vysielaní, ktoré sa
prejavovali tým, že operátor
poskytujúci príjem satelitného signálu z dôvodu prechodu na vysielanie do formátu
mpeg4 menil často frekvencie,

na ktorých vysielal TV stanice.
Každá takáto zmena sa prejavovala tým, že niektoré stanice sme prestali na niekoľko
dní poskytovať v našom TKR.
Samozrejme sme registrovali
nespokojnosť s poskytovaním
a kvalitou príjmu signálu a dúfame, že prostriedky, ktoré boli
vynaložené, budú postačovať
na nerušený príjem a kvalitu
signálu v domácnostiach. Aj
preto už nebude obec investovať finančné prostriedky do
analógového vysielania, ktoré
je zastaralé, ale upriamime svoju pozornosť na skvalitnenie
digitálneho vysielania. Pre obyvateľov, ktorí majú starší typ televíznych prijímačov to znamená, že si budú musieť dokúpiť
set top boxy s DVB-C tunerom.
Niekedy sa stáva, že obraz
alebo zvuk na niektorej stanici zostane „zaseknutý“. V
takomto prípade alebo v prípade, že dôjde k výpadku vysielania niektorých staníc, vás
žiadame o nahlásenie takejto
poruchy na OcÚ v Zubáku.
Nie je technicky možné, aby
sme prípadné poruchy odstránili do niekoľkých hodín,
nakoľko o servis sa nám stará
externý dodávateľ. Momentálne šírime signál v analógovom a digitálnom vysielaní.
V digitálnom vysielaní máme
zaradených 37 TV staníc a
rádií. Na príjem digitálneho
vysielania je potrebné mať televízor s možnosťou príjmu
DVB – C signálu. Programy si
môžete naladiť aj manuálne na
frekvenciách 122000, 130000,
138000, 146000, 154000 MHz.
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ADVENTNÉ POPOLUDNIE
V prvú adventnú nedeľu priatelia folklóru a ľudových tradícií v spolupráci s materskou školou v Zubáku usporiadali tradičné adventné popoludnie pre svojich
spoluobčanov.
Krásnym vystúpením sa uviedli škôlkari zo Zubáka a Hornej
Breznice, ktorí vyčarovali iskru
v očiach a úsmev na tvári všetkým tým, čo prišli do kultúrneho domu. Deti s radosťou zdobili voňavé medovníčky a dospelí
si pri rozhovore pochutnali na
koláčikoch a horúcom punči.
Nadchádzajúcu vianočnú náladu si návštevníci mohli odniesť
domov v podobe ručne vyro-

bených adventných venčekov,
svietnikov a medovníkových
ozdôb, ktoré si zakúpili.
Priatelia folklóru a ľudových
tradícií sa touto cestou chcú
poďakovať deťom a učiteľkám
z MŠ v Zubáku za krásny program, návštevníkom za účasť a
už teraz sa tešíme na budúci rok.
Priatelia folklóru
a ľudových tradícií

DESIATE VÝROČIE
ZUBÁCKEJ ZO JDS
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Zubák
usporiadala 5. augusta 2017 pri príležitosti desiateho výročia svojej existencie posedenie pri hudbe v kultúrnom dome.
Do tanca a o príjemnú zábavu sa postarala hudobná skupina SONG. Podujatia sa zúčastnili aj naši priatelia z okolitých
základných organizácií: z Púchova, Lúk, Lysej a Horenickej
Hôrky. Svojou účasťou nás potešila aj predsedníčka okresnej
organizácie JDS p. Gabková. Určite najnapínavejšou časťou
bolo žrebovanie bohatej tomboly. Ďakujem všetkým, ktorí
nám do tomboly prispeli nejakou cenou. Verím, že každá
cena potešila svojho výhercu. Veľké poďakovanie za pomoc
pri organizovaní podujatia patrí všetkým členom, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu akcie.
Štefan Šutriepka, predseda ZO JDS

OKTÓBER MESIAC
ÚCTY K STARŠÍM
V jesennom mesiaci
október pripravuje obec
každoročne pravidelné stretnutie
s občanmi nad 62 rokov. Tento rok
bolo pozvaných 163 obyvateľov našej
obce. Kultúrny program pre seniorov
zabezpečili deti zo ZŠ s MŠ
v Zubáku a hudobná
skupina Song.
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MALÁ ŠKOLA SO ŠIKOVNÝMI ŽIAKMI
Rok 2017 je pre našu základnú školu v Zubáku výnimočný, pretože je rokom, kedy si
pripomíname 50. výročie jej otvorenia. Brány školy sa prvýkrát otvorili 1. septembra
v roku 1967, kedy do nej nastúpilo 324 žiakov zo Zubáka a spádovej obce Horná Breznica. V tomto školskom roku (2017/2018) našu školu navštevuje 79 žiakov, ktorých vyučuje
desať pedagogických zamestnancov.
Posledné obdobie každoročne
počet žiakov klesá a keďže dotácie
z kapitoly ministerstva školstva sú
viazané na počet žiakov, situácia
s financovaním mzdových a prevádzkových nákladov školy je
z roka na rok zložitejšia. Napriek
tejto situácii sa nám v spolupráci
s obecným úradom darí udržať
v obci plnoorganizovanú školu.
Priestorové, technické
a materiálne vybavenie školy
Škola ponúka žiakom moderne
vybavené odborné učebne na vyučovanie fyziky, chémie, biológie,
cudzích jazykov. Na vyučovanie
informatiky máme vybavenú
počítačovú učebňu, vhodnú aj
pre výučbu ostatných predmetov,
ktoré sú zahrnuté do školského
vzdelávacieho programu. V každej učebni je nainštalovaný dataprojektor. Šesť tried je vybavených
interaktívnymi tabuľami. Za posledné roky boli v škole vykonané

