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AKTUÁLNE

ÚVODNÍK STAROSTU

Vážení spoluobčania,
prichádza k vám ďalšie číslo
Žaškovských ozvien, v ktorých vás informujeme o dianí
v našej obci za uplynulý polrok.
Zo spoločenských podujatí
sme už tradične mali v januári Prechod žaškovským
chotárom a uvítanie detí. Vo
februári to boli fašiangy, Veľkonočná nedeľa patrila po
13. krát domácim heligonkárom a ich hosťom.
Turisti otvorili letnú turistickú letnú sezónu poslednú
aprílovú nedeľu a 30. apríla
sme sa spolu stretli pri obecnom úrade pri stavaní mája.
Začiatkom mája sme sa v kultúrnom dome stretli s našimi
mamami a starými mamami
a oslávili Deň matiek. Kon-

com mája k nám zavítala skupina hudobníkov a spevákov
z Dánska. So žiakmi ZUŠ P. M.
Bohúňa v Dolnom Kubíne a
FS Trnkári pripravili kultúrny program, na ktorý sa prišli pozrieť aj ľudia z blízkeho
okolia.
Jún už patril našim deťom,
v škole a škôlke oslávili Deň
detí rôznymi aktivitami. Aj
obecný úrad v spolupráci s
DHZ, OFK a KPŠ pri príležitosti MDD a Dňa otcov usporiadal na futbalovom ihrisku
športové popoludnie.
Z investičných akcií sme záverečnou kontrolou z riadiaceho orgánu MŽP ukončili
výstavbu zberného dvora.
Kontrola prebehla bez problémov a tak sme v máji záverečnou platbou splatili preklenovací úver na výstavbu
zberného dvora v Záručnej
a rozvojovej banke vo výške
300-tisíc eur. Zberný dvor
je v prevádzke od 1. apríla.
Taktiež sme predčasne splatili úver na rekonštrukciu
obecného úradu a kultúrneho domu v Prima banke vo
výške 200-tisíc eur. Týmto
obec vyrovnala všetky svoje
záväzky a môže pokračovať
v nových investíciách. Pro-

stredníctvom združenia Ekocentrum – Dolná Orava boli
do domácností, ktoré o to
prejavili záujem, bezplatne
dodané kompostéry na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Tí občania,
ktorí už kompostujú alebo
sa prevzatím kompostéra zaviazali spracovávať biologický odpad, získali zľavu z poplatku za komunálny odpad.
Počas pôstneho obdobia sme
zrekonštruovali sociálne zariadenia v kultúrnom dome.
Z podaných projektov nám
vyšla žiadosť pre oddychovú
zónu v lokalite Tepeľ vo výške 5-tisíc eur. Z Európskej
únie nám schválili 15-tisíc
eur na zriadenie bezplatnej
WIFI zóny a z úradu vlády
10-tisíc na rekonštrukciu
trávnatej plochy na multifunkčnom ihrisku. Na Environmentálnom fonde pre
nedostatok finančných prostriedkov neprešiel projekt
rozšírenia vodovodu v lokalite Tepeľ, máme tam ešte
podaný projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice,
ktorý zatiaľ nebol vyhodnotený.
Pokračovali sme aj v prácach
na príprave územného plá-

nu obce. Mali sme pracovné
stretnutie so Štátnou ochranou prírody a pozemkovým
úradom, ktorí mali výhrady
k údajne veľkému záberu
poľnohospodárskej pôdy z
chráneného vtáčieho územia. Určitými reguláciami
sa nám podarilo nájsť kompromis tak, aby bol pôvodný
návrh zachovaný. Uskutočnilo sa aj stretnutie s občanmi,
ktorí nesúhlasili s uvedeným
návrhom riešenia využitia
územia, hlavne na ich pozemkoch. Aj s nimi sme sa
dohodli, že ich pripomienky
zapracujeme v prvých zmenách a doplnkoch po schválení plánu. Chcem ubezpečiť
aj ostatných vlastníkov pozemkov, že územný plán nerieši vlastnícke a majetkové
vzťahy, ale spôsob využitia
územia. Všetky vlastnícke
vzťahy budú zachované aj po
schválení územného plánu
obce.
Začalo sa leto, prichádza obdobie prázdnin a dovoleniek.
Želám vám príjemne strávený čas či už pri vode, na horách, doma alebo v zahraničí
a, samozrejme, šťastný návrat domov.

