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Nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé
a radostné. Nech všetky vaše želania
a sny stanú sa skutočnosťou a nech
vás pocit radosti naplní počas celého roka.

AKTUÁLNE

ÚVODNÍK STAROSTU

Vážení spoluobčania,
blíži sa nám koniec kalendárneho roku, máme za sebou
prvý snehový poprašok tejto zimy, posedenie s Mikulášom, vrcholia prípravy na
vianočné sviatky. Niekto sa
ešte rýchlo snaží dokončiť, čo
má rozrobené, iní si už plánujú predsavzatia na nový
rok. Áno, o pár dní budeme
vítať Nový rok a tak sa pozrime späť, čo nám priniesol
rok 2019. Každý ho vnímame
inak. Niekto ako úspešný z
pohľadu pracovných príležitostí, rodiny, voľnočasových
aktivít, iný zas ako priemerný alebo nie moc vydarený.
V rámci Slovenska sa rok
2019 zapíše ako rok, v ktorom sa udiali aj dve veľké
tragické udalosti. Havária autobusu pri Nitre si vyžiadala
12 životov, výbuch panelového domu v Prešove pripravil
o život 7 ľudí a spôsobil veľké
materiálne škody.
S blížiacimi sa parlament-

nými voľbami nám médiá
prinášajú priam šokujúce
informácie zo zákulisia politických strán, vládnych predstaviteľov, ale aj z prostredia
súdnictva a orgánov činných
v trestnom konaní. Čoraz
viac sa dostáva do popredia
otázka, komu dať svoj hlas
a dôveru v parlamentných
voľbách dňa 29. februára
2020. Ani diskusné relácie v
televízii medzi politikmi nám
nedávajú veľa na výber, pretože je tam samé osočovanie
sa, urážanie a až vulgárne
nadávky medzi diskutujúcimi, čo nie je dobrý príklad
pre samotných voličov na
celom Slovensku. Divák si to
veľmi rýchlo osvojí a potom
sa to prenáša aj do bežného
života nás všetkých. Úplne sa
z nášho života vytráca rozvaha, porozumenie a úcta
jeden voči druhému.
Poďme si pripomenúť, čím
žila v druhej polovici roka
naša obec. Hneď prvá júlová
nedeľa bola Dňom našej obce
,v rámci ktorého bol aj 48.
ročník Žaškovského minimaratónu. Počasie nám prialo a
tak všetci, ktorí sa ho zúčastnili, si prišli na svoje, či už po
športovej alebo spoločenskej
stránke.
DHZ v spolupráci s obcou
zorganizoval ďalší ročník
Memoriálu Ondreja Sokola.
Zúčastnené družstvá pred-

ŽAŠKOV ZÍSKAL OCENENIE
Obec Žaškov získala certifikát v súvislosti s projektom Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK ako 3. najtransparentnejšia a najotvorenejšia samospráva okresu Dolný Kubín. Projekt sa
realizoval v rokoch 2018 - 2019 a hodnotená bola
otvorenosť a transparentnosť webových stránok samospráv ŽSK.
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vádzali svoju zručnosť v
rámci hasičského športu. V
septembri sme sa opäť stretli na Hrádku s našimi susedmi z Komjatnej, Jasenovej a
Oravskej Poruby, kde sme
strávili príjemné spoločné
odpoludnie. Október sa niesol v duchu úcty k starším,
pre ktorých sme pripravili aj
malé spoločenské posedenie
v kultúrnom dome. Posledný
novembrový piatok sa v sále
KD konali naše vianočné trhy,
v rámci ktorých FS Trnkári urobili výstavu domácich
krojov a zaspievali vianočné
koledy. V nedeľu 8. decembra sa taktiež v sále KD stretli
naše deťúrence s Mikulášom,
pre ktorého mali pripravený
aj pekný program.
V rámci rozvoja obce sme v
spolupráci s OVS a.s. Dolný
Kubín a majiteľmi stavebných pozemkov previedli
rozšírenie vodovodu v dĺžke 280 m v lokalite Tepeľ. V
tejto lokalite sme začali aj s
budovaním oddychovej zóny
okolo potoka, kde sa previedla jeho úprava a vysadilo sa
okolo 50 okrasných stromov,
na ktorú sme dostali dotáciu
z programu Obnovy dediny. V
materskej škole sme odstránili zo schodísk sklobetónovú výplň a domurovali sme
to pórobetónovými tvárnicami, čím by sa malo zamedziť
veľkým únikom tepla a malo

by to ušetriť nejaké prostriedky pri vykurovaní objektu budovy .
Čiastočne sme uspeli s našimi požiadavkami aj na ŽSK o
rekonštrukciu hlavnej cesty
cez obec. Bol zrekonštruovaný úsek v dĺžke 600 m, aj keď
sme požadovali aspoň 900
m, aby bola opravená celá
časť od mosta po katolícky
kostol.
Začiatkom nového roku by
mal byť pripravený územný
plán obce na proces schvaľovania. V priebehu roka by
sme chceli zatepliť hasičskú
zbrojnicu, na ktorú nám bola
schválená dotácia z MV SR vo
výške 30-tisíc eur. Máme podaný projekt na rekonštrukciu detského ihriska pri škôlke. V príprave je projektová
dokumentácia na výstavbu
chodníka od evanjelického kostola po ulicu Tepeľ a
zriadenie obecného múzea.
Chceli by sme dokončiť vysporiadanie pozemkov pri
zbernom dvore so SPF a začať s prípravou tohto areálu
pre zriadenie kompostoviska.
Na záver príhovoru vám
chcem zaželať krásne prežitie blížiacich sa vianočných
sviatkov, veľa šťastia, zdravia,
božieho požehnania a úspechov aj v budúcom roku.
Milan Pavlovčík

UDIALO SA

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Október je desiatym mesiacom roka v gregoriánskom
kalendári a má 31 dní. Bol to
mesiac, v ktorom obyčajne
končievali vojenské výpravy,
preto jedným z hlavných sviatkov bolo čistenie zbraní a
ich ukladanie do chrámu. Hoci
je október plný najrôznejších
historických sviatkov a osláv,
pre nás nesie symboliku jesene, ktorá je tradične spájaná
so seniormi.
Dňa 24. októbra sme si našich seniorov uctili aj v našej
obci, pripravením menšie-

ho posedenia. Dôchodcom
sa prihovoril starosta obce,
do dobrej nálady im zahrali
Kubernátovci zo susediacej
Komjatnej, zahanbiť sa nedali
ani dôchodcovia z miestneho
klubu dôchodcov, a už tradične sa starým rodičom, dedkom a babkám prihovorili aj
deti z materskej školy so svojim pripraveným programom
a deti z folklórneho súboru
Trnkárik. Prítomní odchádzali s príjemným hrejivým pocitom a malými spomienkovými darčekmi.

