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ÚVODNÍK STAROSTU
Prostredníctvom ďalšieho čísla ozvien Vám
prinášame slovom aj
fotografiami, čo sa u nás
v obci udialo za posledných 6 mesiacov.

me za sebou nie dobré
obdobie sociálnej a spoločenskej izolácie a je
príjemné sa opäť stretnúť s ľuďmi, s ktorými
sme komunikovali dlhú
dobu len prostredníctvom telefónu, sociálnych sietí, či videohovorov.

Konečne sa dostávame
po uvoľnení kovid opatrení do pohodlnejšieho
reţimu a môţeme sa
stretávať aj za menej V druhej polovici meprísnych opatrení. Má- siaca Júl pripravujeme

verejný hovor, kde Vás
budeme informovať spoločne so zástupcami investora OVS a.s. Dolný
Kubín
o
priebehu
a harmonograme prác na
výstavbe kanalizácie v
obci.
Chcel by som Vás ešte
poţiadať, aby ste neverili kadejakým bludom
čo rozširuje po obci je-

den náš tieţ iniciatívny
spoluobčan.
Ak Vás niečo konkrétne
zaujíma obráťte sa so
svojimi otázkami priamo na mňa, alebo zamestnancov obecného
úradu.
Milan Pavlovčík
Starosta obce

VÝSTAVBA CHODNÍKA MEŠKÁ
Pôvodne sme avizovali
začatie prác na výstavbe
chodníka po Veľkej Noci. Vzhľadom na zdĺha-

vý proces vybavovania
územného rozhodnutia a
stavebného povolenia sa
s jeho realizáciou začne

s trojmesačným one- podpísaná a s prácami
skorením. Zmluva o die- by sa malo začať v prielo s dodávateľom stavby behu budúceho mesiaca.
f. Dopstav s.r.o. je uţ
MP

SERIÁL NA POKRAČOVANIE
Vznik názvu obce
Z dostupnej literatúry
nám je známa doba, kedy naše územie obývali
Sasi a podľa nich dostalo územie názov Saskov,
neskôr Ţaškov. Ale uţ
menej ľudí pozná príbeh, ktorý sa dochoval
medzi starými ľuďmi.
Išlo o niekoľko historiek
o
pôvode,
alebo
o zaloţení obce Ţaškov
a stým spojené aj jej pomenovanie.
V historickej kronike si
môţeme prečítať zrovna
takýto príbeh, ktorí pozná len málokto. Územie, na ktorom je dnes
naša obec, bolo kedysi
len dolinou, ktorou tiekol potok, popri ktorom
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sa tiahol úzky chodníček, po ktorom sa dala
skrátiť cesta zo susednej
Párnice aţ do Ruţomberka. Touto cestičkou
sa vydal aj maďarský
kupec s dobytkom. Počas predchádzajúcej búrky sa do dolinky nanieslo veľa skál a dreva
z blízkych hôr, takţe
cesta bola na mnohých
miestach ťaţko prechodná. Tento kupec si so
sebou vo vrecku niesol
malé vrecúško, v ktorom
si nosil tabak. Vrecúško
volal zacskó (ţačkó).
Cestou vrecúško – zacskó stratil. Ţe ho stratil,
si všimol aţ keď prešiel
celú dolinu aţ do Párnice. No vracať sa mu uţ
nechcelo, však cesta bo-

la veľmi zlá. Z tohto dôvodu pomenoval dolinu
po svojom stratenom
vrecúšku na tabak – Zacskó. Neskôr prví usadlíci osídlili oblasť Zacskó a neskôr tento názov
poslovenčili
a vznikol názov Ţaškov.
Ondrej Nemček – narodil sa v Ţaškove
15.októbra 1933. Vychodil tu základnú školu, potom študoval na
gymnáziu v Dolnom
Kubíne. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského
v Bratislave absolvoval
biológiu,
chémiu
a fyzikálnu chémiu, kde
získal titul RNDr. Od

roku 1958 bol vysokoškolským učiteľom na
Katedre fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty svojej alma mater,
Univerzity Komenského
v Bratislave. Venoval sa
vedeckej práci, výskumu, pôsobil ako odborný poradca pri výrobe dokumentárnych filmov. Zomrel náhle vo
veku nedoţitých tridsaťjeden
rokov
10.decembra
1964
v Bratislave.
Kronika obce

DEMOGRAFIA OBCE

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
16.12.2020
- 30.6.2021
KLUB PRIATEĽOV
ŠPORTU
ŢAŠKOV
Najväčšie sú tie zisky, čo život vkladá do kolísky.
V jednej z nich už sladko dýcha, Vaše šťastie, Vaša pýcha.
Narodenie bábätka a príchod nového člena do rodiny patrí medzi tie najkrajšie okamihy kaţdého človeka .

TU MÁ
UŽ MA

TE :)

V
Dodruhej
našej obce
polovici
sa narodili
roku 2020
tieto
sazlatíčka:
v našej obci narodili tieto zlatíčka:
Matej
Korsák
Korsák
Natanael
Bieľ- -rodičia
rodičiaTomáš
Miroslav
BieľaaVeronika
Michaelarod.Surová
rod. Ganobčíková
Matúš
Bakala --rodičia
a Andrea rod. Ganobčíková
Adamcová
Ester Bieľová
rodičiaMiroslav
MiroslavBakala
Bieľ a Michaela
Ester
- rodičia
Adrián
a Martina
Gejdošová
Sofia Straková
Borončová
- rodičia
JakubStraka
Borončo
a Tatiana
rod. Záhorová
Michal
Úradníček--rodičia
rodičiaNikola
RomanSnováková
Úradníčekaa Martin
Denisa Kokoška
rod. Šimúnová
Sofia Kokošková
Juraj
Javorek
a Martina
Malatinová
Júlia Javorek
Farková- -František
rodičia Tomáš
Farko
a Veronika
Brodňanská
Veronika
Ţiaková
- rodičia
Ţiak a Jana
rod. Strapcová
Teo Žúbor
- rodičia
Tomáš Branislav
Ţúbor a Klaudia
rod. Lomázová
Elisa
Luši
- rodičia
Jakub
LušiFarko
a Zuzana
Chmarová
Viliam
Farko
- rodičia
Peter
a Mária
rod. Babicová
Diana
Kubová--rodičia
rodičiaMarek
MichalMajda
Kubo a Michaela
Martina Pavlovčíková
Mia Majdová
rod. Šišitková
Matias Veselský - rodičia Anton Veselský a Michaela Čadová

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.
Kolobeh ţivota sa zastavil pre našich spoluobčanov:
Vladimír Vencel

č.d. 412

28.12.2020

Pavol Turčina

č.d. 102

28.12.2020

Mária Brodňanská

č.d.303

12.02.2021

Milan Zelina

č.d. 418

21.03.2021

Irena Mendelová

č.d. 285

29.03.2021

Ján Hraško

č.d. 280

29.03.2021

Anna Faglicová

č.d. 362

15.04.2021

Zuzana Droppová

č.d. 91

19.04.2021

Margita Kulkovská

č.d. 61

01.05.2021

Ján Púček

č.d. 427

27.06.2021
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Z ČINNOSTI OBCE

STARÝ ROK
Končil sa rok 2020
a všetci sme dúfali, ţe
tento ďalší rok, uţ
v poradí dvetisícdvadsiaty-prvý nášho letopočtu, bude lepší ako ten
starý. Celých 366 dní
(ţiadna chyba, rok 2020
bol priestupným rokom)
bolo pre väčšinu Slovákov ako aj celého sveta
veľmi náročných. Niektorí ochoreli, iným odišli blízky, niektorí dokonca stratili prácu. Dni,
mesiace a celý rok nám
neprial. Neprial nám
v zbieraní úrody, neprial
nám v počasí, v zdraví,
bol rokom kovidovým.
Hodiny odbíjali posledné minúty a sekundy
starého roka a my sme si
pripíjali bublinkami na
úspechy a nové dobrodruţstvá, ktoré nám prinesie ďalší rok. No

v prianí kaţdého jedného z nás boli slová túţby
o skončení pandémie
koronavírusu,
ktorá
ovplyvňuje kaţdý jeden
deň a kaţdú hodinu ţivotov. Boli to priania,
ktoré leteli priamo ku
hviezdam a zostáva nám
len dúfať, ţe sa neminuli
svojim účinkom.