Kontakt:
dhzzaskov@gmail.com

Dňa 21. júla 2019 o 13:00 h na futbalovom ihrisku v Žaškove
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Milan Pavlovčík

UDIALO SA

HELIGONKÁRI ŽAŠKOVSKÍ
Veľkonočná nedeľa už tradične patrila kultúrno-spoločenskému podujatiu Heligonkári žaškovskí. Išlo už o
13. ročník nesúťažnej prehliadky miestnych heligonkárov a ich hostí. Programu
sa zúčastnilo 20 miestnych
heligonkárov, ako sú zakladateľ a dlhoročný muzikant
Ondrej Chovan, bratia Martin a Miroslav Macekovci,
Milan Žúbor, Šimon Škuta,
súrodenci Ľudmila, Pavol a
Andrej Brodňanský, spevom
ich sprevádzala sestra Terézia, Milan Pavlovčík st. so
svojou vnučkou Sofiou Lac-

kovou, René Čierny, Zdenka
Lacková, Ladislav Škuta, detský folklórny súbor Trnkárik,
Marián Babic, Marek Chmara
so sestrou Lenkou Chmarovou ml., Tomáš Tomek Lang,
Štefan Javorek, Milan Kubačka a hostia, ktorí ukázali
svoj talent - Michal Majtán,
Anna a Diana Kuklové, Peter
a Michal Ivanovci, Ľubomír
a Michal Gáborovci, Ladislav
Ježík, sestry Jessica a Chiara
Vajzerové, Monika Gejdošová
a žiaci p. učiteľky Vrtichovej
zo ZUŠ Petra Michala Bohúňa. Heligonkári sa nám predstavili so známymi aj menej

známymi skladbami, ktorými
si získali početné publikum.
To ich odmenilo veľkým potleskom. Sprievodného slova
sa už po niekoľkýkrát ujala Zdenka Chmarová, ktorá

pridala aj nejakú-tú zaujímavosť o účinkujúcich. Zvuk
svojich nástrojov si prišli
osobne vypočuť aj dvaja naši
výrobcovia heligóniek L. Duraj a bratia Žúborovci.

Je to určitý spôsob poďakovania za našu výchovu, za
čas, ktorý sa nám venujú, za
prebdené noci, ktoré strávili
pri našich postieľkach, za to,
že sú našimi anjelmi tu, na

Zemi.
Tak tomu bolo aj tento rok,
v našej obci sme si mamičky uctili v stredu 8. mája.
Pri príležitosti Dňa matiek
obec pripravila v kultúrnom
dome posedenie. Na úvod
všetky oslávenkyne privítal
starosta Milan Pavlovčík a
predniesol slávnostný príhovor. Nasledovali obe triedy detí z materskej školy so
svojím vystúpením. Deti pod
vedením pani učiteliek mali
pripravený bohatý program,
ktorým potešili nielen svoje

mamičky, a tak boli za svoju snahu odmenené veľkým
potleskom.
V programe tiež účinkoval a na akordeóne zahral a
zaspieval len 11-ročný Dávidko Turňa z Istebného.
Zahanbiť sa nedali ani náš
rodák Daniel Brodňanský
a Sofia Lacková, ktorí hrali na heligónkach, a detský
folklórny súbor Trnkárik.
Do dobrej nálady zaspievali
miestni dôchodcovia. Každá
mamička si z podujatia odniesla krásny kvietok.

DEŇ MATIEK
„Mama je jediný anjel, ktorého môžeš objať...“
Deň matiek je deň, kedy sa
vzdáva úcta mamičkám, starým mamám a babičkám.

STAVANIE MÁJA
Máje sa stavali už aj v minulosti, kedy mali slúžiť ako
ochrana pred zlými duchmi
a chorobami. V dnešnej dobe
si stále uchovávame tradíciu
stavania májov pre domy, v
ktorých býva dievčina súca na
vydaj. Máje stavajú mládenci,
ktorí pri tejto príležitosti zahrajú, zaspievajú a vytancujú
dievča a všetky ženy v dome.
Posledný aprílový deň sa

staval aj obecný máj. O jeho
vztýčenie sa postarali členovia dobrovoľných hasičov,
klubu priateľov športu a prítomní chlapi. V sprievodnom
programe sa predstavili deti z
folklórneho súboru Trnkárik,
zahrali a zaspievali Trnkári
a seniori z miestneho klubu
dôchodcov. Ako to už pri stavaní mája býva, nechýbalo ani
niečo pod zub a do kalíška.
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ZO ŽIVOTA OBCE

DÔCHODCOVIA HODNOTIA PRVÝ POLROK
Ľudská jeseň čiže starnutie
nie je choroba, je to prirodzený proces, ktorý by sme mali
prežívať rovnako ako mladosť. Je potrebné nájsť si
cestu na život tak, ako sme ju
hľadali v našej mladosti.
Takým dobrým liekom pre
dôchodcov je pohyb a preto
aj naše stretávanie pri spoločenských hrách v klubovni
JDS je takým malým pohybom. Mesiac január nebol len
návrhom plánu práce na rok
2019, ale aj prechádzkou na
Kubínsku hoľu, aj keď v malom počte.
Nasledujúci mesiac sme mali
okrem členskej schôdze aj
prednášku s požiarnikmi
na tému Predchádzanie požiarom. Tejto prednášky sa
zhostili Ruženka Langová a
Miroslav Záň. Všetci sme sa
zhodli na tom, že aj v našej
obci sa nájdu takýto výborní
a ochotní ľudia, ktorí dokážu zaujať svojou témou nielen nás, dôchodcov. Patrí im