niektoré rekonštrukčné práce ako
je výmena okien, dverí, radiátorov, staré lampy boli nahradené
úspornými žiarivkami. V troch
triedach boli zmenšené priestory,
čím sa stali útulnejšie a získané
priestory tried sme využili na vybudovanie knižnice, kabinetu telesnej výchovy, kabinetu geografie

a matematiky. Z bývalých kabinetov je teraz jazyková učebňa,
učebňa technickej výchovy, ktorú
v súčasnej dobe vybavujeme učebnými pomôckami. Vymenili sme
drevené šatňové skrinky za nové
plechové a uzamykateľné. Umiestnili sme ich na hlavnú chodbu
a vedľajšie chodby. Všetky triedy,
kabinety a chodby sú pestrofarebne vymaľované. V spolupráci
s obcou a z poskytnutej dotácie
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia starej
kotolne, ktorá bola už niekoľko
rokov v havarijnom stave. Zo
získaných dvoch percent od rodičov, podnikateľov, pedagogických
zamestnancov a hlavne od firmy
Continental Púchov sme zakúpili
rôzne pomôcky pre žiakov. Podarilo sa nám vyasfaltovať chodníky,
na ktorých bola vyznačená bežecká dráha a dopravné ihrisko, ktoré
žiaci využívajú na školské i mimoškolské aktivity. Touto cestou
sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí nám prispievajú prostredníctvom dvoch percent zo svojich
daní a tak pomáhajú skvalitňovať
výchovno-vzdelávací proces v
škole.
V areáli školy obec vybudovala nové moderné multifunkčné
ihrisko, ktoré využívame na hodinách telesnej výchovy. Nakoľko
v škole absentuje telocvičňa, nové
ihrisko je veľkým prínosom pre

našich žiakov v oblasti ich športových aktivít. Pri úprave priestorov
našej školy, tried, ale i chodieb sa
snažíme využívať potenciál našich
žiakov. Záleží nám na tom, aby sa
naši žiaci v škole cítili príjemne.
Naše aktivity
V našej škole v súčasnosti pracujú krúžky s rôznym zameraním,
ktoré vedú naši pedagógovia. Žiakom v rámci krúžkov ponúkame
zmysluplné využitie voľného času.
Škola sa úspešne zapája do projektov vyhlásených EÚ, ale i rezortmi v rámci SR prostredníctvom,
ktorých dostala štyri interaktívne
tabule a šesť počítačov. Rovnako
sa škola zapája do jednotlivých
predmetových olympiád, recitačných, speváckych a športových
súťaží. Vydávame vlastný časopis
„Zubko“.
Pravidelné aktivity počas
školského roka
V škole organizujeme rôzne ak-

cie a podujatia: Deň dobrovoľníctva, šarkaniádu, program pre
dôchodcov, Deň jablka, Týždeň
zdravej výživy, imatrikuláciu
prvákov, Noc v škole, Mikuláša,
karneval, Deň Zeme, Deň matiek, Správny chlapec - Správne
dievča, Deň detí, Posedenie pod
jedličkou, tematické besedy, zúčastňujeme sa na divadelných
predstaveniach. Organizujeme
lyžiarsky a plavecký výcvik.
V decembri 2016 sa niektorí naši
žiaci zúčastnili slávnostného rozsvietenia vianočného stromčeka v priestoroch Trenčianskeho
samosprávneho kraja, kde im
jeho predseda pán Jaroslav Baška
slávnostne odovzdal notebook
a stavebnicu Merkur, ktorú žiaci
využívajú v rámci technickej výchovy, fyziky a pracovného vyučovania.
V januári naši žiaci účinkovali v zábavno-edukatívnej súťaži
„Daj si čas“ v RTVS, kde si zmerali sily vo vedomostných i športových disciplínach.
Úspechy školy
Aj keď patríme medzi malé školy, sme silnou konkurenciou pre
veľké školy. Našim deviatakom
sa za posledné roky darí, o čom
svedčia aj nasledujúce výsledky.
Zo slovenského jazyka sme v minulom školskom roku v Testovaní 9 dosiahli úspešnosť 78 %,
čo predstavovalo o 16,8 % lepší výsledok ako slovenský pri-

Zubácky spravodaj
emer. Úspešnosť našej školy
z matematiky v Testovaní 9 bola
64,0 %, čo bolo o 7,6 % viac
ako slovenský priemer. V rámci
púchovského okresu sa naši žiaci umiestnili z celkového počtu
11 plnoorganizovaných škôl zo
SJL na 1. mieste a z matematiky
na 3. mieste. Posledné dva roky
prebieha i Testovanie piatakov.
Naši žiaci dosiahli taktiež vyššie
výsledky ako bol celoslovenský
priemer. Z matematiky dosiahli
výsledky 71, 2 %, čo bol o 8,9 %
vyšší výsledok ako celoslovenský priemer a zo SJL 69,6 %,
čo bolo taktiež o 6,5 % lepšie
ako celoslovenský priemer v minulom školskom roku. V predchádzajúcom školskom roku
výsledky zo SJL dosiahli úroveň
10,5 % nad celoslovenským priemerom a z matematiky 11,86 %.
Každoročne dokazujeme, že aj
keď sme počtom žiakov malá
škola, máme veľa šikovných žiakov, ktorí nás úspešne reprezentujú na rôznych súťažiach na
úrovni okresu, ale i kraja. Darí
sa nám v biologickej, chemickej,
fyzikálnej a dejepisnej olympiáde, v recitačných, speváckych,
ale aj športových súťažiach, kde
žiaci dosahujú popredné miesta.