v tradičných bujarých
oslavách. Všetci sme
poslednú noc roka strávili len v kruhu tých najbliţších, no všetkých nás
spájali veľké očakávania.

a študenti navrátili do
školských lavíc, aby rodina bola zase rodina.
Najväčším ţelaním kaţdého jedného z nás bolo
a stále je, moţnosť stretávať sa s druhými ľuďAby sa otvárali zatvore- mi bez strachu z nákazy.
né zariadenia, aby sa
uvoľnili zaplnené neMT
mocnice, zníţil sa počet
Uvítanie nového roka chorých ľudí, uvoľnili sa
neprebiehalo
opatrenia, aby sa ţiaci

ŢIVOT S COVIDOM a TESTOVANIE
Uţ je to viac ako rok, čo
úrady na Slovensku zaznamenali prvý potvrdený prípad koronavírusu.
Celý
rok
ţijeme

v neustálom strachu
o svoje zdravie, zdravie
svojej rodiny, priateľov
a známych. Je to viac
ako rok, čo sledujeme
televíziu a dozvedáme
sa o nových prípadoch
a opatreniach v boji proti tejto zákernej chorobe.
Je to celý rok, čo ţijeme
v zákazoch vychádzania
a v kontrolách.
V októbri minulého roka
sa konalo na Orave prvé
vládou nariadené testovanie na ochorenie co-
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vid-19, ktoré zastrešovalo ministerstvo obrany
Slovenskej
republiky.
Od tejto doby sa v našej
obci pravidelne kaţdý
víkend konalo testovanie
na ochorenie COVID19, antigénovými testami, ktoré bolo zabezpečované pracovníkmi obce
a
zdravotníkmi
z dediny. Výnimkou bol
len jeden víkend, kedy
bol obecný úrad zatvorený z dôvodu ochorenia
a následnej karantény

pracovníkov obce.
Vírus si nevyberá svoje
obete, berie všetko od
kraja. Je jedno, či je človek starý, alebo mladý,
či je športovec alebo antitalent
na
športy.
V tomto zápase sme si
všetci rovní. Nakoniec
nám zostáva len dúfať,
ţe slnečné lúče pomôţu
ľudstvu vrátiť sa do
„sčasti normálneho“ ţivota.
MT

Z ČINNOSTI OBCE

SVETOVÝ DEŇ ZEME
SVETOVÝ DEŇ ZEME
sa
začal
oslavovať
v roku 1970 ako reakcia
na rozsiahle poškodzovanie ţivotného prostredia. Uţ 50 rokov si tak
pripomíname,
ţe 22. apríl je venovaný
našej planéte. Deň Zeme
je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý
nám pripomína našu závislosť na zemských
zdrojoch a upozorňuje
nás na dopady ľudskej
činnosti na ţivotné prostredie. Je nepochybné,
ţe na plnohodnotný
a zdravý ţivot potrebujeme kvalitné ţivotné podmienky. Nie všetci ich
však máme. Niektorí
obyvatelia pociťujú nedostatok pitnej vody.
Niektorí ţijú v mestách
zamorených
smogom

z fabrík a dopravy.
Iných suţujú prírodné
katastrofy. Ľadovce sa
uţ roky topia a oceány
sú plné plastového odpadu.
Tento rok bola výzva
Dňa Zeme obzvlášť naliehavá, pretoţe sa konala v tieni celosvetovej
pandémie
ochorenia
COVID-19. Jej dopady
sa prejavili v mnohých
sférach nášho ţivota.
Ľudia v rôznych častiach
sveta sú vystavovaní
bezprecedentnému obmedzeniu
pohybu
a aktivít, ktoré boli beţnou súčasťou ich dní.
Letecká preprava, jeden
z najväčších prispievateľov k produkcii skleníkových plynov, takmer
prestala existovať. Podobne aj výroba mnohých
tovarov

a poskytovanie celého
radu sluţieb. Náš konzumný spôsob ţivota sa
zásadným
spôsobom
obmedzil. Jednoducho to
vyzerá tak, akoby sa príroda sama postarala o to,
aby sme sa zastavili
a
zamysleli
nad dôsledkami nášho
konania.

zelene. Zároveň by nás
mal však upozorňovať aj
na to, aké ţivotne dôleţité je naše spotrebiteľské správanie. To, čo
nakupujeme a koľko toho nakupujeme. Spôsob,
akým cestujeme a ako
často cestujeme. Koľko
vody, palív a energie
spotrebúvame. To všetTento deň zvykne byť aj ko sa odráţa v stave,
pripomienkou toho, aké v akom sa naša planéta
dôleţité je starať sa v súčasnosti nachádza.
o čistotu nášho bezpros- Tento rok si však obtredného okolia, aké dô- zvlášť intenzívne pripoleţité je predchádzať míname aj to, ţe všetko
vzniku odpadu, jeho se- v našich ţivotoch je poparovanie, či výsadba minuteľné a nič z toho
by sme nemali povaţovať za samozrejmosť.
Naše osobné zdravie
i zdravie našej planéty
nie sú výnimkou.
Staňte sa preto aj Vy
stúpencami
zdravého
spôsobu
ţivota
a podporovateľmi aktivít
na zlepšenie ţivotného
prostredia na planéte
Zem. Tá je širokoďaleko jedinou planétou,
na ktorej je rozvinutý
ţivot.
JB
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ŢIVOT V OBCI A MIMO NEJ

ACH, TÁ NAŠA PRÍRODA
„Vysokou horou obklo- Nádherné kopce, ktoré
pená dedinka moja obklopujú našu dedinu sú
tieţ domovom, ktorý má
spí...“
obyvateľov.
Spieva sa v jednej svojich
A
tými
sú
zvieratká,
vtáz najkrajších slovenských piesní. A veru ci a rôzne chrobáky. Oni
pravdivá je. Dedinka na- nás ľudí prijali na návšteša rodná, krásna je na- vu. Môţeme ku nim choozaj. Kaţdý obyvateľ diť načerpať nové sily,
dedinky si zveľaďuje oddýchnuť si, nadýchať
svoj domček, svoje býva- sa čerstvého vzduchu
nie. A čo sa deje okolo a pokochať sa tichom,
ktoré
nám
dediny nás nezaujíma.
v uponáhľanom ţivote
Doľahla na nás ťaţká tak chýba.
skúška v podobe strašnej
choroby. Zatvárali sa ALE POZOR!
školy, fabriky, obcho- Uvedomujeme si, ako sa
dy.... ľudia boli zrazu správame ku našim hostiuzavretí vo svojich do- teľom? Vieme si prírodu
movoch a jediná vy- váţiť? Zabúdame na to,
chádzka, kde mohli ísť, ţe jedného dňa zomriebola len tá naša príroda. me, naše domovy sa zbú-

rajú, vystavajú sa nové,
ale príroda zostáva tá
istá. Po nás príde ďalšia
generácia a čo im zanecháme? Špinavé lesy.
Všade kopy odpadkov,
PET fľaše, ktoré tu po
nás zostanú dlhé a dlhé
roky. Elektroodpad vyhodený v potoku. Stavebný odpad vysypaný
v jarku. Ochranné rúška
povešané po stromoch
ako ozdoba na vianočnom stromčeku a veľa –
veľa iného odpadu. Prečo
sme my ľudia taký bezohľadní? V dedine máme
zberný dvor. Nie je ľahšie odpad doviesť tam?
Sú medzi nami ešte stále
„zadubenci“, ktorí neve-

dia čítať? Je tak ťaţký
obal z čokolády, ktorú si
vynesieme na kopec, alebo prázdnu plechovku od
piva, ţe ho uţ nevládzeme zniesť dolu z kopca?
Sily nám ubúdajú a kde
pôjdeme načerpať novú
energiu? Medzi ten odpad, ktorý sme si tam
nechali? Asi. Nič iné
nám
ani
nezostáva.
A ticho? Kde si pôjdeme
vyvetrať hlavu? Medzi
hučiace motorky na kopec?
Aha...Jasné. Sme predsa
ľudia, a tí pochádzajú
z opice. A na ne sa postupne aj meníme.
MT

SOCIÁLNY PODNIK FUNGUJE OD FEBRUÁRA
V decembri minulého
roka sme zaloţili spoločnosť Sociálny podnik
Ţaškov s.r.o., R.S.P. a v
januári 2021 nám bol
priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.