právom poďakovanie z našej
strany.
Marec, čo tak skúsiť niečo nové pre našich členov?
A návrh sme aj zrealizovali - takto vznikli fašiangy v
našom klube. Myslíme si, že
tento nápad sa ujal a budeme
pokračovať aj na budúci rok.
Súčasne sme nezabudli ani
na naše ženy. Tak sme im pripomenuli sviatok MDŽ a darovali pekný kvietok - predsa
si to zaslúžia.
Keďže aprílové počasie nám
prialo, nasledoval výlet vlakom a autobusom smerom
na Rajecké Teplice, Rajeckú
Lesnú a Čičmany - nádherný
kraj.
Následne sme pokračovali v
našom pláne taktiež do prírody, no pracovne. Zbierali
sme kamene na trávnatých
porastoch miestneho družstva. Ani tento rok sme nezabudli na upratovanie pri
príležitosti Dňa Zeme popri
rieke Orave. Po zimných me-

siacoch sme trochu ožili a
navštívili aj seniorov v DSS
v Dolnom Kubíne. Nezabudli
sme ani na
návštevu Denného stacionára v Žaškove a potešili starkých piesňami, na ktoré radi
spomínajú. Spoločne s nami
si pri heligónkach zanôtili.
V mesiaci máj sme vystúpili
v programe na Deň matiek
v kultúrnom dome, taktiež
sme sa zúčastnili brigády na
miestnom cintoríne. Koniec
mesiaca ukončíme návštevou termálneho kúpaliska

Bešeňová a tak si doprajeme
trochu relaxu po jarných prácach - zaslúžime si to.
Jún uzatvára našu činnosť za
prvý polrok, avšak čaká nás
ešte prednáška na tému Národný projekt: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov
k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.
Prednášajúca bude Katarína
Kvašňovská.
Brigáda na U-PS Žaškov a
polrok nám ukončia Okresné
športové hry v Zázrivej.

STARKÝCH V DOME CHARITAS POTEŠILI DETI I SENIORI
Cez veľkonočné obdobie nás
svojou prítomnosťou potešila
Jednota dôchodcov zo Žaškova. Povzbudili nás svojím
duchovným programom, v
ktorom pozdvihli krásu a jedinečnosť staroby. Pri vzájomných rozhovoroch sme všetci
trochu pookriali a zaspomínali si na rôzne krásne zážitky. Samozrejme, nechýbala
heligónka, ktorá rozozvučala
celý stacionár. Pri speve nikomu nechýbala spokojnosť a
úsmev na tvári.
Mesiac máj sme začali spolu
s deťmi z materskej školy stavaním mája. Počasie nám vyšlo a tak sme si mohli s tými
najmenšími zatancovať a zaspievať ľudové pesničky. V prítomnosti detí sa vždy cítime o
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čosi mladšie. Prinesú nám do
našich životov veľa radosti a
optimizmu a naladia nás na tie
správne tóny.
Na začiatku júna sme mohli
stráviť spoločný čas s deviatakmi z tunajšej základnej školy. Spolu sme sa zahrali rôzne
spoločenské hry, vzájomne
sme sa porozprávali a zaspievali si veľa ľudových pesničiek.
Daniel Brodňanský nás pri
spievaní sprevádzal nádhernou hrou na heligónke.
Všetkým zo srdca ďakujeme,
že si našli čas a navštívili nás v
stacionári. Naši starkí si to veľmi vážia a už teraz sa tešia na
ďalšie krásne stretnutia.
V prípade záujmu o denný stacionár nás kontaktujte na tel.
čísle 0910 842 462.

ZO JDS v Žaškove

ZO ŽIVOTA OBCE

FS TRNKÁRI ZO ŽAŠKOVA SA ZAČALO RUŠNÉ OBDOBIE
Pre našu skupinu sa už v máji
začalo veľmi rušné obdobie,
ktoré sa vzťahuje k rôznym
letným vystúpeniam.
Folklórne
slávnosti
si
usporiada skoro každá
obec na Orave aj mimo nej.
My, ako známa fungujúca a
aktívna FS, sme pozývaní
na rôzne folklórne podujatia, odčepčovania nevesty,
svadby, na oslavy životných
jubileí.
Folklórne leto sa začalo vystúpením v Dolnom Kubíne,

pred Kolibou, ako Dni mesta
Dolný Kubín. V Kultúrnom
dome v Žaškove sme privítali 35-členný spevokol z Dánska. Oni vystúpili pre nás a
my sme im na oplátku ukázali žaškovský folklór. No a aktivity nás čakajú každý mesiac. V nedeľu 23. júna ideme
na súťažnú prehliadku do
Dlhej pod názvom stretnutie s piesňou Vidiečanova
Habovka. Zaspievame naše
Trávnice a piesne, čo poznáme od starých folkloristov,