echy školy

Za posledné roky našu školu
s výbornými výsledkami vo vedomostných súťažiach reprezentovali: Štefan Bulko, Maria
Krchňavá, Laura Brnáková,
Peter Kanderka, Michaela Burmeková, Barbora Parohová,
Katarína Marušíková, Lukáš
Janči, Michaela Brnáková, Daniela Kozáčková, Marek Gelo.

nás reprentovali a reprezentujú
patria: Frederika Slabá, Silvia
Kalová, Simona Burmeková,
Katarína Marušíková, Dominik Vrabec, Marek Martiš,
Dominika Žabková, Šimon
Brňák, Adam Zbranek, Matúš
Brnák a Janka Kanderková.

zi najšikovnejších
športovcov,
ktorí

minik Vrabec, ktorí sa umiestnili
na treťom mieste.

.
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Nedajú sa zahanbiť ani mladší žiaci, ktorí sa pravidelne zúčastňujú
gymnastickej súťaže a umiestňujú sa na medailových pozíciach.
V minulom školskom roku nás
reprezentovali: Silvia Balážová,
Klaudia Karasová, Lea Martišová, Viktória Martišová, Paulína

eď patríme medzi malé školy, sme silnou konkurenciou pre veľké školy. Našim deviatakom sa za
V záujmovo-umeleckých
edné roky darí, o čom svedčia
aj nasledujúcesúťaživýsledky. Zo slovenského jazyka sme v minulom
ach sa podarilo získať krásne prvé
skom roku v Testovaní 9 dosiahli
úspešnosť
78 %, čo predstavovalo o 16,8 % lepší výsledok ako
miesta žiačkam:
Klaudii Vrabcovovej,
Sabinke
enský priemer. Úspešnosť našej školy
z matematiky
v Testovaní 9 bola 64,0 %, čo bolo o 7,6 %
Karasovej a Márii
ako slovenský priemer. V rámci púchovského
okresu sa naši žiaci umiestnili z celkového počtu
Krchňavej, ktorými
lnoorganizovaných škôl zo SJL na 1.si zabezpečili
miestepostup
a z matematiky na 3. mieste. Posledné dva roky
do krajského kola.
ieha i Testovanie piatakov. Naši žiaci dosiahli taktiež vyššie výsledky ako bol celoslovenský
športových
mer. Z matematiky dosiahli výsledkyV 71,
2 %,súťačo bol o 8,9 % vyšší výsledok ako celoslovenský
žiach sa nám darí
mer a zo SJL 69,6 %, čo bolo taktiežúspešne
o 6,5
% lepšie
akoúspech
celoslovenský
reprezentoVýborný
v krajskom kole priemer
Mohyláková,v minulom
Adam Babača,
vať
školu
v
stolnom
dopravnej
súťaže
dosiadli
žiaci:
Patrik
Valach,
Martin%
Kuvik
skom roku. V predchádzajúcom školskom roku výsledky zo SJL dosiahli úroveň 10,5
nada
tenise a v bežeckých Sabina Karasová, Mário Já- Daniel Valach.
slovenským priemerom a z matematiky
11,86Med% tiež
nad
priemerom.
suťažiach.
noško,
Janaceloslovenským
Kanderková a DoPaedDr. Viera Ivanišová
riaditeľka školy

ledky testovania deviatakov za posledné roky:
Výsledky testovania deviatakov ZŠ Zubák za posledné roky:
Školský rok

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Priemerná
úspešnosť školy
v SJL
55,50 %
61,54 %
66,00 %
63,02 %
68,40 %
78,00 %

Rozdiel oproti
národnému
priemeru
1,30 %
-5,97 %
4,00 %
0,44 %
5,80 %
16,80 %

Priemerná
úspešnosť školy
v MAT
63,12 %
56,15 %
67,50 %
52,68 %
68,00 %
64,00 %

Rozdiel oproti
národnému
priemeru
5,58 %
-3,92 %
12,83 %
0,13 %
15,20 %
7,60 %
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DÔLEŽITOU ÚLOHOU JE DOKONČIŤ
PASTORAČNÉ CENTRUM V ZUBÁKU

Touto formou chcem pozdraviť ako správca farnosti Zubák všetkých veriacich, ale i neveriacich, no predovšetkým tých, ktorí milujú tento kraj a svoju obec. Určite mi dáte za pravdu, že základná bunka farnosti,
ale i obce či celej spoločnosti, je rodina a základom rodiny je milovať a slúžiť jeden druhému. Preto je aj
naša farnosť, tak ako som už spomenul, pre veriacich i neveriacich službou lásky.