časnosti v ňom pracuje 8
ľudí. Momentálne vykonávajú všetky práce len
pre obec a ZŠ s MŠ ale v
budúcnosti plánujeme
ponúkať sluţby aj pre
občanov obce. Začali s
prestavbou podkrovia v
Vo februári sme zamest- HZ, zateplením fasády
výstavbou
nali prvých ľudí a v sú- telocvične,
6

obecného múzea, prevádzkovaním zberného
dvora, kosením cintorína
a verejných priestranstiev v obci, či čistením
a údrţbou miestnych
komunikácií. V tomto
im pomáhajú aj uchádzači o zamestnanie z
ÚPSVaR.

V prípade, ţe má niekto
z Vás z rôznych dôvodov zníţenú pracovnú
schopnosť a mal by záujem
pracovať
v Sociálnom podniku
nech sa o moţnosti zamestnania informuje na
obecnom úrade.
MP

Z ČINNOSTI V OBCI

DOSČÍTAVANIE OBYVATEĽSTVA
Ako
sme
písali
v zimnom čísle Ţaškovských ozvien, v roku
2021 prebieha sčítanie
obyvateľov,
domov
a bytov. Sčítanie domov
a
bytov
prebiehalo
v čase od 1. januára
2020 do 15. februára
2021. Toto sčítanie vy-

Sčítanie ďalej pokračovalo tzv. asistovaným
sčítaním, ktoré bolo určené pre ľudí, ktorí sami
nevedeli alebo sa nemohli sčítať prostredníc-

konala
pracovníčka
obecného úradu, bez
účasti obyvateľov. Sčítanie prebiehalo len elektronickou formou.
Sčítanie obyvateľov sa
uskutočnilo v období od
15. februára 2021 do 31.
marca 2021. Povinnosť

tvom elektronického formulára. Termín bol
upravený a to od 03. mája do 13.06.2021. Občan
Ţaškova, ktorý mal záujem o takéto sčítanie, sa

sčítať sa mali všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Toto sčítanie
prebiehalo tieţ len elektronickou formou, občan
sa
mohol
sčítať
v pohodlí svojho domova.
Prostredníctvom
obecného rozhlasu boli
obyvatelia Ţaškova vy-

nahlásil na obecnom
úrade, odkiaľ následne
bol navštívený sčítacím
asistentom z obce, ktorý
mu pomohol sčítať sa.
V tejto chvíli je sčítanie

zývaní, aby sa takto sčítali. Miera elektronického samosčítania v našej
obci dosiahla úroveň
95,6%, začo patrí všetkým spoluobčanom poďakovanie za ich zodpovedný prístup.

ukončené. Dokopy sa
sčítalo 97,59 % obyvateľov Ţaškova, čo predstavuje 1618 obyvateľov
našej obce.
MT
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2021 1627
obyvateľ…
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STAVANIE MÁJA
Tradícia stavania mája,
teda 30. apríla je súčasťou ľudových zvykov.
Posledný aprílový deň
išli chlapci do lesa, zrezali strom, vrcholček
ozdobili
stuţkami
a v noci ho postavili
k domu dievčaťa, ktoré
mali radi. Tento stromček sa volal.....máj....

Mesiac máj patrí všetkým zaľúbeným. Máj je
obdobie lásky a nového
ţivota.
Tohtoročné stavanie mája sa odohrávalo za
účasti malého hlúčika
našich obyvateľov, za
dodrţania epidemiologických opatrení. Nechýbali
dôchodcovia

s harmonikami, ktorí
dobrovoľným hasičom
zahrali a zaspievali pri
príprave mája. Jeho nasledovné
osádzanie
a dvíhanie sa nezaobišlo
bez pomoci silných
chlapov z radov divákov. Tento podvečer
stavania mája, ľudia
spojili s testovaním

a kým čakali na výsledky mohli sa prizerať
a tieţ si aj zaspievať.
Nechýbalo
tradičné
ozdobenie
vrcholca
krásnymi pestrofarebnými stuhami, ktorý zdobí
vrchol ţrde.
MT

Máj - mesiac lásky a DEŇ MATIEK
...Mama je len jedna a preto ju nadovšetko milujem...
Máj je mesiac, kedy sa
všetko
prebúdza
k
ţivotu,
kvitne
a rozvoniava. Je to jarný
mesiac, kedy sa všetci
tešia z príchodu blíţiaceho sa teplého počasia,
slniečka, oddychu. Máj
je tieţ povaţovaný za
mesiac lásky. Paradoxom ale je, ţe podľa povery, by sa práve
v tomto mesiaci nemali
uzatvárať manţelstvá,
pretoţe pre zamilovaných, to znamená ne-
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šťastie a ich manţelstvo
údajne dlho nevydrţí.
No stále je to len o
„babských
povedačkách“, a je len na kaţdom jednom človeku, či
tomu verí alebo nie.
V máji sa oslavuje aj
deň všetkých mamičiek.
Deň matiek je deň, kedy
sa vzdáva úcta všetkým
matkám a materstvu. Je
to deň, kedy je špeciálny
čas povedať svojej mamičke ako ju máme radi,

ako ju ľúbime a váţime
si ju. Povedať jej aká je
pre nás dôleţitá, vyjadriť jej našu vďačnosť za
všetko čo pre nás
v ţivote urobila. Toto je
čas, vysloviť jej svoje
ďakujem, za kaţdú prebdenú noc, ktorú strávila pri našich posteliach,
alebo keď netrpezlivo
čakala, kedy sa vrátime
z nočného „záťahu“.
Poďakovať jej za všetky
trápenia a úskalia, ktoré
si s nami preţila. Byť
matkou je nádherné poslanie, no zároveň najťaţšie a veľmi náročné.

za účasti detí, ktoré si
pripravili pre mamičky
a staré mamy bohatý
program. Pretrvávajúca
situácia ale všetky plány
mení. Pracovníci obce
spojili sily a napriek nepriaznivému
počasiu
rozviezli a rozdali našim
mamičkám a starým
matkám, ktoré ţijú
v našej obci, krásne farebné
muškáty
a zablahoţelali im k ich
sviatku.

Zostáva nám len veriť a
dúfať, ţe uţ o rok sa
situácia natoľko zmení,
ţe sa budeme môcť spoNa Slovensku sa deň ločne stretnúť a osláviť
matiek tradične slávi ďalší deň matiek.
druhú májovú nedeľu Zatiaľ za všetkých pra(tento rok to vyšlo na jeme krásne preţitý tennedeľu 9.mája). Aj toh- to sviatočný deň. ♥
toročný deň matiek bol
ovplyvnený uţ viac ako
MT
rok trvajúcou koronakrízou. Boli sme zvyknutí na spoločné uctenie
si všetkých matiek
v sále kultúrneho domu,

ŠPORT

ŢMM od roku 1972
Presne pred 50. rokmi sa
v hlavách skupinky mladých chlapcov zrodil
nápad. Ako nadšenci
športu chodili po bývalom Česko-Slovensku
po beţeckých súťaţiach.
No paradoxom bolo, ţe
práve na ich rodnej Orave nič podobné neexistovalo. Preto sa rozhodli
zorganizovať prvé beţecké preteky práve
u nás v Ţaškove. Nápad
beţať priamo cez Dierovú bol „ušitý“ vyslovene
schválne, kedy sa beţalo
po lesnej ceste, ktorá
bola pre beţcov priaznivejšia. Hoci sa beţalo
cez les a bez obecenstva,
nikomu to neprekáţalo.
O to vrúcnejšie beţcov
potom vítali v dedine.
Medzi divákmi boli všetci - starí, mladí, domáci
aj cudzí. Pozrieť sa prišli
aj staré 70-ročné babičky.
2.júla 1972 sa podarilo
zorganizovať prvý ročník Ţaškovského maratónu. Chlapci nemali
ţiadne
skúsenosti
s pozývaním pretekárov.