ŽMM A DEŇ OBCE
Prázdniny sme opäť začali
športovou nedeľou. Dňa 7.
júla sme tradične organizovali už 48. ročník Žaškovského
minimaratónu. Pretekov sa
zúčastnilo 141 pretekárov
v detských kategóriách, 26
pretekárov bežiacich 7,5 km
a predstavilo sa nám 61 pretekárov hlavného preteku
na trati dlhej 10,5 km. Spolu
228 pretekárov na ktorých sa
počas celého dňa usmievalo
slniečko. O poriadne napätie
sa postaral pán Tibor Sahajda,
úradujúci majster SR v maratóne. Trať dlhú 10,5 km zabehol za 32:50,2 min, čo bolo
pomerne dosť blízko ku prekonaniu traťového rekordu z

roku 2011, ktorý je 31:47,45
min. Hlavného preteku sa zúčastnili aj piati muži zo Žaškova a to Tomáš Flajs, Milan
Zelina, Martin Svitko, Vladimír Krška a Miloš Lang. Všetci
pretekári úspešne dobehli do
cieľa.
Po športovom dni nasledoval kultúrny program v rámci
osláv 5. ročníka Dňa obce. Do
dobrej nálady zahrali a zaspievali folklórne skupiny z
okolitých dedín, vo večernom
programe sa predstavila zábavno-hudobná skupina Traky, príjemný deň a večer sme
zakončili s rockovou skupinou
Shock band, ktorá sa venuje
hudbe 70., 80., a 90. rokov.

STRETNUTIE ŠTYROCH CHOTÁROV
Dňa 14. septembra obce
Žaškov, Oravská Poruba,
Komjatná a Jasenová spojili
svoje sily a zorganizovali už
8. ročník podujatia Výstup
4 chotárov. Ako sa na dobrých susedov patrí, všetci
spolu sa pričinili o dobrú
náladu, spoločne sme si
zaspievali, spolu sme si po-

klebetili, naši dobrovoľní
hasiči nám pripravili chutné občerstvenie. Do dobrej nálady nám prispelo aj
krásne, ešte stále teplé počasie. Zostáva nám už len
dúfať, že sa v takom hojnom
počte a za skvelého počasia
uvidíme na Hrádku aj po
ďalšie roky.
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MEMORIÁL ONDREJA SOKOLA
Memoriál môžeme definovať
ako športové stretnutie alebo
preteky na počesť nejakého
zomrelého pretekára. U nás v
obci členovia DHZ organizujú
každý druhý rok Memoriál
Ondreja Sokola, ktorý sa zaslúžil o rozvoj dobrovoľného
hasičstva v Žaškove.
Hoci počasie nám neprialo,
tento rok si počas memoriálu
zmeralo sily niekoľko druž-

stiev, do súťaže sa zapojilo aj
družstvo Plameniakov zo Žaškova a družstvo detí z Vyšného Kubína.
Dobrovoľných hasičov prišli
podporiť nielen domáci, ale
všetci priaznivci hasičského
športu. Po záverečnom vyhodnotení požiarnych útokov,
odovzdaní diplomov a pohárov bola pripravená bohatá
tombola.

ÚSPEŠNÝ ROK PRE BARBORU
Naša rodáčka Barbora Bajčiová sa zúčastnila medzinárodnej súťaže Battle of Bratislava.
V konkurencii viac ako 50
pretekárov z celého Slovenska opäť nesklamala a odniesla si dve zlaté medaily v
kategórii žien nad 75 kg.
V októbri sa v Rumunsku
konali majstrovstvá sveta v
pretláčaní rukou juniorov aj
dospelých.
Tam Barbora súťažila už
v obidvoch kategóriách.
Medzi juniormi ovládla svoju kategóriu nad 70 kg a stala sa majsterkou sveta na obe
ruky. Po prvýkrát súťažila aj
v kategórii žien, kde sa stala

majsterkou sveta v kategórii
žien nad 90 kg pravou rukou.
Tento rok jej teda priniesol
tri tituly majsterky sveta.
Michaela Tomovčíková

PREDSTAVUJEME NAŠU NOVÚ SLUŽBU
Chcete byť informovaní o aktualitách z nášho webu?
Chcete mať k dispozícii dôležité informácie z obce vo
vašom smartfóne?
Práve pre vás je určená naša nová mobilná aplikácia V OBRAZE.
Aplikácia vám prináša prehľad aktualít z webu našej
obce, upozorní vás na novo vložené správy, dozviete sa
včas o organizovaných akciách, môžete si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.
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PÁTRAČI NA STOPE
Deti majú vždy veľa otázok,
veľakrát my dospelí už nemáme síl na ne odpovedať.
Vo svojej podstate sú deti
zvedavé bytosti, a aj vďaka
našim pravdivým odpovediam sa v nich tvorí schopnosť rozumieť všetkému
okolo nich. Nielen v oblastiach ich múdrosti, ale aj v
schopnosti byť empatickou,
úprimnou, citlivou či spoločenskou bytosťou.
Na otázky týkajúce sa viery
v Pána Boha, toho, či Ježiš
je naozaj Boží Syn, sme sa
snažili zážitkovou formou
odpovedať deťom počas už
tradičného letného detského tábora, ktorý už niekoľko
rokov za sebou organizuje
Cirkevný zbor evanjelickej

cirkvi na Slovensku so sídlom v našej obci pre všetky
deti do 12 rokov. V tohtoročnom dennom tábore sa
počas druhého júlového
týždňa sa vystriedalo až 37
detí. Témou tábora bolo
stať sa detektívom a hľadať
dôkazy Ježišovho ukrižovania a vzkriesenia, odhaliť a
nájsť svedkov, ktorí sa tohto
úžasného plánu záchrany
hriešneho človeka zúčastnili.
Spoločne sme prostredníctvom detektívnych postupov
hľadali a nachádzali dôkazy
o tom, že Ježiš, hoci bol ukrižovaný ako zločinec na dreve
kríža, následne zomrel, vstal
na tretí deň z mŕtvych a žije i
dnes v srdci každého, kto ho
do neho vpustí. Deti súťaži-

li v tímoch, zbierali body a v
nedeľu po tábore boli odmenené na Službách Božích v
evanjelickom kostole. Rodičom boli fotodokumentáciou
odprezentované zábery z
celého táborového týždňa.
Aktivity naplnené Božím slovom, piesňami, tvorivými aktivitami, športovými hrami,

terénnym pátraním a množstvom, množstvom spoločnej zábavy sa uskutočnili aj
vďaka ochotným starým mamám a maminám, ktoré deťom prichystali občerstvenie
a finančnej podpore Obecného úradu v Žaškove.

anoc, lebo v nás vzbudzujú a
prehlbujú ľudskosť a šľachetnosť a aj preto sme radi a vďační, že sa ich aj v tomto roku dožívame.
Keď nad čarom Vianoc a ich
prežívaním uvažoval americký
spisovateľ Oren Arnold (19001980), takto sa vyjadril: „Navrhujem tieto vianočné darčeky – Nepriateľovi odpustenie,
Súperovi toleranciu, Priateľovi
svoje srdce, Zákazníkovi službu, Všetkým vľúdnosť, Dieťaťu
dobrý príklad, Sebe rešpekt.“
Želajme si krásne a šťastné
Vianoce sebe navzájom, našim

blízkym, priateľom, dobrodincom, našej krásnej a drahej
obci i všetkým ľuďom dobrej
vôle. Kiež nás Vianoce naplnia
novým elánom, radosťou, láskou a odvážnymi rozhodnutiami.
A keď budeme za pár dní vítať Nový rok a želať si šťastie
a zdravie, zaželajme aj sebe
odvahu a silu byť stále lepšími
priateľmi a dobrodincami, človeka, sveta a ľudstva.
Želám vám všetkým pokojné
Vianoce a šťastný nový rok
2020.

