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Fotografia hore bola urobená 29.júna 2020 , teda deň pred vyčíňaním búrky, ktorá zrezala vrcholce
stromov v časti lesa nazývanej Panský Háj.
V roku 1986, teda pred 34 rokmi, v ľavo od tohto miesta v tzv. „Diere―, spôsobila kalamitu iná búrka
a unikát guľový blesk.

Táto fotografia zachytáva uţ spomínané následky júnovej búrky.

UDIALO SA

ÚVODNÍK STAROSTU
Váţení spoluobčania,
S príchodom nového roku
2020 sme ešte nevedeli
s akou situáciou sa
v blízkej dobe budeme
musieť popasovať. Najväčšou udalosťou mali byť
voľby do Národnej rady
u nás na Slovensku, ale
prekvapilo nás niečo iné.
Aj volebný výsledok bol
prekvapivý, no oveľa viac
nás zaskočilo prepuknutie
pandémie z nového vírusu
COVID 19, ktorý sa k nám
do
Európy
rozmohol
z Číny. Aj keď sme prvé
informácie o tomto ochorení registrovali uţ koncom roku 2019, nikto nepočítal, ţe z toho môţe
vzniknúť celosvetová pandémia, ktorá si vyţiada
státisíce ľudských ţivotov
po celom svete a bude mať
aj veľké hospodárske
a ekonomické dopady vo
všetkých krajinách.

Naplnil
sa
scenár
z katastrofických filmov,
ktoré sme doposiaľ sledovali len v televízii. Za pár
týţdňov sa z čínskeho Wuchanu vírus rozšíril do
celého sveta. Hlavne súčasná moderná a rýchla
letecká doprava má veľký
podiel na expresnom šírení
vírusu. Ani najvyspelejšie
krajiny sveta neboli na
takúto situáciu pripravené,
ba do konca ju aj podceňovali. Keďţe liek na vírus
neexistuje kaţdá vláda sa
s ochorením vo vlastnej
krajine musela vyrovnať
väčšinou sama.
Tentokrát sme my na Slovensku mali ,,zatiaľ šťastie― oproti ostatným krajinám v Európe, ale
i celosvetovo. Vďaka
opatreniam dosluhujúcej
vlády, ale aj vlády novej
sa predpoklady šírenia
pandémie na Slovensku
nenaplnili. Tým, ţe sme

disciplinovane dodrţiavali
prijaté nariadenia sme nedovolili vírusu naplno rozvinúť svoje moţnosti
a dokázali sme minimalizovať jeho šírenie na našom území. V tomto smere
sme boli určite vzorom pre
okolité krajiny aj keď sme
všetci hromţili na nosenie
rúšok a všade prítomnú
dezinfekciu rúk.
Nesmieme však preceňovať súčasný stav, lebo
účinná vakcína nie je ešte
vyvinutá
a ľahkováţnosťou môţeme rýchlo stratiť kontrolu
nad terajšou v celku priaznivou situáciou.
Aj my sme boli nútený
zrušiť, alebo preloţiť všetky obcou organizované
podujatia, ktoré by mohli
spôsobiť prípadné šírenie
vírusu v našej komunite, aj
keď nemám vedomosť
o tom ţe by bol niekto
z našich spoluobčanov

infikovaný. I keď sa uţ
väčšina opatrení uvoľnila,
bola zrušená mimoriadna
situácia stále sa neodporúča zúčastňovať podujatí,
na ktorých hrozí pravdepodobnosť
kontaktu
z ľuďmi, ktorí môţu byť
potenciálnymi nositeľmi
ochorenia.
S nádejou stále očakávame
správu o vyvinutí vakcíny
proti COVID 19, ktorá je
zatiaľ jedinou moţnosťou
ako dostať ochorenie pod
kontrolu. Verím ţe v čo
najbliţšom čase sa tejto
správy dočkáme a budeme
sa môcť čo najrýchlejšie
vrátiť k beţnému spôsobu
ţivota. O dianí v našej
obci v prvom polroku
2020 sa viac dozviete na
ďalších stranách Ţaškovských ozvien.
Milan Pavlovčík
Starosta obce

SERIÁL NA POKRAČOVANIE
V kaţdom výtlačku sa
budeme venovať inej významnej osobnosti narodenej alebo pôsobiacej v
našej malebnej obci. Môţeme sa tešiť na mená ako
je Ernest Bábel, Ladislav
Rapoš, Ján Dudáš, Ladislav Lehotský, Ondrej Nemček, Leopold Bruck,
hudobnícka rodina Andreja Ţaškovského st., jeho
synovia, bratia Andrej ml.,
František a najmladší z
bratov Jozef Ţaškovský.
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Prvá písomná zmienka o
Ţaškove je z roku 1351.
Vtedy obec prináleţala
hradu Orava,. Za vlády
Márie Terézie a jej syna
Jozefa II., sa začal Ţaškov
rozrastať, spravovali ju
dediční šoltýsi (richtári).
Ako prvú osobu sme si
vybrali pána Ernesta Bábela, ktorý v roku 1950
začal písať kroniku našej
obce. Zapísal tu všetky
údaje, ktoré moţno zistiť
o pôvode obce, ako
ovplyvnilo Slovenské ná-

rodné povstanie ţivot v
obci, nemeckú okupáciu
a víťazstvo pracujúceho
ľudu. Funkcie kronikára sa
vzdal v roku 1959 kvôli
opravám
evanjelického
kostola, ktoré ho pripravili
o všetok voľný čas. Práve
tento rok sme si pripomenuli sté výročie jeho narodenia .
Ernest Bábel bol evanjelickým farárom v Ţaškove,
ktorý sa narodil 26.mája
1920 v Ploskom, okres
Revúca. Vyštudoval ľudo-

vú školu, gymnázium navštevoval v Rimavskej
Sobote, neskôr kvôli zavretiu školy Maďarmi, bol
nútený
pokračovať
v štúdiu v Tisovci, kde aj
maturoval.
Teologické
štúdium
absolvoval
v Bratislave. Bol kaplánom v Martine. Od
15.augusta
1947
ţil
v Ţaškove, kde pôsobil
ako administrátor a neskôr
ako riadny farár.
Kronika obce Ţaškov