A tak aj všetky aktivity, ktoré vyvíjame, nie sú len o zveľaďovaní
hmotných dobier, ale predovšetkým o budovaní vzťahov. Chceli
by sme sa viac venovať deťom
a mládeži a spoločným aktivitám
pre rodiny, čo je naším primárnym cieľom.
Samozrejme, že k uskutočneniu
a zefektívneniu tejto pastorácie
je dôležitou úlohou dokončiť
pastoračné centrum v Zubáku.
Táto stavba by mala byť realizovaná v najbližších dvoch rokoch, preto by sme vám chceli
predstaviť jej základné využitie
a funkčnosť. Čo bolo mimoriadne dôležité a potrebné je, že sa
nám podarilo vytvoriť plochy ni-

elen na parkovanie, ale i na zábavu. Sú to detské ihrisko, telocvičňa, sčasti dokončené basketbalové
ihrisko a v budúcnosti plánované
multifunkčné ihrisko, taktiež aj
spoločné priestory veľkého a malého altánu, ako aj priestor na opekanie, či premietanie filmov.
Viacerí ste sa zaujímali o to, ako
bude centrum vyzerať, tak by som
vám predstavil našu víziu celého
projektu vrchnej časti pastoračného centra: v prerobenej časti bude
veľká spoločenská multimediálna
miestnosť pre aktivity s deťmi,
mládežou, rodinami či seniormi,
vybavená projekciou, premietacím plátnom, PC, s kapacitou pre
50 ľudí. Vedľa sa bude nachádzať

kaplnka a v rozšírenej časti bude
umiestnená profi kuchyňa s moderným vybavením. Vo zvyšnej
časti budú obytné miestnosti s posteľami, nábytkom a samozrejme
sociálne zariadenia. K chodu pas-

toračného centra bude prispievať
i naše OZ Svätý Vendelín, ktoré
bude mať na starosti organizovanie táborov, pútí, výletov, samotný chod centra a telocvične.
Správca farnosti Vladimír Tomáš

ZO ŽIVOTA FARNOSTI...
Maľovanie kostola v Zubáku
V priebehu marca 2017 sa nám
podarilo vymaľovať kostol, kde
sme sa snažili zachovať staré
maľby a stĺpy sú v štýle imitácie
mramoru, čím kostol nadobúda
sakrálnejší charakter. Taktiež sme
zreštaurovali hlavný oltárny obraz
sv. Vendelína, nášho patróna. Po
bokoch vznikli dve nové maľby.
Na jednej strane, keďže sa tam
bude nachádzať krstiteľnica, je výjav z krstu Pána Ježiša. Na strane
druhej, nakoľko náš kostol uchováva ostatky stigmatizovanej krvi
sv. pátra Pia, je výjav z duchovnej
života modlitby pátra Pia.
Inštalácia ostatkov Pátra Pia
Bola jednou z ústredných udalostí
v tomto roku v našej farnosti a konala sa vo farskom kostole v Zubáku 4. júna 2017. Slávnostnú sv.
omšu celebroval generálny vikár
žilinskej diecézy Marek Hriadeľ.
Sv. pátrovi Piovi je zasvätený bočný oltár s jeho životnou nástennou
maľbou a relikviou stigmatizovanej krvi sv. pátra Pia.

Detský letný tábor 2017
Tak ako zvyčajne, aj tento rok
sa konal v našej farnosti detský
letný tábor, a to posledný prázdninový týždeň, v dňoch od 28.
do 31. 8. 2017. Výnimočné bolo
to, že sme spojili sily s farnosťou
Lysá pod Makytou a vytvorili tak
nové spoločenstvo, priateľstvá
a zažili množstvo krásnych spoločných chvíľ. Tábor sa konal na
miestnej fare v Zubáku. Srdečne
sme privítali deti a animátorov
z Lysej a spolu s našimi deťmi
a animátormi sa počet zúčastnených vyšplhal k číslu 70. Návštevou nás poctil aj pán farár Jožko Hlaváč z Lysej, ktorý s nami
prežil niekoľko dní. Spoločne
s naším pánom farárom Vladkom nám vytvorili tú správnu
duchovnú atmosféru. Celý tábor
sa niesol v duchu cirkevných
období. Priblížili sme si pôst,
veľkonočné sviatky, mariánske
sviatky v období cez rok, advent
aj Vianoce, a to hlavne ich podstatu. V stredu sme si spravili výlet na Štrbské pleso, kde boli pre

deti pripravené rôzne aktivity a
súťaže. Počasie bolo nádherné
slnečné, a tak nás potešil krásny
výhľad na okolité štíty hôr. Veď
nie nadarmo sa hovorí: „Akí ľudia prichádzajú do Tatier, také
počasie sa im dopraje.“ Domov
sme sa vrátili síce trochu unavení, ale duchovne obohatení
a plní zážitkov.
(ved. animátorov M. Krchňavá)
Vizitácia farnosti
– 14. septembra 2017 nás navštívil otec biskup Tomáš Galis
v rámci vizitácie našej farnosti,
ktorá prebehla vo veľmi milom,

pokojnom duchu a mala i dobré
výsledky. Otec biskup ocenil náboženský život a dobré vzťahy
vo farnosti a aktivity veriacich,
tak v duchovných činnostiach,
ako i v aktivitách zveľaďujúcich
hmotné dobrá. Na stretnutí
s pánom starostom obce Zubák
povzbudil jeho i všetkých občanov obce k väčšej plodnosti.
Výmena okien v Breznici
Po vizitácii sme osadili nové vitrážové okná v Hornej Breznici,
ktoré majú ústredný motív patrocínia kostola sv. Cyrila a Metoda.
Vladimír Tomáš