Anna Solivajsová

MILÍ ŽAŠKOVČANIA,
prežívame posledný mesiac
roka, v ktorom oslávime najkrajšie sviatky roka, Vianoce a
rozlúčime sa so starým rokom
2019, aby sme plní nádeje a
nových očakávaní privítali
nový rok 2020.
V tomto predvianočnom čase
uvažujeme nad výberom vhodného darčeka svojim blízkym,
aby sme im aj takto vyjadrili
našu vďačnosť za to, že ich
máme, a že stáli pri nás počas
celého roka v dobrom i v zlom.
Predvianočný čas i samotné
Vianoce svojou podmanivou
atmosférou nás robia citlivej-

šími a vnímavejšími pre veci
a hodnoty života, akými sú
rodinná pohoda, ľudská spolupatričnosť a solidarita, žičlivosť, vzájomná úcta, láska a
priateľstvo medzi nami, pokoj
a mier vo svete i v nás. Ak sme
v tomto duchu a atmosfére
mohli prežiť väčšiu časť roka,
v práci v rodine, sme za toto
všetko vďační. A právom nás
blaží v srdci dobrý pocit, ak
sme my sami spoluvytvárali takého ovzdušie pre život naším
blízkym doma a v práci našim
kolegom.
Prekvapuje nás sila a čaro Vi-

PhDr. Jozef Skurčák, farár
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SPEKTRUM

DENNÝ STACIONÁR
Koncom júna sme sa spolu s
našimi starkými vybrali na
opekačku na Tepeľ, kde sme
si v krásnej prírode vychutnali špekačky a rôzne pochutinky. Počasie nám prialo, zahrali sme sa rôzne hry,
porozprávali a zaspievali.
Poniektorí z nás si aj zatancovali.
V septembri sme si všetci
mohli vyskúšať našu zdatnosť v športovej olympiáde.
Cez leto sme sa na olympiádu
poctivo pripravovali aby sme
podali tie najlepšie výsledky.
V rôznych disciplínach každý
mohol ukázať svoje sily a tak
zistiť v čom ešte treba potrénovať. Olympiáda sa nám vydarila, zažili sme pri nej veľa
zábavy a radosti. Ocenení
boli všetci, pretože sa snažil
každý a vydal zo seba maximum. Už teraz sa tešíme na
ďalšiu športovú olympiádu.

Mesiac úcty k starším sme
venovali posilneniu osobnej hodnoty každého člena
Denného stacionára. Prostredníctvom rôznych aktivít
a prednášok sme sa snažili
objaviť vlastnú jedinečnosť
a identitu, objavovali sme
svoje silné ale aj slabšie
stránky. Naši starkí sa utvrdili v tom, že sú stále veľmi
dôležití a potrební v spoločnosti, že majú veľkú hodnotu
a že staroba môže byť veľmi
krásna. Svojím nádherným
programom k mesiacu úcty k
starším nás potešili aj detičky z tunajšej materskej školy. Vyčarovali nám úsmev na
tvári, rozveselili naše srdcia
a vytvorili skvelú atmosféru.
Ďakujem aj žiakom zo základnej školy a jednote klubu dôchodcov, ktorí nás pravidelne navštevujú. Trávia
s nami čas pri speve, spolo-

čenských hrách, vzájomných
rozhovoroch. Vždy sú naši
starkí nimi potešení, cítia sa
tak stále duchom mladí. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

aj v novom roku 2020.
Všetkým vám zo srdca prajeme požehnané sviatky, nech
pokoj, radosť a láska naplnia
vaše domovy.

HODNOTENIE ČINNOSTI ZO JDS V ŽAŠKOVE ZA II. POLROK 2019

Našou túžbou by nemalo byť
hodnotenie tak ako keď slnko
zapadá v zime skôr ako v lete,
ale túžbou našich skúseností
by sme sa mali stať učiteľmi
ďalších generácii.
Určite každý z nás túži po pokojnom živote a pripomeňme
si, že život nie je nárok, ale život
je skutočnosť je to dar, ktorý
sme dostali pri narodení.
V letnom mesiaci júli určite
každý trávi dovolenku medzi
svojimi, nám však učarovala
práca pre našu rodinu, svojich
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blízkych a v neposlednom rade
práca v prospech nás všetkých
tak aby boli spokojný naši vnukovia je to predsa údel dôchodcov pomáhať.
Aj tento mesiac pri príležitosti
výročia vierozvestcov sv. Cyrila
a Metoda si naša ZO pripomenula majstra Jána Husa a M. R.
Štefánika stretnutím na Zemäné vŕšku spievaním vybraných
piesní. Taktiež sme sa zúčastnili
v tomto mesiaci akcie Deň obce
a ŽMM a prispeli sme tradičným varením halušiek a chutného gulášu.Nezaháľali sme
ani na PD, kde sme kosili okolo
budov.
Tento mesiac netradične prebehlo školenie hospodárov,
predsedov revíznych komisii
a predsedov ZO JDS v Dolnom
Kubíne.
Naši členovia sa taktiež zúčastnili brigády na čistení priepus-

tov pre U-PS Žaškov. Mesiac
august patrí medzi prázdninové mesiace a tak akcií bolo pomerne málo. Zúčastnili sme sa
na známom Párnickom švábkobraní, taktiež sme zorganizovali pre našich členov výstup na
Šútovský vodopád. Keďže bol o
túto akciu malý záujem, absolvovali sme ju vlastnými autami.
A pomaly prichádza jeseň –
mesiac september. Tradične
ako každý rok sa naši členovia
zúčastnili stretnutia na štyroch
chotároch.
V mesiaci október sme navštívili známe trhy v poľskej Jablonke, ktoré sme spojili s kúpaním v termálnych bazénoch
Oravice. V tomto mesiaci naši
členovia prispeli do programu
Mesiac úcty k starším, ktorý organizovala obec Žaškov.
Predposledný mesiac v roku
- november patrí medzi naše

hodnotenia, čo nám priniesol
rok a čo nás ešte čaká. Posedením v našom klube pri dobrom
čaji a spoločenských hrách zabúdame na únavu.
Nezabudli sme však na stretnutie s dôchodcami v dennom
stacionári v Žaškove, ktorým
tiež dobre padne s blížiacim
sa koncom roka posedenie pri
dobrej piesni, ktorú si spoločne
zanôtime.
Posledný mesiac december
patrí medzi záverečné hodnotenie našej činnosti, výročná
členská schôdza spojená s poďakovaním všetkým, ktorí nám
v roku 2019 pomáhali. Nemá
zmysel hrať sa na silných, lebo
v boji každý len stráca. Akoby
opäť ktosi provokoval našu
trpezlivosť, preveroval vieru
v život a nádej na spolužitie v
rôznosti.
ZO JDS v Žaškove