tetky Barietovej, Kostolnej
a Hraškovej. Potom nás čaká
Oravská Poruba, Dni obce
Žaškov, Podhradie pri Martine, Kraľovany Pltnícke dni,
Oravice, Krpeľany, Švábkobranie v Párnici, no a okrem
iného pôjdeme odčepčovať
nevesty. A keď už spomínam
nevesty, jednu nevestu budeme mať aj u nás, vo FS.
Minulý rok sme dostali od
obce jednu miestnosť pre
našu folklórnu skupinu, ktorá je nad poštou, bývalá kniž-

nica, kde zhromažďujeme
všetky darčekové predmety,
diplomy z vystúpení a všetok propagačný materiál,
tak bude všetko pokope. A
hlavné je, že sa máme kde,
ako kolektív spoločne zísť.
Za izbičku ďakujeme obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu a starostovi Milanovi Pavlovčíkovi, že nám
vždy vyjde v ústrety.
Tento rok sa naša FS rozrástla o 4 členky, no my by sme
privítali aj mužských členov,
ktorí by mali chuť a lásku
k folklóru. Nemôžeme zabudnúť na oslávencov, ako
sú René Čierny a Veronika
Strapcová, ktorí dovŕšili vek
dospelosti 18 rokov. Želáme
im veľa úspechov v osobnom
živote a samozrejme v tom
našom, folklórnom, aby im
láska k folklóru vydržala čo
najdlhšie.
A túto lásku k našim ľudovým zvykom, zachovaj nám
pane.
Aj keď teba tu už nebude,
nech ten spev a zvyk nikdy
neprestane.
Vedúca FS Zuzka Babiaková

TRNKÁRIK SLÁVI DVADSIATKU
Pred 20 rokmi bola obnovená činnosť detského folklórneho súboru, ktorý predtým
fungoval asi 10 rokov pod
vedením miestnej učiteľky
Boženy Havkovej.
V roku 1999 jeho činnosť obnovila Mária Langová, ktorá
ho vedie dodnes, dali sme
mu názov Trnkárik. Za tie
roky sa v súbore vystriedala
asi stovka detí a veľa z nich
pokračuje s folklórom vo FS
Trnkári, kde vylepšujú vekový priemer.
V súčasnosti je Trnkárik rozdelený na dve skupiny, pre
veľký záujem organizačne

vypomáha Katka Laurová,
hudbu vedie Zuzana Kubačková.
Nacvičili sme množstvo pásiem, vystupujeme v obci
aj mimo nej a pravidelným
úspechom je postup na krajskú prehliadku detského
folklóru a Podroháčske slávnosti, ktorých sa zúčastňujú
najlepšie detské súbory.
Tam sme získali aj ocenenie
za rozvoj regionálnej kultúry,
čo je pre nás veľká pocta a výzva. Ďakujeme obci za dobrú
spoluprácu a našim priaznivcom za 20-ročnú podporu.
Mária Langová
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SPEKTRUM

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ŽAŠKOV
desať členov DHZ Žaškov s
dvoma kusmi techniky (Iveco, Liaz Cas). Medzi ďalšie
aktivity patrili brigáda na
hasičskej zbrojnici, brigáda
na detskom ihrisku, deň hasičov, ukážka práce hasičov
pre deti z materskej školy a
príprava na okresné súťaže
hasičských družstiev. Taktiež
sme pre našich členov zorganizovali tradičný stolnotenisový turnaj s nasledovným
umiestnením:

Tak ako každý polrok by som
vás chcel informovať o činnosti dobrovoľných hasičov
v obci.
Začiatkom roka sa naši členovia zúčastnili viacerých
pátracích akcií po nezvestných osobách v Dolnom Kubíne a Žaškove. V apríli boli
privolaní k požiaru do priestorov bývalého závodu OFZ
v Istebnom. Po príjazde sme
zistili, že ide o taktické cvičenie. Cvičenia sa zúčastnilo
Muži:

Ženy:
Deti:

1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto

Kurnota Róbert
Chovan Ján
Záň Miroslav
Chmarová Lenka
Lacková Zdenka
Chmara Marek
Bariet Tobias
Chmarová Lenka
Lacko Dávid

Náš člen Ondrej Krúpa oslávil 23. mája 99. narodeniny.
Aj dobrovoľný hasičský zbor
sa pripojil ku gratulantom a
obdaroval oslávenca pamätným listom a soškou Floriána

ktorú mu na výročnej členskej schôdzi odovzdal predseda ÚzO DPO SR Dolný Kubín
Vladimír Mrekaj.
Ďalším ocenením členom je
Milan Zápotočný, ktorý dňa
2. apríla v Žiline prevzal z
rúk prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha za prítomnosti
prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra
Nejedlého a generálneho
sekretára DPO SR Vendelína
Horvátha najvyššie vyznamenanie DPO SR – čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR.
V prvom polroku sa naši členovia zúčastnili okresných

súťaží hasičských družstiev:
•26. 5. v Hladovke okresná
súťaž dorastu
•2. 6. v Istebnom okresná
súťaž dospelých
•9. 6. v Liesku okresná súťaž
Plameň.
Aj tento rok pozývame všetkých občanov a priaznivcov
hasičstva na X. ročník Memoriálu Ondreja Sokola, ktorý
sa uskutoční 21. júla o 13.
hodine na futbalovom ihrisku v Žaškove. Príďte s nami
prežiť príjemné popoludnie
a skúsiť šťastie v tradičnej
tombole.
Predseda DHZ Žaškov