Akurát v tom čase sa
z vojny vrátil Milan Lomáz. Ako to bolo vtedy
normálne, všetci si mysleli, ţe kto sa vráti
z vojny, má vynikajúcu
kondičku :) Spolu beţalo
13 pretekárov. Neexistovalo ţiadne rozdelenie
kategórií, šestnásť ročný
chlapci beţali medzi
muţmi. Beţci sa nedelili
na dobrých a zlých, všetci zúčastnení boli radi,
ţe sa podarilo nejakých
beţcov získať. Kaţdý
z pretekárov dostal
v cieli odmenu v podobe
minerálky,
či
išlo
o prvého či posledného
beţca. Pri organizovaní
druhého ročníka sa uţ
podarilo pritiahnuť beţcov z celého Slovenska,
ale naši organizátori
(členovia SZM – socialistický zväz mládeţe ,
v dnešnom vnímaní ich
môţeme definovať ako
tínedţeri vo veku 15-18
rokov) im museli zaplatiť minimálne cestu
z bydliska. Kaţdým ďalším
zorganizovaným
ročníkom pribúdali nové

poznatky,
skúsenosti,
vznikalo vţdy niečo nové.
Či
uţ
išlo
o rozširovanie beţeckých kategórií, alebo
rôzne sprievodné akcie
ako prevezenie na poníkoch, hod kyjakom
(ktorý sa zachoval dodnes), preteky dvojíc,
preťahovanie
lanom.
Prvá ţena, ktorá sa pretekov zúčastnila bola
Eva Rajnohová, 4.ročník
pretekov. Tým otvorila
dvere ţenskému osadeniu pretekárok. Druhou
ţenou bola v roku 1977
na 6. ročníku pretekárka
z Ruţomberka. Zatiaľ sa

behalo len v jednej kategórii. K rozširovaniu
kategórií prišlo aţ počas
8. ročníka. Tu sa kategórie začali deliť na muţov
a ţeny a tieţ vznikli
ţiacke kategórie. Záujem či uţ o beh alebo
podporu
beţcov
sa
z roka na rok zvyšoval
a pretek sa tešil veľkej
pozornosti. Ako si spomína jeden zo zakladateľov ŢMM Jaroslav
Chmara, ľudia chodili
kvôli vynikajúcej rodinnej atmosfére na pretekoch, tanečnej zábave
organizovanej po pretekoch a samozrejme pre
pekné „baby“, ktoré boli
a aj sú v Ţaškove.
Pokračovanie na s. 10
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ŢMM od roku 1972 - pokračovanie
priateľstvá, ktoré vznikli
či uţ pri organizovaní,
Trať Ţaškov – Párnica - alebo medzi pretekármi,
Dierová – Valentkovo – pretrvali celých 50 roŢaškov sa behala celých kov a trvajú dodnes.
39 rokov. Na tejto trati Kaţdoročne sa k nám
vznikol celkový traťový vracajú pretekári, ktorí
rekord o ktorý sa posta- u nás začínali. Hoci nie
ral na 10. ročníku prete- všetci sa môţu pretekov
kov
Martin Vrábeľ aktívne zúčastniť, radi
(bývalý ČSR pretekár, 8 sa prichádzajú pozrieť
známe
miesta
-násobný majster Slo- na
venska v behu na 10 a podporiť novú generákm). Do cieľa dobehol ciu beţcov.
v čase 40:54 min. Kvôli Tento rok pripravujeme
nevyhovujúcej situácii 50. výročie nášho pretehojdacej lavice v oblasti ku. Tak ako obyčajne,
Dierová, sa muselo pri ŢMM je pomyslenou
organizovaní 40. roční- vstupenkou na letné
ka pristúpiť k zmene prázdniny. Podujatie je
trate a tak vznikla nová plánované na prvú júlotrať a to ulicami Ţaško- vú nedeľu, 04.07.2021.
va, v dĺţke 10,5 km. 40.
ŢMM začínalo na trati
ročník sa tešil pomerne
veľkému záujmu prete- cez Dierovú po hojdacej
károv a tu vznikol re- lavici ponad rieku Orava. Keďţe sa jedná
kord skrátenej trate
(trate ulicami Ţaškova) o jubilejné výročie pod– László Tóth – Bene- ujatia, ako organizátori
dek team Maďarsko sme sa dohodli (a záros časom 31:47 min. Tra- veň sme získali všetky
povolenia),
ťový rekord v kategórii potrebné
ţien si nesie Zita Káczer vrátiť sa k pôvodnej tra– Benedek team Maďar- ti.
Propozície behu sú na
sko s časom 40:27.
Ako povedal „hlas Ţaš- internetovej stránke obkovského minimarató- ce, kde je uvedený aj
nu“ – Ján Furinda, vďa- link na prípadnú online
ka nápadu mladých registráciu. V deň „D“
je pripravená registrácia
chlapcov
milujúcich
šport, vzniklo podujatie, na mieste od 9:30 hod.,
ktoré momentálne patrí prezentácia do detských
kategórií bude ukončená
medzi jedno z najstarších
beţeckých podujatí na 10:40 hod., a následné
Slovensku, svojou atmo- presunutie detí na štart.
Od 11:00 hod. bude posférou je označované
ako „malá olympiáda“ a stupné štartovanie ţiackych kategórií. Po doPokračovanie zo s. 9
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behnutí a následnom
vyhodnotení
poradia
bude prebiehať vyhlásenie výsledkov. Zároveň
bude prebiehať registrácia pretekárov na hlavný
pretek, dorastencov, seniorov a účastníkov nordic walking. Táto registrácia prebieha do 12:40
hod. Hromadný štart
hlavného preteku na trati dlhej 12 400 m sa
uskutoční o 13:00 hod.
Dorastenci,
seniori
a účastníci nordic walking-u budú prevezení
na štart do Dierovej, odkiaľ o 13:15 hod. budú
spoločne odštartovaní.

Po dobehnutí posledného pretekára, uzatvorení
beţeckých
časov
a následnom vyhodnotení, bude prebiehať vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií.
Na záver: poďakovanie
všetkým, ktorí sme sa za
tých 50. rokov akoukoľvek formou podieľali
na prípravách, organizovaní, propagácii, zviditeľnení a zachovaní
„nášho“ maratónu.
MT

Z ČINNOSTI OBCE

VESELÉ KAMENE
KLUB PRIATEĽOV ŠPORTU ŢAŠKOV
Našli ste aj vy pri prechádzkach obcou farebne vyzdobené kamienky? Potešili Vás?

Ide o nový jav nielen
u nás ale na celkom svete. Táto aktivita sa dostala do povedomia širšej verejnosti počas pandémie
koronavírusu,
keď ľudia trávili veľa
voľného času doma, so
svojimi deťmi. Pri tejto

činnosti spojili príjemné
s uţitočným, zabavili sa
pri tvorení s deťmi
a zároveň deti učili, ţe
radosť je nezištne rozdávať a nie len prijímať.
Kamienky sú vymaľované rôznymi farbami, motívmi,
postavičkami,
kvietkami. Môţu sa objaviť na akomkoľvek
mieste v obci, alebo jej
okolí. Potešenie z nich je

hneď dvojnásobné, ako
prvé tešia svojho výrobcu a samozrejme potešia
a vyčaria úsmev na tvári
aj nálezcovi.
Chcete sa aj vy zapojiť
k tejto aktivite? Stačí
Vám k tomu len plochý
kamienok, farba, štetec,
malá chvíľka voľného
času a Váš veselý kamienok je na svete. Uţ
stačí len vymyslieť
vhodné miesto na jeho

Prevzaté z FB stránky
„VESELÉ KAMENE“

uloţenie, kde poteší oko
a srdce okoloidúcich.
Na maľovanie sú najvhodnejšie akrylové farby, fixy na CD alebo
akrylové fixky, ktoré sa
nedajú zmyť vodou, ale
zároveň
neznečisťujú
prírodu.
MT