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

SPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ S MŠ ŽAŠKOV
Koncom kalendárneho roka
vždy zvykneme všetci bilancovať, aký bol končiaci
sa rok, čo všetko priniesol,
čo sme dokázali počas celého roka urobiť. Bilancujeme
doma - v rodinách, ale aj na
pracoviskách. My v ŽS s MŠ
Žaškov taktiež hodnotíme
uplynulé obdobie.
Od začiatku nového školského roka prebehli síce len štyri mesiace, ale my sme toho
dokázali naozaj neúrekom.
V tomto školskom roku sme
sa zapojili do projektu MŠ
SR s názvom Zvyšovanie gramotnosti
- ZŠ s MŠ Žaškov. V rámci tohto dvojročného projektu sme
začali plniť stanovené úlohy
– v septembri sme navštívili
v rámci Dňa európskych jazykov Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici, kde
sme sa zúčastnili vzdelávacích aktivít. V novembri sme
besedovali s básnikom Va-

lentínom Šefčíkom a bližšie
sme sa zoznámili s jeho tvorbou. Koncom novembra zas
mladší žiaci navštívili Krajskú knižnicu v Žiline, kde odborní zamestnanci knižnice
pripravili pre našich žiakov
zaujímavé vzdelávacie podujatia. Vďaka projektu sme
mohli našu žiacku knižnicu
„obohatiť“ o nové knižné tituly a čítačky kníh. Projekt
bude samozrejme ďalej pokračovať a naši žiaci budú
mať možnosť zvyšovania
gramotnosti aj v oblasti prírodovedných predmetov.
Od septembra sme sa zúčastňovali aj iných aktivít,
napríklad v rámci dejepisného učiva sa starší žiaci
zúčastnili prednášok a vzdelávacích aktivít v Múzeu SNP
v Banskej Bystrici a mladší
žiaci sa zoznámili s históriou
Budatínskeho hradu pri jeho
osobnej návšteve.
V septembri sme sa zúčast-

nili výchovného koncertu s
protidrogovou
tematikou,
kde sa žiaci bližšie oboznámili aj s témami – šikana a
extrémizmus, v októbri v
rámci Dňa sporenia besedy s odborníkom z oblasti
bankovníctva v rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov, no a v novembri prednášky zameranej na
prevenciu násilia a šikanovania. Finančnú gramotnosť
našich žiakov sme podporili
aj účasťou na Vianočných trhoch v obci Žaškov, kde žiaci
mali možnosť prezentovať
a predávať vlastnoručne vyrobené výrobky s vianočnou
tematikou. To, že sú naši žiaci veľmi manuálne zruční,
dokázali aj v okresnom kole
Technickej olympiády, kde
náš tím bol veľmi úspešný a
Samuel Bakoš získal krásne
2. miesto.
V oblasti cudzích jazykov
sme absolvovali divadelné
predstavenie v anglickom jazyku s názvom Tisíc a jedna
stories, ktoré pre nás pripravilo Divadelné centrum Martin. Najstarší žiaci absolvovali školské kolo Olympiády
v anglickom jazyku.
Samozrejme, že sme sa zúčastnili aj iných súťaží – školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,
Dejepisnej olympiády, Geografickej olympiády a Pytagoriády. Víťazi školského

kola predmetových olympiád budú našu školu reprezentovať v okresných kolách.
Jesenné mesiace priniesli aj
celoslovenské Testovanie 5,
ktorého sa zúčastnili piataci. Žiaci ôsmeho a deviateho
ročníka si vyskúšali cvičné
testovanie KOMPARO, ktoré
bolo prípravou na Testovanie 9, ktoré deviatakov čaká
počas jarných mesiacov.
Výborná bola aj spolupráca
s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne,
naši žiaci sa zúčastňovali
vzdelávacích aktivít tejto inštitúcie.
V novembri sme pre žiakov
1. stupňa pripravili aj plavecký výcvik. No a nezabudli
sme ani na našich najstarších
spoluobčanov, pripravili sme
pre nich kultúrny program
v rámci Októbra – mesiaca
úcty k starším a s kultúrnym
programom sme navštívili aj
klientov miestneho stacionára.
Ten čas naozaj rýchlo beží...
Nedávno bol september a
už tu máme adventné obdobie, čas blížiacich sa Vianoc.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu v uplynulom období, prajeme priateľom našej
školy do nového roka 2020
hlavne veľa zdravia, porozumenia a pracovných úspechov.
Kolektív ZŠ s MŠ Žaškov
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V MATERSKEJ ŠKOLE JE DETÍ AKO SMETÍ
V obci máme krásnu materskú školu. Jej krása spočíva
nielen v štedrých a postupne rekonštruovaných priestoroch obecnej budovy či
v priestrannom slnečnom
školskom dvore. Jej krása
spočíva v tom, že je plná detí.
A v tomto školskom roku by
sme na pomenovanie situácie obsadenia kapacity mohli
použiť aj básnické vyjadrenie, že je v nej „detí ako smetí“.
Už si ani nepamätáme na to,

že sa pre vysoký záujem zo
strany rodičov musela zvyšovať jej kapacita. V tomto
školskom roku k tomu došlo. Do materskej školy sme
ich prijali 48. Počas letných
prázdnin sme sa na „naše
deti“ dôsledne pripravili.
Vymaľovali sme priestory
obidvoch tried a v triede
staršej skupiny sme vymenili
podlahovú gumu a koberec.
Vymenili sme aj kryty na radiátory. Mali sme problémy
s nedostatočným počtom

stoličiek, lehátok, periniek,
šatňových skriniek, no poradili sme si.
A v septembri sme sa s odhodlaním pustili putovať po
ceste za poznaním, spoločnými hrami, zážitkami a hlavne
usmiatymi a spokojnými detskými tvárami.
Naše deti si po dobe zvykania odlúčiť sa od rodičov už
nevedia predstaviť, že by do
materskej školy neprišli. Novým dňom k nim prichádzajú
nové výzvy, skúsenosti, nová

zábava, hry. Čas trávia v podnetnom prostredí, v ktorom
sa môžu rozvíjať vo všetkých
oblastiach rozvoja ich osobnosti, a tak sa pripravovať
nielen na 1. ročník základnej
školy, ale aj na svoje postavenie v spoločnosti. Zároveň
sa im snažíme vytvárať prostredie, v ktorom sa cítia aj
bez svojich rodičov bezpečne, spokojné, milované, akceptované a prijaté.

úsmevy, stisky rúk, bozky,
láskavé slová – nie ako symbol niečoho, ale ako zo srdca
plynúce akty láskavosti, spolupatričnosti, úcty a porozumenia.
Poslaním zborov pre občianske záležitosti je rozvíjať ideál pozornosti a úcty človeka
k človeku. ZPOZv Žaškove sa
počas roka podieľal na príprave a zabezpečovaní troch
slávností – Uvítanie detí do
života, Deň matiek a Úcta k
starším. Zaželajme si – všetci
Zpozáci navzájom, aby naša

práca potešila nielen všetkých okolo, ale aj nás. Ak zo
svojho srdca rozdáme po
kúskoch radosť a veselosť,
robíme ľudí lepšími a priateľskejšími.
Dovoľte nám popriať vám
aby spolu s Vianocami zavítala do vašich príbytkov láska spolu s priateľstvom, úcta
spolu s pochopením, pohoda
spolu s radosťou, elán spolu
so zdravím.

Kolektív materskej školy

SYMBOLY VIANOC
Už znovu sa v období adventu a vianočných sviatkov
tešíme na tých niekoľko sviatočných dní, ktoré by sme
chceli prežiť naplno – so
svojou rodinou, v príjemnom prostredí vyzdobeného, teplom preplneného
domova. Svoj domov ozdobujeme rozmanitými symbolmi Vianoc. K symbolom
Vianoc patria:stopy v snehu
– stopy v duši,
vianočný stromček – symbol
Štedrého večera.
jablká ako symbol zdravia,
8

mladosti, krásy.
orechy zasa ako symbol úrody, plodnosti a sily.
zelená halúzka – rodiaci sa
život, bohatstvo a šťastie.
sviečky – príchod svetla svetiel.
betlehem – po hebrejsky
Dom chleba.
pieseň Tichá noc, svätá noc
od roku 1818 patrí k sviatočnej atmosfére Vianoc na
celom svete.
Nechceme, aby náš život
ostal len v znamení symboliky. Dávajme si navzájom

Zbor pre občianske záležitosti
v Žaškove

ŠPORT

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ŽAŠKOV
Z dotácie DPO SR bola pre
náš zbor zakúpená hasičská
výstroj, päť kusov prenosných vysielačiek a oblečenie
pre nových členov DHZO.
Poľnohospodárske
družstvo Žaškov nám poskytlo
finančné prostriedky na
nákup výstroje pre členov
záchranárskeho družstva,
ktoré sa zúčastňuje na pátracích akciách po nezvestných osobách.