– patróna hasičov.
Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky udelila
Ondrejovi Krúpovi medailu za mimoriadne zásluhy,

ODIŠIEL JEDEN Z NÁS
Keď si niekoho anjeli zavolajú k sebe,
veľmi nám chýba na tomto svete.
Vtedy sa nám žiada
znova a znova
brať do rúk to, čo nám ho pripomína –
zastavíme tak čas
a vrátime späť stratenú radosť ...
Aký rýchly a neúprosný
je beh času. Náhlime sa a
v tomto životnom zhone
často oceníme hodnoty
človeka, až keď sa pominie. Náhla a nečakaná smrť
vyhasila život členovi nášho združenia Vladimírovi
Farkovi. Odišiel uprostred
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svojej činorodej práce.
Zvesť o jeho smrti nás zasiahla nepripravených.
V duchu si premietame
celý rad rokov, ktoré strávil v našom kolektíve. Vladimír Farko bol členom
Zboru pre občianske záležitosti v obci Žaškov 38

rokov. V rokoch 1995 až
2014 bol poslancom obecného zastupiteľstva. Nezabudnuteľné chvíle zachytil
na fotografiách. Niektoré z
nich nájde doma každý z
nás. Či je to fotografia novorodenca v kolíske z uvítania detí či fotka usmiatej
matky pri veršoch detí k
jej sviatku alebo fotka starých rodičov na slávnosti
úcty k starším. Nemá význam vymenúvať všetky
aktivity, podujatia, ktoré
počas svojho života v obci
zvečnil na fotografiách.

Vladimírovi Farkovi patrí
naše úprimné poďakovanie za celoživotnú prácu.
Vyslovujeme presvedčenie, že jeho meno bude
aj naďalej rezonovať pri
každej udalosti, stretnutí
či podujatí, ktorých bol doteraz súčasťou.
Odišiel, no zostávajú spomienky na spoločné podujatia v rámci ZPOZ-u, na
každú peknú chvíľu v kruhu zpozárov, na prácu, ktorá zostala nedokončená.
Kolektív zboru pre
občianske záležitosti

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ŠKOLÁCI SA UŽ TEŠIA NA LETNÉ PRÁZDNINY
Ale ten čas letí! Nedávno
sme rozdávali polročné výpisy klasifikácie prospechu a
správania našich žiakov a už
je tu koniec júna.
Aký bol ten náš „školský“
druhý polrok? Nuž, bohatý
na množstvo udalostí, aktivít
a zážitkov.
Hneď v januári nás deviatak Marek Macko úspešne
reprezentoval v okresnom
kole olympiády v anglickom
jazyku. A nie len to. Úspešní
sme boli aj v okresnom kole
geografickej a dejepisnej
olympiády. Naši šiestaci reprezentovali školu v súťaži
TECHNICKÝ ŠIKULA.
Úspechy sme zaznamenali aj
v rôznych športových súťažiach, ktorých sme sa zúčastnili na okresnej úrovni. To, že
všetci radi športujeme, sme
dokázali aj „hojnou“ účasťou na lyžiarskom výcviku
vo februári, ktorý prebiehal v lyžiarskom stredisku
na Kubínskej holi, a taktiež
účasťou na plaveckom výcviku pod vedením plaveckej
školy TULIPÁNIK v Dolnom
Kubíne, ktorého sa zúčastnili
mladší žiaci z prvého stupňa.
Nedali sme sa zahanbiť ani
v iných „disciplínach“. To, že
máme aj výborných recitátorov, dokázali naše dievčatá
Ninka Dúšková a Alexandra
Púčeková, ktoré sa v marci
zúčastnili okresného kola
v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín.
To, že máme pozitívny vzťah
k literatúre, dokazuje aj
náš záujem o iné literárne
aktivity. V marci sme počas
jedného celého týždňa mali
netradičné hodiny literárnej
výchovy – v našej vynovenej
školskej knižnici, ktorá je
obohatená o veľké množstvo
nových zaujímavých kníh a
svojím zariadením poskytuje
aj dokonalý relax pri čítaní.
Samozrejme, že to nezosta-

lo len pri týchto aktivitách.
Knižnicu sme využívali aj v
popoludňajších hodinách, či
už počas krúžkovej činnosti
alebo v rámci literárno-výtvarných aktivít. Mladší žiaci
sa zapojili aj do celoslovenskej čitateľskej súťaže OSMIJANKO, v rámci ktorej absolvovali rôzne tvorivé literárne
aktivity. No, nečítali sme len
v našej knižnici. V spolupráci
s Obecnou knižnicou Žaškov
sme uskutočnili jarné čítanie
v obecnej knižnici, v rámci
ktorého sme spojili čítanie s
výtvarnými aktivitami a vyrobili sme si „snežienkové“
obrázky.