STAVBA TRADIČNEJ CHALUPY
Z podnetu folklórneho
súboru Trnkári a ostatných organizácií v obci
sa obec pustila do rozsiahlejšieho stavebného
projektu. Zámerom bolo
vybudovať múzeum v
niektorej z existujúcich
starých domov – dreveníc v obci. Nakoľko ich

majitelia neboli naklonení k odpredaju, preto
bola obec nútená pristúpiť k výstavbe vlastného objektu - obecného
múzea.
Lokalita pre jeho výstavbu sa nachádza
v extraviláne obce, nad
areálom základnej školy

smerom k oddychovej
zóne v lokalite Tepeľ.
Ide o kópiu typickej starej ţaškovskej drevenice.
Ako
predloha
a zdroj inšpirácie poslúţila drevenica pri hlavnej ceste u „Sadov“.
Prostredníctvom vystavanej drevenice v štýle
starých časov, chceme
odkázať na tradičný,
ľudový spôsob ţivota,
na bohaté kultúrne de-

dičstvo či uţ ľudovej
architektúry, tak aj štýlu
obliekania, pomôcok pri
práci. Obecné múzeum
bude po dokončení pozostávať z drevenice,
ktorú tvoria pitvor
(zádverie), z ktorého je
vstup do prednej izby,
komory a zadnej izby
a celý objekt budú dotvárať zadné stavy, teda
humno.
MT

11

UDIALO SA

VEK JE IBA ČÍSLO
Nič nás neprivádza
k šialenstvu tak, ako
keď za kaţdú cenu aj
napriek všetkým argumentom sa odlišujeme,
alebo chceme odlišovať
od ostatných a od rozumnosti.

obyvateľov tejto planéty, aby sme porazili tú
pliagu pandémiu - covid
19.

Zomknime sa všetci
spoločne nielen dôchodcovia ale všetci obyvatelia Ţaškova a buďme

ri.

Naša činnosť bola obmedzená, avšak neboli
sme celkom uzavretí,
predsa ţiť sa dá, aj keď
Zdravý rozum nič neu- nie tak ako si to predstadrţuje tak spoľahlivo, vujeme.
iba keď ţijeme obyčaj- Naša činnosť spočívala
ným spôsobom zo všet- v individuálnej turistike
kými ľuďmi a pre všet- počas jarných slnečných
kých ľudí.
dní po miestnom chotá-

- práce v oddychovej nejaká niť do ţivota zazóne smer do Tepeľa v tkávaná.
mesiaci apríl 2 krát.
Avšak zamyslime sa nad
- úprava terénu oproti sebou, niekedy sa nám
poţiarnej zbrojnici.
zdá, ţe aţ príliš často
- brigáda na miestnom zhŕňame ku sebe, chýba
nám niečo, alebo snáď
cintoríne- po kosení.
keby nám niekto poše- brigáda na miestnom pol, uţ máme takmer
PD.
všetko - spomaľme a
Stavanie mája pred OÚ uţívajme si.
a krátky program v malom počte našich členov
ZO JDS v Ţaškove
ZO JDS patrí uţ k tradícii a veríme, ţe budeme
aj naďalej aktívni.

Nezaháľali sme ani v
brigádnickej činnosti po Aj ţivot skrýva v sebe
veľa záhad, bohatstvo s
uvoľnení opatrení :
biedou sa strieda ako
príkladom pre ostatných
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TRNKÁRI KONEČNE SPOLU
KLUB PRIATEĽOV ŠPORTU ŢAŠKOV

My, folklórna skupina
sme vďační Bohu, ţe po
veľmi dlhej dobe, sme
sa konečne mohli spolu
stretnúť a tak sa opäť
venovať tomu, na čom
nám záleţí a čo všetci
milujeme.

Schuti si zaspievať, tak
ako to máme radi. Keďţe sa blíţila jar a s ňou
spojený Deň Zeme, rozhodli sme sa stretnúť v
prírode a urobiť tak niečo pre nás všetkých nielen v obci, ale aj planétu
Zem. Vyzbierali sme
riadne smetisko pri altánku pod Hrdošom a
vyčistili aj jeho okolie a
pahrebisko. Tadeto vedie aj beţkárska trasa a v
tom altánku sa oddychuje. Teda bolo toho tam
neúrekom.

V máji sme boli konečne
urobiť nahrávku do rádia
Regina, ktorá bola preloţená uţ tretí krát kvôli Korone. Bola to verejná nahrávka v Liesku.
Zuzka B., Marika L. a
Zuzka K. prezentovali
staré piesne po Hraškovej a Kostolnej. Jaro Z.
si zaspieval pesničky zo
svojej mladosti.

No a situácia sa po troške zlepšuje, čo vidieť aj
na pozvaniach rôznych
vystúpení po dedinách.
Najbliţšie nás čakajú na
Gäceli, v Kňaţej, samozrejme u nás na dni Obce Ţaškov a v Párnici na
švábkobraní.

.Všetko dobré a nech
Vám chutí folklór.
Na koniec sa chcem poďakovať Obecnému úradu za ochotu nám prispievať a podporovať
tak našu činnosť. Farskému úradu za to, ţe
nám poţičala väčšiu
miestnosť v cirkevnej
budove, kde môţeme
nacvičovať a stretávať
sa. A v poslednom rade
Fondu na Podporu Umenia v BA za to, ţe sme
mali moţnosť sa zapojiť
do projektu, ktorý nám
bol schválený, vyplatený
a my sme ho úspešne
ukončili, a tak sme mohli doplniť, došiť kroje,
látky,
rekvizity
a propagačný materiál,
ktorý by sme si inak dovoliť nemohli .

A naši oslávenci? Ani na
nich sme nezabudli. Mirovi Záňovi k 50. narodeninám,
Veronike
Strapcovej ku krásnym Ďakujeme
20-tinám a Viktórii Galisovej k jej 18-stke. Za
Zuzka Babiaková
všetkých
folkloristov
Vedúca FS
Vám prajeme tie hlavné
hodnoty ţivota. Zdravie,
pokoj, lásku a dobro
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MYSLÍME NA NAJMENŠÍCH
V našej obci sa stále
niečo deje, neustále pracujeme na jej skrášľovaní, dotváraní, modernizácii. Takouto modernizáciu prejde v najbliţších mesiacoch aj detské
ihrisko na Matúšovskej
ulici. V roku 2019 bola
organizáciou MAS Orava vyhlásená výzva na
predkladanie projektov
v rámci programu rozvoja vidieka. Projekt
sme úspešne vypracovali. Bohuţiaľ, tak ako
všade, aj tu zaúradovala
korona a preto sa vyhodnotenie odkladalo. V
júni tohto roka sme obdrţali rozhodnutie o

schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok
na
„Rekonštrukiu a výstavbu detského ihriska v
obci Ţaškov.“

prvky, ktoré tu boli inštalované pri otvorení
materskej školy a to je
uţ viac ako 30 rokov.
Na tieto prvky si určite
pamätáme ešte z detských čias aj my starší.
Od spomínanej inštalácie, údrţba spočívala len
v aplikácii náteru a zmene farby.

Účelom rekonštrukcie je
vybudovanie a prevádzkovanie moderného a
hlavne bezpečného detského ihriska, ktoré zodpovedá súčasným poţia- Podarilo sa nám naprodavkám a normám.
jektovať veľmi peknú
Všetci poznáme toto zostavu hracích prvkov,
ihrisko ako súčasť škôl- no a zostáva nám len
ky, hoci je areál uţ roz- dúfať, ţe sa neprejaví
delený na dve časti. Jed- devastačná stránka niena je verejnosti prístup- ktorých spoluobčanov a
ná a v nej sa nachádza aj ihrisko bude slúţiť všetihriskový mobiliár a kým, bez rozdielu veku.

Je to robené pre nás
všetkých, pre naše deti,
naše vnúčatá, tak sa prosím správajme tak, ako
keby sme sa nachádzali
vo svojich dvoroch. Doma si tieţ neničíme nábytok, ani pomôcky a
odpad nehádţeme na
zem, ale pekne do koša.