Dňa 21. júla náš dobrovoľný
hasičský zbor organizoval
X. ročník Memoriálu Ondreja Sokola na futbalovom
ihrisku v Žaškove. Súťaž sa
konala za účasti hasičských
družstiev zo Zuberca, Oravskej Poruby, Vyšného Kubína, Brezovice, Párnice a
Žaškova. Po krátkom úvode
a príhovore starostu obce
sme si minútou ticha uctili
pamiatku nášho mladého
člena Jána Snováka, ktorý
nás predišiel do večnosti.
Počasie nám prialo, ale nie
dlho. Po niekoľkých útokoch prišla náhla zmena. Po
búrke sa počasie umúdrilo
a bohatá tombola pritiahla
veľa ľudí.
Taktiež sme zorganizovali
súťaž v motaní hadíc v troch
kategóriách. Zúčastnilo sa
13 mužov, 5 žien, 4 plameniaci s nasledovným umiestnením:
Muži: 1. Horvát Miroslav –
Or. Poruba27,75
2. Štrba Peter – Žaškov28,63
3. Lang Maroš – Žaškov29,50
Ženy: 1. Drengubiaková Daniela – Vyšný Kubín 36,97
2. Langová Ružena – Žaškov38,53
3. Mešková Lea - Vyšný Kubín43,41
Plameň: 1. Meško Drahuš Vyšný Kubín37,78
2. Konišiak Matúš - Vyšný

Kubín 58,44
3. Kovaľová Emka - Vyšný
Kubín59,99
Požiarny útok – umiestnenie.
Plameň
1 Žaškov A - 21,71
2 Vyšný Kubín B - 24,25
3 Zuberec - 25,33
4 Or. Poruba - 25,98
5 Žaškov B - 26,25
6 Vyšný Kubín A - 30,45
7 Brezovica - D
Ženy
1 Or. Poruba - 1.46.45
2 Vyšný Kubín - 1.59.44
3 Žaškov - 2.04.23
Muži
1 Žaškov B - 1.41.11
2 Vyšný Kubín - 1.45.74
3 Žaškov A - 1.56.02
4 Párnica - 2.00.91
5 Brezovica - 2.21.61

Dňa 4. septembra boli členovia DHZ privolaní na likvidácii požiaru rodinného
domu v dolnej časti dediny.
Po príjazde k požiaru boli
na mieste už prítomní profesionálni hasiči z Dolného
Kubína a Tvrdošína.
Po dohode s veliteľom zásahu sme zabezpečili doplňovanie cisterien vodou z
hydrantu a neskôr z miestneho potoka. Taktiež sme sa
zapojili do likvidácie požiaru podľa pokynov veliteľa
zásahu troma prúdmi „C“
a jedným prúdom „D“. Po
lokalizácii požiaru naši členovia pomáhali pri rozoberaní strechy, naukladaného
dreva a dohášaní požiaru.
Po uhasení požiaru veliteľ
zásahu odovzdal požiarovisko veliteľovi, nariadil jeho
stráženie najmenej 8 hodín.
Šiesti členovia DHZ boli ur-

čení na stráženie požiaroviska až do ranných hodín,
kedy ich vystriedali ďalší
členovia DHZ. Po ukončení
zásahu sme sa presunuli na
hasičskú zbrojnicu, kde boli
vykonané práce na očistení
a údržbe techniky, aby bola
pripravená na prípadný zásah. Aj touto cestou chcem
poďakovať všetkým dobrovoľným hasičom Žaškov,
Párnica a Istebné za pomoc
pri likvidácii požiaru.
Dňa 12. októbra od 8. h do
18. h členovia DHZ Žaškov
vykonali preventívne protipožiarne prehliadky v
starej časti obce. Kontroly
boli zamerané na stav komínov, elektroinštalácie a
krytov svietidiel v hospodárskych budovách, umiestnenie udiarní a skladovanie
horľavých látok v blízkosti
tepelných zdrojov. Jedná sa
hlavne o upozornenie na
nedostatky zistené počas
kontroly, čím chceme predchádzať prípadnému vzniku
požiaru.
Chcem v mene Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov poďakovať našej členke
Barbore Bajčiovej za propagáciu nášho hasičského zboru na súťaži v ďalekej Číne.
Predseda DHZ Žaškov
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NOHEJBALISTOM SA DARÍ
V lete sa klubové ihrisko
znova stalo domovom nohejbalového družstva, ktoré
ihrisko využíva na tréning.
To, čo tu natrénujú, ukázali
na niekoľkých turnajoch v
rámci celého Slovenska, kde
sa umiestňovali na popredných priečkach. Aby sa im
lepšie hralo, pomáhali aj pri
údržbe a spravovaní ihriska,
za čo im chcem poďakovať
v mene všetkých, ktorí si na
ihrisko prídu zašportovať,
či len tak posedieť pri pivku. Tento rok sme rozobrali
prehnitú hojdačku a niekedy

v zimnom období urobíme
novú z materiálu, ktorý už
máme nachystaný.
Z cezhraničnej spolupráce
nám obec pomohla spolufinancovať účasť na volejbalovom turnaji na Morave,
kde sme tohto roku obhajovali prvenstvo z minulého ročníka. Tento krát sme
neboli jediní zahraniční
účastníci, pozvanie prijalo aj
nohejbalové družstvo, ktoré
sa už tradične zúčastňuje aj
nášho domáceho turnaja.
Vysokým nasadením a bojovnou hrou o každú loptu

sa nám podarilo obhájiť prvenstvo. Najviac, aj nohejbalisti, si odniesli medaily
za tretie miesto. Po prázdninách sa v jesennom období
konečne podarilo získať nových aj staronových hráčov
na štvrtkové tréningy v školskej telocvični, ktoré bývajú
pravidelne od 19. h. Na tieto
tréningy môžu prísť všetci,
ktorí si chcú trochu zašportovať a pretiahnuť si kostru.
V decembri prebehlo 1. kolo
Oravsko - turčianskej streleckej ligy zo vzduchových
zbraní, ktorého sa zúčast-

nilo viac ako 20 strelcov z
Oravy a Turca. Do marca
usporiadame ešte tri kolá,
v poslednom marcovom
kole prebehnú zároveň aj
majstrovstvá Oravy. Chceme usporiadať aj súťaž pre
našich občanov po ukončení
niektorého kola ligy.
Do roku 2020 prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a
lásky a všetkých pozývam
začiatkom roka - 5. januára
na Trojkráľový stolnotenisový turnaj do telocvične.

dve kolá, no ani raz sme nepostúpili zo skupiny. S predvedenou hrou nášho mužstva sa nemôžeme hanbiť,
sme vyrovnaným súperom a
potrápime ich (súperi hrajú
Slovensku extraligu alebo sa
zúčastňujú turnajov o Slovenský pohár).
Do budúcna by sme chceli tento šport presadiť aj
do základnej školy v rámci
krúžku. Myslím, že to nie je
zložitý šport, veď to ukazuje len 7-ročný Mateo Mikuš.
Dokáže pochopiť hre a naučiť sa pravidlá nohejbalu,

ukazuje, že za pár rokov
bude hrať so svojím otcom.
Na záver vás pozývame na
tradičný koncoročný turnaj
v nohejbale. Organizujeme
ho 28. decmebra, pôjde už
o 13. ročník zimného nohejbalového turnaja. Uskutoční sa v telocvični Základnej
školy v Žaškove.
Chcem poďakovať za podporu obecnému úradu a OFK
Družstevník Žaškov. Prajem
všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný
nový rok.