Zubácky spravodaj

9

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRIJATÉ V ROKU 2017
Uzn. č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi schvaľujú:
a) rozbor hospodárenia obce
b) rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ
c) rozbor hospodárenia školskej jedálne
Uzn. č. 2/2017 zo dňa 28. 02. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi schvaľujú
čiastku 2 500 € na dokončenie stavebných prác v kotolni základnej
školy.
Uzn. č. 3/2017 zo dňa 28. 02. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi schválili finančný príspevok v sume 200 € pre
p. Mateja Slabého, bytom Zubák č.
259 na účely technického dovybavenia závodného motocykla a na
zabezpečenie reklamných prostriedkov a zároveň súhlasia s používaním erbu obce na reprezentačné
účely.
Uzn. č. 4/2017 zo dňa 28. 02. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi súhlasia so
zrušením uznesenia č. 24/2016.
Uzn. č. 5/2017 zo dňa 28. 02. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi schvaľujú prebytočnosť nehnuteľného majetku –
pozemku vo vlastníctve obce parc.
č. KN C 1126/8, druh pozemku:
Ostatné plochy, o výmere 373 m²,
zapísaný na LV č. 981, vedenom
Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec
Zubák, katastrálne územie Zubák,
ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 130/2016, vyhotoveného dňa 18. 10. 2016, odčlenením od parcely KN C č. 1126/6,
druh pozemku: Ostatné plochy o
výmere 992 m² ako diel 2 a jeho
zámenu za pozemok v podielovom
spoluvlastníctve Lenky Geregovej,
rod. Geregová, trvale bytom Kvašov
č. 10, 020 62 Kvašov, a Miroslava
Krchňávka, rod. Krchňávek, trvale
bytom Zubák č. 169, 020 64 Zubák, každého v podiele ½ k celku,
konkrétne pozemok parc. č. KN C
1126/6, druh pozemku: Ostatné
plochy o výmere 373 m², zapísaný
na LV č. 3000, vedenom Okresným
úradom Púchov, katastrálny odbor,
okres Púchov, obec Zubák, katastrálne územie Zubák, ktorý vznikol
na základe Geometrického plánu č.
130/2016, vyhotoveného dňa 18. 10.
2016, odčlenením od parcely KN C
č. 1126/8, druh pozemku: Ostatné
plochy o výmere 955 m² ako diel 3,
a to ako prípad hodný osobitného

zreteľa podľa ust. § 9 a ods. 8 písm.
e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to bez
finančného vyrovnania.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že pozemok vo
vlastníctve Obce Zubák, ktorý je
predmetom zámeny, Lenka Geregová a Miroslav Krchňávek využijú
ako scelenie pozemku a zároveň
pozemok v podielovom spoluvlastníctve Lenky Geregovej a Miroslava
Krchňávka má Obec Zubák záujem
využiť pre účely vytvorenia stavby
na nájomné byty.

(upravená suma: 17 617 €)
- Vodovod Miščiovci: 10 000 €
(upravená suma: 50 000 €)
- Rezerva: 30 644 €
(upravená suma: 8 160 €)
- Kotolňa škôlka: 18 000 €
(upravená suma: 24 000 €)
- Detské ihrisko: 0
(upravená suma: 3 500 €)
- Cintorín parkovisko: 0
(upravená suma: 2 500 €)
- Kotolňa ZŠ: 0
(upravená suma: 2 500 €)
- Cesta na Kalvickom vŕšku:
14 000 € (upravená suma: 30 000 €)
- Rozpočet ZŠ sa vo výdavkovej
časti navýšil o 11 307,23 €.

Uzn. č. 6/2017 zo dňa 28. 02. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi schvaľujú zrušenie uznesenia č. 7/2016 o zriadení
Združenia obcí Lednicko-rovňanského regiónu.

Uzn. č. 11/2017 zo dňa 23. 05. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi schvaľujú
plán prác jednotlivých komisií a
plán prác hlavného kontrolóra.

Uzn. č. 7/2017 zo dňa 28. 02. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi schválili
zmluvu o zriadení Združenia obcí
Lednicko-rovňanského regiónu.
Uzn. č. 8/2017 zo dňa 23. 05. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi schvaľujú:
a) rozbor hospodárenia obce
b) rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ
c) rozbor hospodárenia školskej
jedálne
Uzn. č. 9/2017 zo dňa 23. 05. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi schvaľujú záverečný účet obce za rok 2016.
Uzn. č. 10/2017 zo dňa 23. 05. 2017
Poslanci OZ 7 hlasmi schvaľujú
zmenu rozpočtu obce a ZŠ na rok
2017 a to nasledovne:
Príjmy:
- bežné transfery: vodovod obecný
rozpočet: 0 (upravená suma: 17 617 €)
- prevod prostriedkov z rezerv.
fondu: 90 000 € (upravená suma:
149 460 €)
Výdaje:
- vodovod obecný: 3 000 €
(upravená suma: 4 500 €)
- školenia, revízie, pečiatky: 1 150 €
(upravená suma: 2 200 €)
- audit + mapový portál: 1 000 €
(upravená suma: 1 900 €)
- cestná doprava – údržba: 8 500 €
(upravená suma: 10 694 €)
- VO: materiál + lampy: 5 000 €
(upravená suma: 9 000 €)
- VO: dohody: 1 500 €
(upravená suma: 3 000 €)
- Vodovod obecný: 0

Uzn. č. 12/2017 zo dňa 11. 08. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schvaľujú:
a) rozbor hospodárenia obce za 1.
polrok 2017
b) rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ
c) rozbor hospodárenia školskej
jedálne