MT

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ NIE SÚ PARKOVISKÁ
Cítime sa ako opakovací
papagáj pri neustálom
omieľaní niektorých informácií. V zimnom čísle našich ozvien sme
písali
článok
o parkovaní áut na verejných priestranstvách.
Parkovanie na miestnych komunikáciách je
riešené v novele zákona
č.
135/1961
Zb.
o pozemných komunikáciách v platnom znení
schválená v máji a tieţ
vo Všeobecne záväznom
nariadení (VZN) Obce
Ţaškov č. 2/2020 §4,
ods. 1, písm. e). Niektorí
sme si toto upozornenie,
ţiadosť zobrali naozaj
k srdcu, no stále sa me-
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dzi
nami
„výnimky“.

nájdu máme obyčajne veľké
dvory, ktoré nevyuţívaParkovanie motorových me, alebo prázdne garávozidiel je neustálym ţe. Často parkujeme
problémom nie len svoje autá na miestach,
v našej obci. Je to spô- ktoré nie sú na tento
sobené rastom vozidiel účel určené. Ide hlavne
v našich domácnostiach, o miestnu zeleň, o ktorú
kedy sa stáva ţe 4- sa treba starať, nehovočlenná rodina má 4 autá. ríme o blatových koľaNikomu to neberieme, joch, ktoré vznikajú pod
veď v dnešnej dobe je autami po výdatných
auto neoddeliteľnou sú- daţďoch, tieţ udupanie
časťou našich ţivotov. trávy pod ťarchou voziNo ku autu, patrí aj aká diel. Dosť rušivo pôsobí,
keď sa zahľadíme na
taká zodpovednosť.
pekný, plynulý, zelený
Najľahšie je odstaviť pás trávnika a v ňom
auto, vytiahnuť kľúč udupané
a vyjazdené
a neriešiť. Však je to miesta. Ďalším častým
naša pohodlnosť, nechať miestom parkovania je
auto odparkované na miestna komunikácia,
alebo pri ceste. Pritom

čím veľakrát znemoţňujeme prejazd ostatných,
či uţ motoristov, chodcov, cyklistov.
Nejdeme nikoho vyzývať, len prosím, buďme
k sebe
ohľaduplní
a správajme sa zodpovedne. Sú ľudia, ktorí sa
snaţia
o rozširovanie
a zveľaďovanie
obce
a sú aj takí, ktorí túto
snahu maria a keď sú
upozornení, tak sa ešte
urazia.
MT
MP

UDIALO SA

KLUB PRIATEĽOV ŠPORTU ŢAŠKOV
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DEŇ DETÍ a DEŇ OTCOV
Deti sú naša minulosť,
súčasnosť a jednoznačná
budúcnosť. Preto na ne
nezabúdame a tento rok
sme pripravili k ich
sviatku veselé popoludnie na futbalovom ihrisku, ktoré sme spojili aj
s Dňom otcov. Počasie
nám od rána prialo, bolo
krásne slnečno, povedala by som, ţe aţ prihorúco. Ale ani poriadne ho-

rúce slniečko neodradilo
naše deťúrence, ktoré sa
chceli zabávať. Po registrácii sme deti a oteckov
rozdelili do šiestich tímov, v ktorých si prešli
pripravenými súťaţnými
kolami. Na stanovišti
červeného kríţa si vyskúšali svoje vedomosti
zo
zdravotníctva
v
krátkom
kvíze
a
prekáţkový
beh

v ochrannom overale.
Deťom sa toto stanovište veľmi páčilo, lebo
v oblekoch vyzerali ako
rozprávková postavička.
Ďalšími
stanovišťami
bolo pochodovanie na
drevených chodúľoch.
Určite najlepšou zastávkou pre našich malých aj
veľkých bola súťaţ pri
dobrovoľných hasičoch.
Tieţ si zmerali sily

v prekáţkovom behu,
skákaní vo vreci, nechýbala jazda na fúriku či
kŕmenie jogurtom. A ich
mozgové závity sme
„premastili“
v jednoduchom kvíze
o našej obci. Odmenou
všetkým deťom boli
skákacie
hrady
a trampolína, kde sa po
súťaţiach do sýtosti vybláznili a domov odchádzali unavení ale v dobrej nálade.
MT

OBEC NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
V rámci mediálnomarketingového projektu Cez ten Ţaškov má uţ
obec Ţaškov na sociálnych sieťach novú tvár.
Ide o spojenie príspevkov, ktoré budú zamerané na informácie zo ţivota obce a hlavne prezentáciu podujatí, športových výsledkov a propagácie obce. Premena
sa primárne týka fanpage na Facebooku, kde sa
stránka volá Ţaškov
obec a nový účet na Instagrame, ktorý sa volá
cez_ten_zaskov. Postupne pribudne účet na YouTube a Spotify.

a myšlienka majú veľa
spoločného.
Formou
originálneho obsahu sa
budeme snaţiť mapovať
spoločenský, športový či
kultúrny ţivot v obci a
prezentovať jednotlivé
organizácie, podujatia a
ľudí. Cez ten Ţaškov
patrí k najznámejším
pesničkám od folklórnej
skupiny Trnakári a dokonale zachytáva aj v
texte to, o čo sa budeme
snaţiť. Chceme prinášať
informácie pre občanov,
ktoré nájdu aj na stránke
obce, prezentovať športové výsledky a robiť
propagáciu jednotlivým
Hovoríte si prečo práve podujatiam. Vo forme
Cez ten Ţaškov? Názov podcastov a rozhovorov
sa budeme snaţiť priná16

šať originálny obsah,
ktorý môţe priniesť občanom uţitočné informácie a niekedy si aj
zaspomínať.
Vyjadrenie zakladateľa
projektu Mareka Bajčiho “Som študentom
masmediálnej komunikácia na FMK UCM v
Trnave a tento projekt
som mal v hlave uţ asi
rok. Som veľmi rád, ţe
pán starosta nám dal tú
dôveru a budeme sa starať o sociálne siete obce,
z ktorej pochádzame.
Ja osobne to vnímam,
ako veľkú šancu vyuţiť
načerpané vedomosti zo
školy a iných pracovných skúseností v pro-

spech obce. Dlhší čas tu
nič nebolo a verím, ţe
spolupráca bude napredovať, ľuďom sa bude
náš obsah páčiť a pomôţe to celkovému rozvoju
obce. Názov a myšlienka vychádzajú z toho, ţe
chceme prinášať dôleţité informácie pre občanov, ale aj tvoriť originálny obsah. Myšlienka
vytvoriť prvý podcast,
ktorý bude mať obecný
charakter je na Slovensku niečo prelomové a
teším sa na tvorbu a
hlavne na ľudí z obce čo
niečo dokázali.“
Marek Bajči
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OFK DRUŢSTEVNÍK ŢAŠKOV
KLUB PRIATEĽOV ŠPORTU ŢAŠKOV

Jesenná časť VI. ligy
dospelých bola po 11.
kole prerušená, kvôli
protipandemickým vládnym opatreniam. Keďţe
nebolo jasné, kedy bude
moţné pokračovať (a či
vôbec sa súťaţ bude dohrávať), ani zimná príprava neprebiehala tak
ako minulé roky. Muţstvá mohli trénovať len
individuálne. Opatrenia
sa koncom apríla začali
uvoľňovať, postupne bol
povolený tréning pre 6
osôb. V priebehu mesiaca máj bolo jasné, ţe
bude povolené aj hrať
zápasy. Oravský futbalový zväz sa rozhodol
vyuţiť nové ustanovenie
Súťaţného
poriadku,
ktoré hovorí o moţnosti
určiť
postupujúce
a zostupujúce muţstvá
z jednotlivých súťaţí,
pokiaľ sa odohrá aspoň
polovica sezóny. V našej
súťaţi to znamenalo
odohrať dva zápasy.
Z dohrávania plynuli
veľké obavy, kvôli dĺţke
pauzy a k nej neadekvátnej dĺţke prípravy, nemoţnosti angaţovať nových hráčov i ţalostnej