Miroslav Záň

NOHEJBALOVÝ TEAM ŽAŠKOV
Je obdobie, keď sa blíži koniec roka a s ním aj Vianoce,
každý trávi chvíle so svojimi
najbližšími a spomína sa na
to, čo sa udialo za celý rok.
Aj v našom nohejbalovom
tíme sa každoročne niečo
udeje a čo nás všetkých teší,
záujem o nohejbal v Žaškove
sa rozrastá a zvyšuje sa počet hráčov v kolektíve.
V krátkosti si pripomenieme
rok 2019, kedy sme nielen
reprezentovali našu obec,
ale aj usporiadali turnaje v
Žaškove. V januári sme sa
prehupli do kolobehu TRNLTurčianskej
nohejbalovej
ligy, kde sme sa prihlásili
prvýkrát. Ligy sa zúčastňuje
Slovenskí špička medzi nohejbalistami. Prvú sezónu v
nej sme ukončili na krásnom
4. mieste z celkového počtu
9 mužstiev. Vo februári sme
sa zúčastnili turnaja v Českom Jičíne, kde sme súťažili
s „A“ a „B“ mužstvom a skončili na 1. a 3. mieste. V júni
sme išli obhajovať vlaňajšie
víťazstvo na turnaji V Bodorovej, kde sme opäť súťažili s „A“ a „B“ mužstvom a
získali 1. a 5. miesto. Kon10

com júna sme zorganizovali
4. ročník letného turnaja,
kde sa pri účasti kvalitných
družstiev hral krásny nohejbal. Turnaj vyhralo mužstvo
Pozbieranci (hrali v ňom
dvaja domáci hráči a hlavne
mladý objav žaškovského
nohejbalu Maroš Lang ml.,
čo potvrdili aj hráči s veľkými skúsenosťami z Martina). V auguste sme išli na
turnaj do Žabokrekov, kde
sme skončili na 3. mieste. V
novembri sme sa prihlásili
do ďalšieho ročníka TRNL v
Martine. Zatiaľ sme odohrali

Lukáš Mikuš

ŠPORT

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DRUŽSTEVNÍK ŽAŠKOV

Aj pred novou sezónou
2019/2020 nastal v kádri
mužstva dospelých pohyb.
Hosťovanie sa skončilo Martinovi Medveckému, ktorý
sa ho rozhodol nepredĺžiť.
Brankár Michal Suroviak sa
rozhodol pre novú výzvu a
prestúpil do Pribiša. V júli
nás zasiahla tragická smrť
nášho kamaráta a spoluhráča
Janka Snováka. Príprava tak
neprebiehala v ideálnej nálade. Z príchodov do mužstva
sa nám podarilo dotiahnuť
prestup Juraja Vošku z Vasiľova. Až po prvom súťažnom
zápase sme vyriešili problém
na brankárskom poste angažovaním Martina Serdela.
V súťažných zápasoch sme
sa postupne predstavili v
Novoti (prehra 0:6), doma s
Brezou (výhra 5:3), v Rabči
(prehra 1:4), doma so Zázri-

vou (prehra 0:3), v Liesku
(prehra 0:2), doma s Hruštínom (výhra 4:1), v Zubrohlave (prehra 0:3), doma s
Klinom (remíza 1:1), v Istebnom (prehra 1:3), doma s
Leštinami (prehra 3:6), v
Pribiši (prehra 1:3), v Zákamennom (výhra 4:3), doma
so Zubercom (remíza 2:2). Po
nevydarenom zápase v Pribiši skončil na lavičke tréner
Lukáš Kováč. Jesennú časť
sme zakončili s bilanciou 13
odohraných zápasov, z toho
3x výhra, 2x remíza a 8x prehra pri skóre 22:40 so ziskom
11 bodov. V tabuľke nám patrí 12. miesto, čo určite nie
je lichotivé postavenie a nie
sme s ním absolútne spokojní v klube.
V sezóne 2019/2020 sme
prihlásili mužstvo žiakov do
súťaže U13. V nej hrajú svo-

2.

Schválenie programu rokovania

6.
7.

Správa o hospodárení DHZ v roku 2019
Správa revíznej komisie DHZ 2019

11.

Diskusia

13.

Prijatie uznesenia

15.

Záver rokovania

je zápasy turnajovým spôsobom. Oravský futbalový zväz
nás priradil do skupiny A
spolu s Oravskou Porubou a
Zázrivou. Sezónu začali turnajom v Zázrivej (so Zázrivou
prehra 0:4, s Oravskou Porubou prehra 2:7). Pokračovali
domácim turnajom v Žaškove (s Oravskou Porubou prehra 3:8, so Zázrivou prehra
2:11). Jesennú časť zakončili
turnajom v Oravskej Porube
(s Oravskou Porubou prehra
1:3, so Zázrivou prehra 1:12).
V tabuľke sú po polovici súťaže na 3. mieste s bilanciou 6
prehier zo 6 zápasov so skóre
9:45. Aj mladších žiakov tak
čaká zimná príprava v ktorej
je čo doháňať a zlepšovať.
Slovenský futbalový zväz
zverejnil výzvu na predkladanie projektov na ďalšiu
etapu rekonštrukcie štadiónov a futbalovej infraštruktúry. Bohužiaľ náš projekt sa
medzi schválené projekty nedostal. Naďalej tak budeme
musieť v klube hľadať cesty
ako vyriešiť financovanie rekonštrukcie šatní.
Ešte mi nedá nevrátiť sa pár
slovami k jesennej časti dospelých (v niektorých bodoch
sa to dotýka aj žiakov). V klube si dobre uvedomujeme, že
nebola ideálna. V čase, keď

hráči potrebovali na ihrisku
najviac povzbudiť, sa im dostalo tých najhrubších nadávok. Najviditeľnejšie to bolo
v poslednom zápase so Zubercom. Kým sme prehrávali
0:2, tak bolo z tribúny počuť
samé nadávky a urážky. Akonáhle hráči vyrovnali na 2:2,
súpera dostali pod tlak a náš
tretí gól visel vo vzduchu, tak
nebolo lepších hráčov. Kritika posúva ľudí dopredu, no
kritika musí byť konštruktívna, nie bezbrehé nadávky a
urážky. Mňa po tomto zápase
viac ako stratené body mrzel tento prístup niektorých
jedincov, netýka sa to však
len posledného zápasu, tento
trend sa tu rozmáha posledné mesiace. Ak má niekto
pocit, že nám chce pomôcť a
dokáže veci zlepšiť, budeme
len radi, keď medzi nás príde. Ja mu na výročnej členskej schôdzi s radosťou prenechám vedenie klubu.
Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí OFK Družstevník
Žaškov podporili akoukoľvek
formou v roku 2019. Verím,
že rok 2020 bude úspešnejší.
Prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný
vstup do roku 2020.
Peter Farko
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RÔZNE