Uzn. č. 17/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schvaľujú :
a) rozbor hospodárenia obce za III.
štvrťrok 2017
b) rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ
c) rozbor hospodárenia školskej
jedálne
Uzn. č. 18/2017 zo dňa 03. 11. 2017
(po prerokovaní tohto uznesenia sa
z rokovania ospravedlnila p. Mgr.
Valachová Ivana)
Poslanci 5 hlasmi schválili návrh
VZN č. 1/2017 o obecných poplatkoch.
Uzn. č. 19/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schválili návrh rozpočtu na rok 2018.
Uzn. č. 20/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Žiadosť p. Jánošku Jána, bytom Zubák č. 9 o odkúpenie pozemkov –
parcely KN C 214 a KN E 1202/1
v k. ú. obce Zubák bola žiadateľom
vzatá späť.
Obec Zubák súhlasí s oplotením
pozemkov parcely KN C 214 a KN
E 1202/1.

Uzn. č. 13/2017 zo dňa 11. 08. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schvaľujú
predloženie žiadosti o dotáciu podľa
§ 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt rekonštrukcie a
obnovy hasičskej zbrojnice v obci
Zubák a spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov podľa projektovej dokumentácie z vlastných prostriedkov alebo
z iných ako verejných prostriedkov.

Uzn. č. 21/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi nesúhlasia s
poskytnutím finančného príspevku
na zakúpenie paliva na vykurovanie pre p. Máriu Zuzíkovú, bytom
Zubák č. 92.

Uzn. č. 14/2017 zo dňa 11. 08. 2017
Poslanci OZ 5 hlasmi schvaľujú vysúťaženú zmluvu aj s podmienkami
ohľadne rozšírenia vodovodnej siete – časť Miščiovci.

Uzn. č. 23/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi nesúhlasia so
znížením nájomného v priestoroch
prevádzky určenej na pohostinskú
činnosť na adrese Zubák 231 a odsúhlasili ponechanie výšky nájomného v sume 90 €.

Uzn. č. 15/2017 zo dňa 11. 08. 2017
Poslanci OZ 5 hlasmi schvaľujú
ponechanie výšky nájmu prevádzky pohostinstva na rok 2017 v
pôvodnej výške. Odporúčajú zaslať
opätovnú žiadosť na jeseň r. 2017,
kedy sa bude pripravovať rozpočet
na r. 2018.
Uzn. č. 16/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 5 hlasmi schválili úpravu rozpočtu obce na rok 2017 podľa
predneseného návrhu.

Uzn. č. 22/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi súhlasia s poskytnutím finančného príspevku v
sume 300 € pre p. Alžbetu Košútovú, bytom Zubák 329 na realizáciu
pripojenia na obecný vodovod.

Uzn. č. 24/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schválili dotáciu na r. 2018 pre Jednotu dôchodcov Slovenska vo výške 350 €.
Uzn. č. 25/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schválili dotáciu na r. 2018 pre Farnosť Zubák
vo výške 1 400 € na vykurovanie
kostola a energie.
pokračovanie na nasled. strane
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DOCHÁDZKA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, ROK 2017

pokračovanie z predch. strany

Meno poslanca

Uzn. č. 26/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schválili dotáciu na žiaka Súkromného centra
voľného času v Púchove, ktorý má
trvalý pobyt v obci Zubák v sume
40 €.
Uzn. č. 27/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schválili dotáciu na žiaka Centra voľného času
Včielka, ktorý má trvalý pobyt v
obci Zubák v sume 40 €, t. j. 3 žiaci
x 40 € = 120 €.
Uzn. č. 28/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schválili p.
Matejovi Slabému, bytom Zubák č.
259 finančný príspevok v sume 300 €
na závodnú športovú činnosť v oblasti motoristického športu.
Uzn. č. 29/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schválili vybudovanie odvodňovacieho kanála
k parcelám pozemkov KN C 865,
870, 871 a pre r. 2018 vyčlenili v
rozpočte pre tento účel financie v
sume 10 000 €.
Uzn. č. 30/2017 zo dňa 03. 11. 2017
Poslanci OZ 4 hlasmi schválili za
členov Rady školy: Bc. Andreu Sedláčkovú, Miroslava Havka a Silvestra Babaču.
Uzn. č. 31/2017 zo dňa 04. 12. 2017
Poslanci OZ 5 hlasmi schválili úpravu rozpočtu obce na r. 2017 podľa
predloženého návrhu.
Uzn. č. 32/2017 zo dňa 04. 12. 2017
Poslanci OZ 5 hlasmi schválili rozpočet na r. 2018:
a) obce Zubák
b) ZŠ s MŠ Zubák
c) školskej jedálne
Uzn. č. 33/2017 zo dňa 04. 12. 2017
Poslanci OZ 5 hlasmi schválili VZN
obce č. 1/2017 na r. 2018.
Uzn. č. 34/2017 zo dňa 04. 12. 2017
Poslanci OZ 5 hlasmi schválili inventarizačnú komisiu pre obec:
Ing. Kanderka P., predseda komisie, členovia: Tibor Zuzík, Vladimír
Dubový,
pre ZŠ: Ing. Iveta Krchňavá a Bc.
Sedláčková Andrea.
Uzn. č. 35/2017 zo dňa 04. 12. 2017
Poslanci OZ 5 hlasmi schválili plány
činností komisií pri OZ a hlavného
kontrolóra obce.