nice A. Habovštiaka, ktorá
si pre nás pripravila rôzne
literárne aktivity. S dolnokubínskou knižnicou a s pani
Kazimírovou sme spolupracovali aj v súvislosti s inými
literárnymi aktivitami.
V súvislosti s rozprávkami
bolo pre nás veľkým zážitkom Nocovanie s Andersenom v spolupráci s CVČ pri
ZŠ s MŠ Žaškov a v máji zaujímavá akcia Rodičia čítajú
deťom, v rámci ktorej nám
prišli čítať rozprávky a príbehy naše mamy.
Čitateľskú gramotnosť sme
si rozvíjali aj v anglickom
jazyku prostredníctvom Ac-

Samozrejme, že tak ako každý rok, ani teraz nechýbal
Deň ľudovej rozprávky. Čítali
naozaj všetci – veľkí aj malí
žiaci, dokonca tí starší čítali mladším spolužiakom. V
rámci tohto dňa sme besedovali s Miriam Kazimírovou,
metodičkou Oravskej kniž-

tive English Week – Týždňa
konverzačných cvičení pre
žiakov 1. – 9. ročníka v spolupráci s rodeným, anglicky
hovoriacim lektorom z Jazykovej školy SIDAS z Košíc.
V priebehu týždňa sme sa
venovali rôznym konverzačným témam týkajúcich sa

bežného života a bežných životných situácií. Okrem toho
sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom
jazyku ENGLISHSTAR, ktorá
umožňuje žiakom zábavnou
formou porovnať si svoje
vedomosti s rovesníkmi z
iných škôl a motivuje žiakov
k úspešnému riešeniu písomných testov v predmete
anglický jazyk. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 1., 3., 4., 5.,
a 6. ročníka.
V apríli si deviataci „preverili“ svoju čitateľskú gramotnosť účasťou na TESTOVANÍ
9 – 2019.
Po testovaní sa deviataci zúčastnili divadelného predstavenia v Žiline Denník Anny
Frankovej, ktorému predchádzala účasť na putovnej výstave venovanej tejto
mladej dievčine pod názvom
Nechajte ma byť takou, aká
som.
V apríli sme sa zúčastnili
spomienkového podujatia v
obci Spomínanie na Žaškovských.
Bohatá bola aj naša účasť
na odborných prednáškach.
Absolvovali sme sériu prednášok k výchove k manželstvu a rodičovstvu s Vierou
Holecovou, neskôr to boli
prednášky o trestnoprávnej
zodpovednosti mladistvých
s policajným preventistom T.
Šándorom. Vo februári sme
s ním absolvovali výchovný
koncert, ktorého témou bola
prevencia šikany a drogových závislostí.
Počas školského roka sme sa
intenzívne zaoberali ekológiou. V triedach sme triedili
odpad do špeciálnych kontajnerov.
Pripomenuli sme si Deň
Zeme diskusiou s odborníkmi v tejto oblasti a čistením
obce od odpadkov a rôzneho
neporiadku.
Pokračovanie na s. 8
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SPEKTRUM

ŠKOLÁCI SA UŽ TEŠIA NA LETNÉ PRÁZDNINY
Pokračovanie zo s. 7

Piataci skrášľovali náš školský areál. Zo starých pneumatík, ktoré natreli pestrými farbami, vyrobili vkusné
„kvetináče“, do ktorých zasadili kvety a bylinky. Zruční
chlapci a dievčatá odkôrňovali kmeň spíleného stromu
a vytvorili z neho lavičky,
ktoré umiestnili v školskom
areáli.
V máji sme sa hrali na zdravotníkov v rámci účelového
cvičenia. Zavítali k nám študenti Strednej zdravotníckej
školy v Dolnom Kubíne, aby
nás naučili základy poskytovania prvej pomoci.
Záver školského roka bol v

znamení výletov. Mladší žiaci boli na výlete v zábavnom
parku v Liptovskom Mikuláši,
starší putovali po stopách M.
R. Štefánika, boli na Bradle, v
Košariskách a v Trenčíne.
Nuž, takýto bol náš druhý
polrok – naozaj bohatý na
rôzne podujatia a aktivity. My
sa však ešte tešíme na letný
tábor, ktorý sa uskutoční v
prvý júlový týždeň. Čaká nás
výlet do Oravského Podzámku, Párnice, do dolnokubínskeho akvaparku a pestré
športové aktivity.
Všetkým, veľkým aj malým,
krásne letné prázdniny a dovolenky zo srdca praje
kolektív ZŠ s MŠ Žaškov