FS TRNKÁRI ZO ŽAŠKOVA

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
11. 6. 2019 - 10. 12. 2019

Narodili sa:
Ladislav Hubčík rodičia Ladislav Hubčík a
Martina Hubčíková, rod.
Babicová
Frances Kolčák rodičia
Róbert Kolčák a Viera
Kubačková, rod. Svitková
Chiara Kolčák rodičia
Róbert Kolčák a Viera
Kubačková, rod. Svitková
Teo Kokoška rodičia Marek Kokoška a Dominika
Kokošková, rod. Marčeková
Leo Komár rodičia Patrik
Komár a Adriána Komárová, rod. Borončová
Eduard Farko rodičia
Peter Farko a Mária Farková, rod. Babicová
Filip Jurík rodičia Filip
Jurík a Ivana Mikušová,
rod. Mikušová
Zomreli:
Ján Snovák č. d. 51
12. 7. 2019
Ján Pieš č. d. 163
10. 8. 2019
Ján Furinda č. d. 287
1. 9. 2019
Zuzana Pirohová č. d.
266
19. 9. 2019
Zuzana Čierna č. d. 319
4. 10. 2019

Katarína Žoviaková č. d.
353 26. 11. 2019
Uzavreli manželstvo:
Ivan Pobeha a Dominika
Chudiaková - 22.6.2019
Michal Hampel a Dominika Rišiaňová 5.7.2019
Ján Sokol a Ing. Zuzana
Štefíková - 6.7.2019
Ján Bakoš a Katarína
Kazárová - 19.7.2019
Ing. Peter Farko a Mária
Babicová - 20.7.2019
Zdenko Sotoniak a Denisa Kahaniková - 7.9.2019
Tomáš Korsák a Mgr.
Veronika Surová 14.9.2019
Mgr. Jozef Bača a Jana
Ligasová - 21.9.2019
Peter Kasan a Katarína
Užeková - 28.9.2019
Marek Vojtechovský
a Marika Svitková 12.10.2019
Roman Staroň a Lenka
Dúšková - 19.10.2019
Richard Muráň a Mgr.
Zdenka Chmarová
19.10.2019
Peter Furjel a Zuzana
Samolejová - 19.10.2019
Ján Karcol a Martina
Hadová - 26.10.2019

Pre našu folklórnu skupinu je zimný čas tak trošku
oddychom od letných vystúpení a festivalov. No povinnosti máme stále, a nezaháľame. V septembri sme
sa zúčastnili na krajskej postupovej súťaži Stretnutie s
piesňou v Zázrivej, odkiaľ
sme postúpili na celoslovenskú súťaž. Postupová
súťaž je vrcholným podujatím v rámci interpretácie
hudobného folklóru v Žilinskom samosprávnom kraji.
Zúčastnili sa jej interpreti
ľudovej piesne z regiónov
severného Slovenska – Kysúc, horného Považia, Liptova či Oravy.
V septembri nás navždy
opustil náš učiteľ, priateľ
pán Viliam Gruska z Bratislavy, významný slovenský
etnograf, scénograf, dramaturg a scenárista. Počas
svojej kariéry sa podieľal na
vytvorení ľudových festivalov a slávností, spolupracoval na filmových a televíznych projektoch. Pozdvihol
a prebudil folklór na Orave,
za čo sme mu nielen my,
Trnkári, ale aj všetky súbory z Oravy vďačné. Aj naši
folkloristi sa boli s ním
rozlúčiť na poslednej ceste
- ,,Česť jeho pamiatke".
Vydali sme si folkloristku

Zdenku Chmarovú teraz už
pani Muráňovú. Zdenke a
Rišovi
prajeme krásny život plný
lásky.
Barborke Janckovej k jej 20 tinám prajeme,
všetko najlepšie a veľa lásky k folklóru.
V terajšom predvianočnom
čase nacvičujeme vianočné
koledy, ktoré sme zaspievali na vianočných trhoch v
kultúrnom dome. S programom Vianočné koledy je
folklórny súbor pozvaný na
vianočný koncert do kostola v Krpeľanoch.
Týmto sa chcem poďakovať
všetkým našim folkloristom za vyťažené a občas aj
náročné víkendy, ktoré sme
absolvovali počas celého
roka, no zvládli sme to. Ale
keď folklór miluješ, nie je
čo riešiť.
V tomto vianočnom čase
pokoja, lásky so svojimi
blížnymi prajem celej FS
Trnkári veselé Vianoce a
šťastný nový rok, aby sme
vykročili do nového roku
tou správnou folklórnou
nohou. Všetkým našim
priaznivcom prajeme veľa
zdravia, spevu a tanca v novom roku 2020.
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ODPAD, ODPAD, ACH TEN ODPAD
Vážení občania, z dôvodu neustáleho zvyšovania
množstva komunálneho odpadu v našej obci a zároveň
aj platieb za tento odpad
(za skládkovanie na otvorených skládkach, odvoz) bola
na rok 2020 zvýšená suma
poplatku za komunálny
odpad na 19,50 eur za osobu. Od 1. 1. 2019 vstúpil do
platnosti nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Ide v ňom o to, že čím
viac odpadu bude končiť na
skládke, tým bude poplatok
za uloženie vyšší (do konca
roku 2018 poplatok 5,04 €/
tonu, od roku 2019 10 €/
tonu). Aj tzv. hierarchia odpadového hospodárstva je
nasledovná: 1. predchádzať
vzniku odpadu, 2. príprava na opätovné použitie, 3.
recyklácia, 4. iné zhodnocovanie, napr. energetické
zhodnocovanie (iba v certifikovaných spaľovniach,
bioplynových
staniciach
atď.), 4. zneškodňovanie a
až poslednou možnosťou je
skládkovanie. Celosvetový
trend je, aby čo najmenej
odpadu končilo na skládkach a viac sa ho vytriedilo
a tým zhodnotilo alebo opätovne použilo. Ak obec (my
všetci jej obyvatelia) bude
triediť odpad poctivo a
znížime množstvo odpadu,
ktoré z našej obce skončí
na skládke (zvýšime mieru
vytriedenia), aj poplatok za
uloženie bude nižší alebo
rovnaký a teda nebude potrebné zvýšiť poplatok pre
občanov.
Obec vás opätovne vyzýva k dôslednejšiemu triedeniu komunálneho odpadu, treba napomenúť
rodičov, starých rodičov,
susedov, vysvetliť im, kde
aký odpad patrí. Správnym prístupom k triede-