28. 2.

23. 5.

11. 8.

3. 11.

4. 12.

Silvester BABAČA

P

P

P

O

O

Miroslav HAVKO

P

P

P

P

P

Tibor ZUZÍK

P

P

P

P

P

Bc. Andrea SEDLÁČKOVÁ

P

P

P

P

P

Mgr. Ivana VALACHOVÁ

P

P

O

P

P

Marta Davidová

P

P

O

O

P

Ing. Peter KANDERKA

P

P

P

P

O

P- prítomný, O - ospravedlnený

DOCHÁDZKA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, ROK 2016
Meno poslanca

25. 2.

28. 4.

30. 6.

9. 9.

21. 10.

16. 11.

8. 12.

Silvester BABAČA

O

P

O

P

P

O

P

Miroslav HAVKO

P

P

P

P

P

O

P

Tibor ZUZÍK

P

P

P

O

O

P

P

Bc. Andrea SEDLÁČKOVÁ

P

P

P

P

P

P

P

Mgr. Ivana VALACHOVÁ

P

P

P

P

P

O

P

Marta Davidová

O

P

O

O

O

P

P

Ing. Peter KANDERKA

P

P

P

P

P

P

P

P- prítomný, O - ospravedlnený

Voľby do orgánov
Trenčianskeho
samosprávneho kraja
v obci Zubák (4. 11. 2017)
Voľby predsedu a poslancov Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa
uskutočnili v sobotu 4. novembra 2017.
K tomuto dátumu bolo v obci Zubák zapísaných 712 oprávnených voličov. Volebná komisia zaregistrovala 130 odovzdaných obálok, čo
predstavuje pomerne nízku volebnú účasť 18,25
percenta. Priemerná účasť voličov v TSK dosiahla úroveň 26,32 percenta, čo bola druhá najnižšia účasť voličov spomedzi všetkých krajov
Slovenska. V rámci kraja bola najvyššia volebná
účasť vo volebnom obvode Púchov (31,25 percenta). Aj v Zubáku voliči potvrdili do funkcie
predsedu TSK Jaroslava Bašku (SMER-SD, SNS,
MOST - HÍD, SZ), ktorý tu získal 97 platných
hlasov (73,43 percentný podiel zo všetkých
platných hlasov). Zhodne, po dvanásť hlasov
získali ďalší kandidáti na presedu TSK Renáta
Kaščáková (osobnosti (OĽANO), KDH, OKS,
NOVA, Zmena zdola, DÚ) a Štefan Škultéty
(NEKA). (Výsledky kandidátov na poslancov v
obci Zubák v tabuľke napravo.)

Poradie na
hlas. lístku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Meno

Priezvisko

Miroslav
Cyril
Jaroslav
Miriam
Rastislav
Marian
Peter
Igor
Roman
Michal
Andrea
Daniel
Miroslav
Ivan
Ján
Jaroslav
Pavel
Pavol
Marián
Marián
Ján
Milan
Ján
Lukáš
Peter
Miloš

Bučko
Crkoň
Čibenka
Gabčová
Henek
Horečný
Hudák
Hurta
Hvizdák
Janek
Jankovičová
Krištof
Kubičár
Kubiš
Lameš
Mazúr
Melišík
Mičuda
Michalec
Mišún
Okrajek
Panáček
Prekop
Raník
Regina
Svoboda

Počet plat. Podiel plat.
hlasov
hlasov v %

17
13
13
8
37
43
7
17
12
1
9
9
12
2
1
6
0
16
7
10
5
45
15
7
11
1

5,24
4,01
4,01
2,46
11,41
13,27
2,16
5,24
3,70
0,30
2,77
2,77
3,70
0,61
0,30
1,85
0,00
4,93
2,16
3,08
1,54
13,88
4,62
2,16
3,39
0,30
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ČO MÁME V MATERSKEJ ŠKOLE NOVÉ?
Od leta máme prebudovanú kotolňu a namiesto tuhého paliva kúrime peletami. Do nového školského roka sme vykročili s dvomi triedami,
staršími „Včielkami“ a mladšími „Lienkami“. Deti navštívil pán farár s diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom, ktorý im požehnal a
potešil malými darčekmi. Privítali sme pracovníčku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z Považskej Bystrice, ktorá deťom urobila
prednášku o BCP-áčikovi a prvej pomoci pri úraze. Čo sa chystá v MŠ?

Včielky tiež prišli potešiť milým programom babičky a deduškov na posedení v DK v Zubáku. Aj tento školský rok do našej MŠ pravidelne
dochádza logopedička, aby s deťmi odborne precvičovala správnu výslovnosť. Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže Pro slavis, kde sme
aktuálne získali prvé miesto za časopis „Škôlkár“, ktorý vydávame pre deti a rodičov už 16 rokov. Pokračujeme v projekte Recyklohry, v rámci
ktorého zbierame vyradené menšie elektrospotrebiče, tonery a batérie a deti plnia rôzne environmentálne zamerané úlohy. Deti s rodičmi nám
usilovne znášajú aj uzávery z PET fliaš, ktoré odovzdáme Andrejkovi z Podvažia na rehabilitáciu. Naďalej zbierame aj nepotrebný starý papier.
V novembri „Včielky“ navštívili
Strednú odbornú školu sklársku v
Lednických Rovniach, privítali sme
opäť pracovníčku z RÚVZ v Pov.
Bystrici s prednáškou o zdravých
zúbkoch, prvú decembrovú nedeľu
naše deti otvorili svojím vystúpením
vianočnú výstavu spojenú s predajom sviatočných dekorácií a zdobením medovníkov v dome kultúry.
„Včielky“ vystúpili aj na mikulášskom posedení spolku dôchodcov,
na vianočnej besiedke v MŠ a navštívili sme bábkové divadlo Lienka.
Pripravila: Marta Krošláková