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OD 18. 12. 2018 DO 10. 6. 2019
Narodili sa:
▪ Roman Staroň - rodičia Roman Staroň
a Lenka Dúšková
▪ Jaroslav Strapec - rodičia Peter Strapec
a Zuzana Strapcová, rod. Martináková
▪ Michaela Zápotočná - rodičia Ivan Zápotočný
a Dominika Zápotočná, rod. Važanová
▪ Samuel Furiel - rodičia Matej Furiel
a Ivona Furielová, rod. Benková
Zomreli:
▪ Ondrej Lacko
▪ Irena Lacková
▪ Mária Pobehová
▪ Milan Kajko
▪ Vladimír Farko
▪ Fraňo Škuta
▪ Ján Nemček
▪ Magdaléna Belancová
▪ Miroslav Nemček
▪ Štefan Strapec
▪ Jozef Vrábeľ

č. d. 291
č. d. 405
č.d. 241
č.d. 223
č.d. 331
č.d. 118
č.d. 365
č. d. 458
č.d. 4
č.d. 116
č.d. 132

Uzavreli manželstvo:
▪ Milan Katreniak a Amália Čierna
▪ Grzegorz Iwański a Lucia Komová
▪ Lukáš Bugan a Lucia Užeková
▪ Michal Kurnota a Kamila Polakovičová

V MATERSKEJ ŠKOLE SA NEUSTÁLE NIEČO DEJE
Deti prichádzajú ráno s radosťou, lebo sa tešia na svojich kamarátov. Tešia sa na
to, ako sa budú spolu hrať. V
hrových centrách, ktoré na
nich v triedach čakajú, sa z
malých kamarátov stávajú
maminy a ockovia, lekári,
záchranári, policajti, stavbári, družstevníci, mamičky,
obchodníci, kuchári, predavači či opravári. Rozprávajú
sa, hrajú sa na veľkých. Veľmi ich to baví a verte, že im
to veľmi pristane.
Teplé slnečné lúče deťom
dávajú krídla. Veľmi sa tešia, keď sa premiestnime do
školskej záhrady. Tu sú pre
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nich pripravené domčeky,
hojdačky, šmýkačka, pieskovisko, kolotoč, všetko, čo
deti milujú. V posledných
dňoch nám pribudla nová
pružinová hojdačka. Deti
sa na nej hojdajú, hojdajú
a hojdajú. Svoje pohybové
schopnosti môžu rozvíjať aj
v pohybe na odrážadlách či
pri triafaní gólov do futbalových bránok.
V školskej záhrade máme
aj tri vyvýšené záhony. Do
dvoch z nich si deti zasiali
semienka hrachu, mrkvy,
redkvičky a priesady kalerábu. V treťom záhone sme
zasadili liečivé bylinky. O

záhony sa deti vzorne starajú, pozorujú rast zeleniny,
trhajú burinu, keď je potrebné aj polievajú. Už stihli
ochutnať prvú úrodu redkvičiek.

O tom, čo sa u nás deje, by
ste sa mali spýtať našich
škôlkarov. Určite by tak
rýchlo neskončili.
Kolektív materskej školy
pri ZŠ s MŠ Žaškov

ŠPORT

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DRUŽSTEVNÍK ŽAŠKOV
Zimnú prípravu na jarnú
časť ročníka 2018/2019 začalo mužstvo dospelých 15.
februára. Tréningový proces
začal viesť nový tréner, náš
bývalý hráč Lukáš Kováč. Po
jesennej časti sa rozhodol
v mužstve skončiť Andrej
Pavlovčík a študijno-pracovné povinnosti nedovolili
nastúpiť na žiadny zápas Milanovi Zelinovi. Počítať sme
nemohli ani so službami Dušana Sadžakova, ktorý prijal
ponuku trénovať piatoligovú
Oravskú Porubu. Do mužstva
sme preto opäť museli dotiahnuť hráčov z iných klubov,
všetkých na hosťovanie. Z
Oravskej Jasenice prišiel Ján
Zemenčík, ktorý v Žaškove
stavia dom, z Dolného Kubína Daniel Válek a z Oravského Podzámku Martin Medvecký. Príprava prebiehala
na ihrisku s umelou trávou v
areáli základnej školy, pokiaľ
to počasie nedovolilo, využívali sme telocvičňu. V príprave sme odohrali štyri zápasy.
Najskôr sme remizovali na
umelej tráve v Ružomberku
s Ludrovou (0:0). Na umelej tráve v Dolnom Kubíne
sme si zmerali sily postupne
s Hruštínom (prehra 2:3),
Trebostovom (výhra 4:2) a
Istebným (výhra 3:1).
V súťaži sme sa postupne
stretli doma so Zubercom
(remíza 2:2), v Leštinách
(remíza 2:2), doma s Brezou
(prehra 2:3), v Kline (výhra 1:0), doma so Zázrivou
(výhra 2:0), v Zákamennom
(prehra 3:0), doma s Dlhou
(remíza 1:1), v Novoti (prehra 1:0), doma s Pribišom
(remíza 2:2), doma s Lieskom (prehra 2:6), v Hruštíne
(remíza 1:1), doma so Zubrohlavou (výhra 2:1). Mužstvo
Vasiľova sa zo súťaže v apríli
odhlásilo. Sezónu sme nakoniec ukončili na 6. mieste za
9 výhier, 8 remíz a 7 prehier