niu komunálneho odpadu
sa môže znížiť množstvo
– objem komunálneho
odpadu cca o 50 – 70 %
( triedený odpad - sklo,
plasty, papier, šatstvo,
biologický odpad, textil).
Ak budeme správne triediť
odpad, umožníme tak jeho
ďalšie spracovanie a z odpadu znova vznikne výrobok,
ktorý môžeme opäť použiť. Ušetríme tak prírodné
zdroje a ochránime životné prostredie pre nás i pre
ďalšie pokolenia. Správne
triedenie, teda separovanie
odpadov okrem iného zabezpečuje čistejšie životné
prostredie, šetrí prírodné
zdroje surovín a energie,
redukuje množstvo odpadu
na skládkach, vrátane čiernych, ktoré sa takto eliminujú a umožňuje opätovné
využitie odpadov recykláciou.
Pripomeňme si v skratke,
ako máme odpad správne
triediť:
Sklo zbierame do zelených
kontajnerov (zvonov) rozmiestnených po obci. Patrí
tu: okenné sklo, sklenené
fľaše, sklenené nádoby,
obaly zo skla, sklenené poháre a iné. Do skla nepatrí:
keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky,
obrazovky, silne znečistené sklo napríklad farbami
a iné. V prípade väčšieho
množstva skla ho treba odviezť do zberného dvora.
Plasty dávame do žltých
vriec a zbierame ich spoločne s kovovými obalmi
a tetrapakmi. Patria tu:
prázdne fľaše od nápojov,
minerálok, vína, kelímky od
jogurtov, masla, nádoby od
šampónov a ďalšej kozmetiky, čisté číre fólie, plastové vrecká a tašky, kovové
obaly ako konzervy od rôznych potravín, plechovky

od nápojov (coca cola, pivo)
alobal, hliníkové viečka od
jogurtov, viacvrstvové obaly od nápojov t.j. krabice z
džúsov, mlieka, smotany,
ovocných štiav. Tégliky z
jogurtov, masla, pomazánky atď. stačí vyškriabať
dôkladne lyžičkou alebo
vytrieť chlebom. Konzervy,
plechovky, tetrapaky treba
vypláchnuť vodou (popri
umývaní riadu aj špinavou
vodou), aby nezostali zvyšky z jedál a stlačiť, aby nezaberali veľa miesta. Do
plastu napr. nepatrí: celofán, guma, molitan, podlahová krytina, plasty znečistené chemickými látkami a
hrubo znečistené napr. zeminou. Keď má niekto viac
plastového odpadu, treba
ho priviesť do zberného
dvora. Každá domácnosť
okrem smetného koša na
komunál, má možnosť na
obecnom úradu získať vrecia žltej farby na triedenie
plastového odpadu.
Papier zbierame buď prostredníctvom
školského
zberu, kde sa treba dohodnúť s deťmi zo susedstva
alebo k nám pravidelne
chodia vykupovať papier,
za ktorý dostaneme ako
protihodnotu toal. papier,
alebo servítky. Vtedy to hlásime dopredu v miestnom
rozhlase. Taktiež je možnosť doniesť ho do zberného dvora. Patria tu: noviny,
časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier,
reklamné letáky, kartóny,
papierové tašky, katalógy,
obálky, pohľadnice a iné. Do
papieru nepatrí: samoprepisovací a voskový papier,
použité plienky, hygienické
potreby, kopírovací papier,
alobal a iné.
Textil a šatstvo zbierame
do špeciálnych kontajnerov,

ktoré máme rozmiestnené po obci a aj na zbernom
dvore. Odovzdávame ho čistý a zabalený v igelitovom
vreci alebo taške, v prípade,
že je kontajner plný, zabalené šatstvo prevezmeme
na novom zbernom dvore.
Patrí tu: posteľná bielizeň,
oblečenie, topánky, deky,
prikrývky, klobúky, čiapky
a iné.
Bio odpad nepatrí do nádob na komunálny odpad
a taktiež sa zakazuje ho
spaľovať. Patrí tu napr.:
tráva, lístie, konáre, burina, čajové vrecúška, zvyšky
kávy, škrupiny z vajec, biologický odpad z kuchyne,
zhnité ovocie a zelenina.
Biomasu je nutné kompostovať a následne využiť ako
hnojivo. Obec Žaškov spolu
s okolitými obcami uspela v
projekte a domácnostiam,
ktoré prejavili záujem, boli
odovzdávané kompostéry
po podpísaní zmluvy o domácom kompostovaní. Taktiež sa obec usiluje o získanie pozemku na vytvorenie
kompostoviska, ktoré by
malo byť pri novom zbernom dvore.
Jedlé oleje a tuky – po použití pozlievať do plastovej
fľaše, zbiera základná škola. Tiež je možné odovzdať
aj na zbernom dvore s tým
že treba označiť nádobu –
„jedlý olej“.
Elektro odpad – môžete
odovzdať v predajni, kde
kupujete nový spotrebič
alebo 2-krát v roku obec
vyhlási zber elektroodpadu a odovzdať na zbernom
mieste (stará MŠ). Patrí tu
napr.: počítačová technika,
televízory, rádiá, videá, žiarovky, žiarivky, ohrievače a
iné elektrospotrebiče, elektrické aj benzínové kosačky.
Nebezpečný odpad - staré
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motorové oleje, obaly z farieb aj so zvyškami farieb
atď., 2-krát v roku obec vyhlási zber a odovzdať ho na
zbernom mieste (stará MŠ)
prípadne nový zberný dvor.
Pneumatiky môžete odovzdať v ktoromkoľvek autoservise, pneuservise. V
obci máme na opotrebované pneumatiky zberné
miesto zriadené v prevádzke starej MŠ.
Drobný stavebný odpad
odovzdávame na zbernom
dvore za odplatu 0,10 €/kg.
Napríklad: pálená tehla, obkladačky, dlaždice a iné.

ZBERNÝ DVOR

Oznamujeme vám, že od
roku 2019 je v prevádzke
nový zberný dvor na konci
dediny poniže poľnohospodárskeho družstva.
Otváracia doba: utorok od
08.00 h do 16.00 h,
streda od 13.00 h do 17.00
h,
štvrtok od 08.00 h do 16.00
h.
Na zbernom dvore sa treba
riadiť pokynmi pracovníka.
Odovzdať tu môžete: biologicky rozložiteľný odpad,
objemný odpad, drobný
stavebný odpad, šatstvo
Vieme, že v obci sú občania, ktorí sa snažia poctivo
triediť odpad, aj takí, ktorí
triedia, ale mohli by aj lepšie – majú ešte rezervy. No
ešte stále je dosť aj takých,
ktorým triedenie nič nehovorí a jednoducho netriedia.
Je preto na nás, či triedenie
ovládame, aby sme im pomohli zorientovať sa, dohovorili im a naučili ich triediť
a teda správať sa, ako sa povie, „ako občan 21 storočia“.
V roku 2020 plánujeme vykonať kontroly smetných
nádob na komunálny odpad,
aby sme zistili, ako to v našej obci vyzerá s triedením.
Ďalej by sme chceli dať do

pozornosti skutočnosť, že
zberová spoločnosť si účtuje poplatok za manipuláciu
so smetnou nádobou (za jej
naloženie a zloženie do/zo
smetiarskeho auta). Preto,
ak má byť uskutočnený vývoz podľa kalendára a v nádobe máme odpadu len „na
dne“, tak ju nevykladajme,
lepšie povedané, dajme ju

(keďže u nás väčšina ľudí
má nádobu pred bránou) do
dvora za bránu, aby ju nevysýpali. Aj takto môžeme
prispieť k ušetreniu finančných prostriedkov.
Dajme si spoločný záväzok
a cieľ, že v roku 2020 prekročíme mieru vytriedenia
40 %, aby sme sa dostali
do pásma 40 % - 50 %, pre

ktoré je stanovená cena
za uloženie 1 t odpadu na
skládku 12 €/t.
Tu je odkaz na nariadenie
vlády https://www.
slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/
ZZ/2018/330/#prilohy.
priloha-priloha_c_5_k_
nariadeniu_
vlady_c_330_2018_z_z