Zasmejme sa, alebo čo povedali naši malí škôlkari...
• Chlapec príde do škôlky po dlhšom čase a jedno dievčatko mu hovorí: „My ideme v piatok na bicyklisko.“ (dopravné
ihrisko)
• Jedno dievčatko je veľmi zvedavé, stále sa vypytuje. Pani učiteľka jej už vraví: „Čo si taká zvedavá?“ Dievčatko odpovie:
„Lebo som sa taká vyžila!“
• Deti sa rozprávajú, ktoré ide ku komu na návštevu a kto je s kým rodina. Jeden chlapec okrem iného povie: „Ona ide ku
nám pre jeho bratanicu...“
• Deti sa po víkende chvália, ktoré kde boli. Jeden chlapec povie: „My sme boli na hodinárskom hrade.“ (hrad s vežou a
hodinami)
• Pani učiteľka hovorí deťom: „K nám do škôlky niekto príde.“ Jeden chlapec pohotovo reaguje: „Ja viem, kto - zlodeji!“
• Pani učiteľka deťom rozpráva o domácich zvieratách a aký máme z nich úžitok. Keď sa zdalo, že na nič nezabudli, jedno
dievčatko sa ozve: „Pani učiteľka, ale si nám nepovedala všetko. A kozel? Ten nám dáva pivo!“
• Chlapec príde po chorobe do škôlky a plače, je mu smutno za mamou. Teta, čo pracuje v škôlke, sa ho pýta, či sa zle
vyspal. Jedno dievčatko mu hovorí: „Šak nepvač, že ši sa zve vyspav, aj tak ši pekný. Hvavná vec, že ši ša zobudiv!“
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UZAVRELI MANŽELSTVO

NARODILI SA

Ljubo Simić a Nikola Zuzíková
Ľubomír Hoždora a Daniela Hoždorová rod. Adamičková
František Zuzík a Lenka Zuzíková rod. Krchňavá
Jakub Slabý a Daniela Slabá rod. Gabrišová
Marek Mišči a Alžbeta Miščiová rod. Rosinová
Matej Slabý a Veronika Slabá rod. Hrmová
Miloš Hajdúch a Andrea Hajdúchová rod. Hazalová
Miroslav Zuzík a Andrea Zuzíková rod. Gabrišová
Pavol Kanderka a Petra Kanderková rod. Havková

Viktória Rosinová, rodičia Mojmír a Mária
Klára Nagyová, rodičia Milan a Magdaléna
Ľubomír Hoždora, rodičia Ľubomír a Daniela
Patrik Lichner, rodičia Milan a Šárka
Natália Zuzíková, rodičia František a Lenka
Filip Miščí, rodičia Marek a Alžbeta

OPUSTILI NÁS

Antónia MALOVÁ, Martin BABAČA, Helena VRANÍKOVÁ, Štefan ONDRICHA, Peter JÁNOŠKO

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Prajete si dostávať informácie obecného úradu
na mobil? Je to jednoduché, stačí prísť na obecný
úrad, alebo navštíviť stránku
www.smsinfo.eu
a zaregistrovať sa.

Upozorňujeme občanov, ktorí
majú nájomné zmluvy na mie
stnom cintoríne, že ich platnosť
väčšine končí dňom 31. 12. 2017.
Informácie o nájomných zmluvách získate na obecnom úrade
alebo na stránke http://www.
virtualnycintorin.sk/cintorin/576

Potrebujete informácie z katastra nehnuteľností?
Na webovom sídle obce a stránke
www.mobec.sk/zubak si tieto informácie
môžete pozerať
z pohodlia domova.

POČET OBYVATEĽOV V ZUBÁKU:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

876
871
872
856
839
832
833 (k 30. 11. 2017, z toho ženy 411 a muži 422)

BLAHOŽELÁME
JUBILANTOM
60 rokov

Jozef Wohlschläger
Zdena Klanicová
Pavol Argánek
Anna Juráková
Milan Orgoník
Emília Marmanová
Helena Kanderková
Vladimír Rafaj
Jozef Grepiniak
Rudolf Kostka
Ondrej Miščí
Ľubomír Wohschláger
Anna Kanderková
Mária Ocináková
Pavol Kanderka
Anna Krajčová
Miroslav Budiač
Mária Kafková
Zdena Dzurková
Kamil Kuček
Vendelín Ježo
Božena Belicová
Anna Vršanská
Marián Kanderka
Jozef Balej

65 rokov

70 rokov

František Bulko
Anna Hriadeľová
Amália Pikálková
Magdaléna Balážová
Rudolf Zuzík
Rudolf Belica
Antónia Kanderková
Jozef Baláž
Eva Burmeková
Anna Vrabcová
Mária Burmeková
Emil Kuvik
Ladislav Burmek
Alojzia Babačová
Alžbeta Slabá
Jozef Sojko
Viktor Paroha
Anna Fojtíková
Anna Dzurková
Anna Ježová

75 rokov

80 rokov

85 rokov

Helena Marmanová
Vlasta Marmanová
Jolana Wohlschlägrová