so skóre 38:34 a ziskom 35
bodov.
V jarnej časti sme mali problém so zranenými hráčmi,
dlhodobo nám vypadli Martin Smoleň, Tomáš Farko, Ján
Zemenčík a Daniel Válek.
Naši žiaci hrali v sezóne
2018/2019 v kategórii U11
turnajovým spôsobom. Oravský futbalový zväz nás pridelil do skupiny s Dolným Kubínom a Krivou. Dolný Kubín
v skupine jasne dominoval.
Postupne sa predstavili na
domácom turnaji proti Dolnému Kubínu (prehra 1:5)
a Krivej (výhra 6:0). Druhý
turnaj v Krivej sme nastúpili
najskôr proti domácim (vý-

hra 7:0) a proti Dolnému Kubínu (prehra 1:6). Záverečný
turnaj v Dolnom Kubíne sme
prvý zápas hrali proti domácim (prehra 0:2), posledný
zápas proti Krivej chlapci
vyhrali (2:0). Sezónu tak zakončili na druhom mieste
so 6 výhrami, 1 remízou a 5
prehrami so skóre 43:26 a
ziskom 19 bodov.
V budúcej sezóne budeme
musieť žiakov prihlásiť do
kategórie U13. Hrá sa rovnakým turnajovým spôsobom ako U11. V prípade, že
by mal váš syn (dcéra), vnuk
(vnučka) záujem hrávať futbal, neváhajte kontaktovať
trénera žiakov Jaroslava Ba-

koša alebo mňa. Privítame a
budeme len radi za každého
hráča.
Letná prestávka býva extrémne krátka, nová sezóna
sa začína už 4. augusta. V
pláne máme odohrať tri prípravné zápasy (14. 7., 21. 7.,
a 28. 7.). Bližšie informácie
sa dozviete na našej webovej stránke www.ofkzaskov.
szm.sk.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým za pomoc a
podporu v uplynulom ročníku. Verím, že nám zachováte
priazeň aj v novej sezóne
2019/2020.
Peter Farko, predseda
OFK Družstevník Žaškov
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KLUB PRIATEĽOV ŠPORTU ŽAŠKOV
Tak ako po iné roky začíname stolným tenisom v telocvični základnej školy. Na
Trojkráľovom
stolnotenisovom turnaji sa zúčastnili
súťažiaci v troch kategóriách, a to deti, muži amatéri a
muži profesionáli. Prví traja
v každej kategórii boli už
tradične odmenení pohármi
zakúpenými z dotácie obce.
Tento ročník bol výnimočný tým, že po prvý raz sa do
kategórie ženy neprihlásila
žiadna súťažiaca, aj keď mali
tento rok najkrajšie poháre.
Tohoročná zima bola pre
hokejistov prajná. Ľad vydržal viac ako mesiac a preto
hostil hokejový turnaj, ktorý
sa konal koncom januára.
Zúčastnilo sa ho viac ako
dvadsať hráčov zo Žaškova.
Nešlo o umiestnenie, ale o
radosť zo športového zážitku. Najlepšie družstvo dostalo víťazný pohár.
Oravsko - turčianska liga
v streľbe zo vzduchových
zbraní znova prebiehala
počas zimy v miestnej telocvični za účasti strelcov

zo Žaškova a blízkeho, ale
aj ďalekého okolia Oravy
a Turca. Ukončenie ligy je
tradične spojené s majstrovstvami Oravy. Prvé tri miesta vo vzduchovej puške obsadili naši domáci strelci.
Tradične najväčším podujatím, ktoré organizuje klub,
je lyžiarsky prechod žaškovským chotárom. Zúčastňuje
sa ho už tradične viac ako
tristo účastníkov zo Žaškova
a širokého okolia. Pri príprave a organizácii pomáha

viac ako tridsať usporiadateľov. Tohoročný bohatý
prídel snehu ich odmenil za
snahu.
Z cezhraničnej spolupráce
nám obec pomohla spolufinancovať medzinárodný
volejbalový turnaj s účasťou
družobnej obce Moravský
Žižkov, Dolného Kubína,
výberu Oravy a dvoch žaškovských družstiev. Naši
volejbalisti obsadili druhé
miesto. Pätnásteho júna
sme obhajovali víťazstvo na

plážovom volejbale na Morave.
Na jar na ihrisku pribudli
nové lavičky a schodisko ku
veľkej kĺzačke. Nakoľko zub
času zahryzol do veľkej hojdačky, prehnil horný trám a
tak sme z bezpečnostných
dôvodov hojdačku radšej
rozobrali. Ak sa nájde niekto, kto nám ju pomôže obnoviť, tak ju v priebehu leta
znova spojazdníme.
Miroslav Záň, predseda
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