tréningovej dochádzky.
V 12. kole malo muţstvo vycestovať do Zákamenného. Z jesenného
kádra na zápas vypadli
Martin
Smoleň
(pracovné
povinnosti
v zahraničí), Milan Mikuš (pracovné povinnosti),
Matej
Glejtek
(ochorenie COVID-19),
Marek
Kubačka
(zdravotné problémy),
Michal
Madleňák
(rodinné dôvody), René
Čierny (osobné dôvody).
Na odohratie zápasu
sme tak nedisponovali
dostatočným
počtom
hráčov a na zápas sme
nakoniec nevycestovali
a prehrali sme kontumačne (3:0). V 13. kole
sme v priamom súboji
o záchranu privítali Zuberec. Na zápasovú súpisku pribudol Michal
Madleňák i navrátilci
Tomáš Turčina a Andrej
Hanko. Muţstvo sa
zomklo a Zuberec porazilo v pomere 5:2,
o góly sa podelili 3x Tomáš Farko a 2x Tomáš
Turčina. Za tento zápas
by som sa hráčom chcel
špeciálne poďakovať, ţe
ho
nevypustili
a pristúpili k nemu
s
plnou
váţnosťou
a
chuťou.
K mládeţníckym súťaţiam Oravský futbalový
zväz pristúpil inak. Súťaţe U11 a U13 zrušil
úplne, plán mali dohrať
len súťaţe U15 a U19,

nakoniec sa zrušili aj tie.
Je to obrovská škoda,
pretoţe naša U13 sa nachádzala na priebeţnej
prvej priečke vo svojej
skupine a mala veľkú
šancu zabojovať o čo
najlepšie umiestnenie na
záverečnom turnaji sezóny
nazvanom
„O majstra Oravy U13“.
Verím tomu, ţe keby
kompetentní činovníci
jednotlivých
futbalových zväzov a rôzni
vládni splnomocnenci
vyvinuli aspoň časť snahy, akú predviedli pri
muţských
zápasoch,
mládeţ by svoje súťaţe
mohla
dohrať
tieţ.
S končiacou sezónou
prišiel čas uzávierky podávania prihlášok do
novej sezóny. V klube
sme sa intenzívne zaoberali
situáciami
v kádri dospelých aj ţiakov. U ţiakov nám
v novej sezóne uţ polovička kádra nemohla
štartovať v kategórií
U13. Ocitli sme sa tak
v situácií, ţe na prihlásenie do ktorejkoľvek mládeţníckej kategórie nemáme dostatok hráčov.

ných hráčov aţ po neustále presviedčanie jednotlivcov, aby sa zúčastnili
aspoň
zápasu.
Z môjho pohľadu je takéto fungovanie mrhaním času všetkých, ktorí
majú radi náš klub
a futbal ako taký. Moţno sa po nejakom čase
bez futbalu v obci nájde
nadšenec (alebo partia
nadšencov), ktorý to dá
znovu dohromady –
úprimne budem rád za
kaţdého takého človeka.
Touto cestou by som
chcel poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli nášmu klubu. Zostáva veriť,
ţe
sa
niekedy
v budúcnosti futbalisti a
diváci znova stretnú na
zápasoch OFK Druţstevník Ţaškov.
Peter Farko,
predseda OFK
Druţstevník Ţaškov

V kategórií dospelých
nastalo to, čo sme siloumocou odďaľovali uţ
dva roky – muţstvo sme
neprihlásili do ţiadnej
súťaţe. Dôvodov je viacero: počnúc nezáujmom hráčov zúčastňovať sa tréningového procesu, nedostatku vlast-
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AKČNÍ ŠKÔLKÁRI
ostatným, čo k tomu patrí. Deti ani nedýchali.
A keď prišiel psovod
s vycvičeným policajným psom, všetky deti
pozorne sledovali, čo
všetko takýto sluţobný
pes dokáţe a ako ho na
túto sluţbu pripravujú.

Deti v materskej škole
sú
veľmi
šikovné
a zvedavé. Vďaka tomu
sa aj veľa nového dozvedia a objavujú nové
poznatky. Tak sa môţu
neustále rozvíjať a byť
čoraz múdrejší, uvedomelejší a šikovnejší.
Stará múdrosť hovorí, ţe
je lepšie stokrát vidieť
ako raz počuť. Tak je to
aj u nás v materskej ško-

18

Z rozprávania policajtov
sa dozvedeli, aké je dôleţité dávať pozor na
ceste. Spoločne prišli na
to, ţe úlohou policajtov
je chrániť všetkých ľudí.
Mnoho z našich chlapcov, ale aj dievčat, vyle. Naše deti poznávajú jadrilo túţbu stať sa
svet okolo seba aj vďaka v dospelosti jedným
záţitkom, ktoré im vý- z nich.
chovno-vzdelávacím
procesom
prinášame. Ďalším
Jednou z takýchto záţit- z neopakovateľných zákových aktivít bola aj ţitkov bola aj návšteva
návšteva policajtov. Do kúzelníka. Ten prišiel
materskej školy zavítalo deti pozdraviť na ich
policajné auto s pánmi sviatok Deň detí. Poukazoval im rôzne kúzla,
policajtmi,
s vysielačkami, putami, zabavil a trošku aj zaviezbraňou a všetkým dol do sveta kúzelníkov.
Deti sa predbiehali

v tom, kto bude ujovi
kúzelníkovi
pomáhať
vykúzliť dlhý jazyk alebo veľa, veľa peňazí.
Takého, aj iné záţitky si
naše deti odnášajú zo
škôlky domov. Veríme,
ţe sa nám bude i naďalej
dariť vytvoriť pre našich
škôlkárov ďalšie nezabudnuteľné chvíle, ktoré
si uchovajú vo svojej
pamäti natrvalo. Veď aj
my ostatní, ktorí úţ do
materskej školy nepatríme, by sme vedeli spomínať, čo sa dialo, keď
sme boli ešte malí.......
Kolektív MŠ
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KLUB PRIATEĽOV ŠPORTU
Začiatok tohto roka tak
ako väčšina predchádzajúceho roka sa niesla v znamení Covidu
19 a jeho niekoľkých
mutácií. Spoločenský
a
športový
ţivot
v krajne a aj našej obci
bol zmrazený a akcie
plánované na tento rok
nemali šancu prebehnúť. Zavretie telocvične a všetkých športovísk v obci zapríčinilo
zrušenie chystanej prípravy klziska, usporiadanie streleckej ligy,
volejbalového
a stolnotenisového turnaja, beţkárskeho prechodu chotárom, fa-

šiangového sprievodu
a ďalších akcií ktoré
kaţdoročne organizujeme. Imunita človeka
sa buduje na športoviskách a v prírode a nie
dusením sa v rúškach
a zákazom stretávania
sa. Na ihrisku sme vyuţili opravu plota
u
Langov
a nainštalovali sme
nové pruţinové hojdačky pre našich najmenších, ktoré boli
zakúpené z dotácie obce. Vykopali sme dve
jamy a podzemnú časť
hojdačky zaliali betónom určeným na plot.
Za bezplatné poskytnu-

tie betónu a následné
osadenie
lietadielka
a koníka ďakujem rodine Langovej. Verím
ţe tento prírastok ocenia najmä tie mladšie
deti pre ktoré sú hojdačky určené. Po uvoľnení opatrení, koncom
mesiaca miestny nohejbalový klub, ktorý
na ihrisku trénuje, organizuje turnaj pre
druţstvá z blízkeho a
širokého okolia. Na
príprave podujatia sa
zúčastnia nielen nohejbalisti ale aj členovia
DHZ a klubu. V tom
istom čase ideme na
Moravu obhajovať pr-

venstvo z posledných
dvoch rokov na turnaji
v pláţovom volejbale,
ktoré bude veľmi náročné obhájiť vzhľadom na absenciu tréningov počas celého
predchádzajúceho roka.
Všetkým chcem poďakovať za to, ţe vo svojom voľnom čase majú
ešte chuť reprezentovať obec a podieľajú sa
na údrţbe športového
areálu, ktorý slúţi všetkým občanom obce ale
aj jej návštevníkom.
Miroslav Záň

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
Na Slovensku sa asi nenájde riaditeľ základnej
školy, ktorý by povedal,
ţe
školský
rok
2020/2021 nebol náročný. Opäť, tak, ako ten
predchádzajúci školský
rok, bol veľmi výrazne
obmedzený koronakrízou a zrušením prezenčnej výučby. My, v Základnej
škole
s materskou školou Ţaškov, sme sa však rozhodli riadiť heslom, ţe
„všetko zlé je na niečo
dobré“ a snaţili sme sa
vyuţiť čas a prostriedky
na to, aby sme našu školu opäť niekam posunuli. V septembri sme začali nový školský rok
2020/2021. Stihli sme so
ţiakmi preopakovať uči-

vo z predchádzajúceho
školského roka, mladší
ţiaci dokonca sa stihli
zrekreovať
v škole
v prírode. No koncom
októbra sme sa uţ ocitli
na dištančnej výučbe.
Mladší ţiaci sa skôr vrátili do školských lavíc,
ale starší ţiaci pokračovali v dištančnej výučbe
aţ do jarných mesiacov.
Od 19. apríla postupne
opäť začalo prezenčné
vyučovanie aj pre starších ţiakov. Najprv sa
vrátili do školy ôsmaci
a deviataci a začiatkom
mája ţiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka.
Dištančné vzdelávanie
bolo náročné pre ţiakov, rodičov, ale aj pre
učiteľov.
Neraz
sa

v domácnostiach ţiakov
súrodenci museli deliť
o počítače, či mobilný
telefón, nakoľko sa všetky deti potrebovali
vzdelávať v rovnakom
vyučovacom čase. Občas
nás
všetkých
„potrápilo“ aj slabšie
internetové pripojenie,
ale všetko sme zvládli –
veď „všetko zlé je na
niečo dobré“ – aj my
sme sa snaţili hľadať
pozitíva v tejto neľahkej
situácii – zdokonaľovali
sme
sa
v práci
s komunikačnými prostriedkami, boli sme kreatívni, lebo neustále sme
museli hľadať inovačné
metódy a postupy, aby
sme spoločne zvládli
dištančnú výučbu.

A ako pokračovalo prezenčné
vyučovanie?
Koncom apríla si ôsmaci
a deviataci
vyskúšali
cvičné Testovanie 9 –
KOMPARO 2021, ktoré
bolo výbornou prípravou
na Testovanie 9-2021,
ktoré sa malo konať začiatkom júna. Naši ţiaci
boli vďaka veľkej snahe
vyučujúcich dobre pripravení zvládnuť toto
testovanie, ktoré však
bolo nakoniec zrušené
ministerstvom školstva
a prebehlo
len
v niektorých základných
školách, ktoré boli určené MŠ SR. Stihli sme
absolvovať aj medzinárodnú
súťaţ
v anglickom jazyku ENGLISHSTAR, do ktorej
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ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 - pokračovanie
Pokračovanie zo s. 19

sa zapojilo 17 našich
ţiakov z ročníkov 2. – 8.
V tejto súťaţi deti riešili
zaujímavé
úlohy
v anglickom
jazyku.
Veľkú radosť sme mali
z moţnosti zapojiť sa do
celoslovenského projektu „Spolu múdrejší“, nakoľko bol tento projekt
po dištančnom vzdelávaní výbornou moţnosťou
ako pomôcť ţiakom
utvrdiť si a zopakovať
učivo, ktoré so svojimi
vyučujúcimi preberali
počas dlhých mesiacov
dištančného vzdelávania. Projekt bol postavený na doučovaní ţiakov
mimo
vyučovania
v popoludňajších hodinách. Bez váhania sa do
projektu zapojili všetci
pedagogickí zamestnanci školy v snahe čo najlepšie pomôcť ţiakom.
Dokonca učitelia boli
ochotní doučovať aj nad
rámec projektu. Aj rodičia a deti bez váhania
vyuţili túto moţnosť
vzdelávania navyše. Deti sa vo veľmi hojnom
počte zúčastňovali tohto
doučovania v mesiacoch
apríl – jún. Pre veľký
úspech a záujem o tento
projekt zo strany rodičov, ţiakov a pedagógov
sme sa rozhodli opäť
poţiadať
MŠ
SR
o moţnosť zapojiť sa do
tohto projektu aj od nového školského roka
2021/2022.
Ako sme sa „posunuli“
v práci s IKT didaktic20

programovania tak, ţe
V súčasnom vzdelávaní ţiaci si popri hre ani nea výchove je nevyhnutné uvedomia, ţe programuneustále sledovať naj- jú.
novšie trendy, technické A čo
rekonštrukčné
prostriedky, ktoré môţu práce? Neustále sa snaučiteľom aj ţiakom po- ţíme
rekonštrukciou
môcť a uľahčiť vyučo- zlepšovať
materiálne
vanie a učenie.
Našu podmienky výučby na
pôvodná
počítačovú našej škole. Po vyriešení
učebňu sme vybavili havarijného stavu strepočítačmi so systémom chy na budove školy
all-on-one, ktoré sú ove- a telocvične sme pokraľa výkonnejšie, ľahšie čovali vo výmene pôovládateľné, šetria čas, vodných okien za plaselektrickú
energiu tové a v spolupráci so
a v neposlednom rade aj Sociálnym
podnikom
priestor. Ako jediná ško- Ţaškov momentálne prela na Orave začneme od bieha zatepľovanie buseptembra
vyuţívať dovy telocvične. V pláne
LCD interaktívny panel na ďalší rok máme zav počítačovej učebni. Je teplenie budovy školskej
to najnovšia generácia jedálne.
Chceme tak
interaktívnej tabule, kto- zniţovať
energetickú
rá spája počítač, tablet, náročnosť našich budov.
projektor a interaktívnu Výrazne sa aj takýmto
tabuľu do jedného prí- spôsobom postupne dajú
stroja. Učitelia sa počas ušetriť
financie
letných mesiacov zaško- v rozpočte školy. Zamelia a od nasledujúceho rali sme sa taktieţ na
septembra budú môcť vnútorné priestory teloLCD interaktívny panel cvične. Pôvodná drevevyuţívať na vyučova- ná podlaha uţ potrebocích hodinách. Uţ tretí vala rekonštrukciu. Rozškolský rok vyuţívajú mýšľali
sme aj nad
naši ţiaci s veľkou obľu- kompletnou výmenou za
bou interaktívny koberec novú palubovku, ale naFuntronic, ktorý spája koniec sme sa rozhodli
aktívny, uvedomelý po- pre vybrúsenie pôvodhyb s učením takým ných
parkiet
spôsobom, ţe ţiaci sa a nalakovanie viacerými
zabávajú, a ani nepo- vrstvami laku. Výsledok
strehnú, ţe sa učia. Na je veľmi dobrý a veríme,
podobný účel sme zakú- ţe takto opravená telopili dvoch vzdelávacích cvičňa bude slúţiť ešte
robotov Photon, pro- veľa rokov nielen našim
stredníctvom
ktorých ţiakom, ale aj občanom
pani učiteľky „zasvätia“ obce Ţaškov. Okrem
ţiakov do základov týchto
väčších
kými pomôckami?

a náročnejších prác kaţdoročne vymieňame nábytok – ţiacke stoly
a stoličky za modernejší
typ - posuvný, ktorý
„rastie“ spolu so ţiakom. Aj týmto spôsobom sa z dlhodobého
hľadiska dajú ušetriť
financie v rozpočte, ktoré sa potom dajú vyuţiť
na ďalší rozvoj školy.
Úspešne sme vynovili
aj našu materskú školu.
Počas zimných prázdnin
sme
si
vymaľovali
a skrášlili vstupnú chodbu a v nastávajúcich letných
mesiacoch,
v spolupráci so Sociálnym podnikom Ţaškov,
budú zrekonštruované
sociálne zariadenia pre
deti.
Čo dodať na záver?
V prvom rade chceme
poďakovať našim rodičom za veľkú pomoc pri
dištančnom vzdelávaní,
nakoľko bez ich pomoci
by sme sa museli
„popasovať“ s veľkými
problémami, ktoré by
sme len veľmi ťaţko
zvládali. Veľká vďaka
patrí aj našim ţiakom za
snahu a trpezlivosť počas dlhých mesiacov
dištančného vzdelávania. Samozrejme, ďakujeme aj všetkým priateľom
našej
školy
a všetkým prajeme predovšetkým veľa zdravia
a prázdniny plné radosti
a dobrodruţstva.
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