DEMOGRAFIA OBCE

KLUB PRIATEĽOV
SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
ŠPORTU1.1.2020—30.6.2020
ŢAŠKOV
V prvej polovici roku 2020 sa v našej obci narodili tieto zlatíčka:
Lívia Ţúborová – rodičia Milan Ţúbor a Romana rod. Mäsiarová
Nina Furindová – rodičia Michal Furinda a Martina Dubovská
Bianka Langová – rodičia Tomáš Lang a Lucia rod. Surová
Erika Sojčáková – rodičia Radoslav Sojčák a Anna rod. Nemčeková
Teodor Štrba – rodičia Pavel Štrba a Lenka rod. Langová
Samuel Strapec – rodičia Jozef Strapec a Gabriela rod. Nemčeková
Sofia Karliaková – rodičia Anton Karliak a Viera rod. Chmarová
Mia Kurnotová – rodičia Martin Kurnota a Jarmila rod. Ondrejková
Maroš Maťko – rodičia Maroš Maťko a Daniela rod. Štefanigová
Samuel Flajs – rodičia Tomáš Flajs a Petra rod. Ostrihoňová
Dávid Had – rodičia Tomáš Had a Katarína rod. Babušiaková
Sofia Spišiaková – rodičia Jozef Spišiak a Katarína rod. Strapcová
Adam Vlčák – rodičia Lukáš Vlčák a Daniela rod. Pirohová
Dávid Kubačka – rodičia Jaroslav Kubačka a Patrícia rod. Langová

Prstienky si nasadili a svoj sľub spečatili:

Ján Čierny a Ing. Dominika Maslíková - 01.02.2020
Roman Chmara a Veronika Kubalová - 02.05.2020

Kolobeh ţivota sa tento rok zastavil pre našich spoluobčanov:

Pavol Strapec č.d. 116 –

15.01.2020

Ladislav Brodňanský č.d. 303 –

26.02.2020

Milan Lomáz č.d. 413 –

01.03.2020

Viktor Buzák č.d. 521 –

27.03.2020

Margita Adamcová č.d. 155 –

02.04.2020

Mária Svitková č.d. 378 –

25.06.2020
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SLOVKO ZPOZ-u
V ľudskom ţivote niet väčšej radosti ako tá, keď do
rodiny pribudne malý človiečik.
S rovnakou radosťou pripravil v úvode roka kolektív
Zboru
pre
občianske záleţitosti v spolupráci
s obcou slávnosť „Uvítanie
detí do ţivota―, ktorá sa
konala v kultúrnom dome
dňa 30.1.2020. Slávnostnú
chvíľu rodičia potvrdilipodpisom v pamätnej knihe
obce. Mamičky si odniesli
kvietok a spomienkový darček pre dieťatko.

Hovorí sa : „Vţdy , keď sa
narodí človek, vzniká na
oblohe nová
hviezda.―
V našej obci v roku 2019
pribudlo 11 hviezdičiek na
oblohe, 8 chlapcov a 3 dievčatá. Všetkým prajeme aby
hviezdička, pod ktorou sa
narodili, bola naozaj šťastná.
Zbor pre občianske záleţitosti kaţdoročne, v mesiaci
máj, pripravuje aj slávnosť
ku dňu matiek. V tomto roku sa však slávnosť
nekonala z dôvodu opatrení

pre zabránenie šírenia ochorenia Covid19.
Najzákladnejšou
okrasou
rodiny, ktorá je zlatým pokladom a aj jej dušou je
ţena – matka. Ţeny prinášajú ţivotu krásu, lásku, hlas
detí. Matka je symbolom
pravého rodinného šťastia,
ktoré sa napĺňa v deťoch,
v spokojnosti, porozumení,
láske a šírení rodín. Pri príleţitosti Dňa matiek odovzdala obec všetkým matkám v obci kvietok ako blahoţelanie k ich sviatku a
poďakovanie za ľudské

vlastnosti, ktoré sú jedinečné práve pre matky. Veríme
ţe naša úprimná vďaka
a úcta prostredníctvom
týchto kvietkov potešila
srdcia kaţdej z vás.
Kolektív ZPOZ-u

ROZaNA—NOVÁ SLUŢBA PRE OBČANOV
Predstavujeme Vám, milý občania novú sluţbu a to
rozhlas v mobile. ROZaNA je mobilná aplikácia, ktorá Vám zabezpečí dôleţité informácie kedykoľvek
a kdekoľvek.
Niektorí z nás spoluobčanov, prichádzali na obecný
úrad s pripomienkami, ţe nepočujú vyhlasované oznamy prostredníctvom miestneho rozhlasu. Obec preto
prišla s takouto novinkou. Stačí si na domovskej internetovej stránke našej obce kliknúť na odkaz
„ROZHLAS V MOBILE― a riadiť sa zobrazenými
krokmi potrebnými na registráciu. Mobilná aplikácia
funguje jednoducho, občan si nainštaluje aplikáciu
do svojho mobilného telefónu - smartfónu, iPhonu,
notbooku, počítača, zaregistruje svoje meno, adresu, e
-mailovú adresu, telefónne číslo, označí ulicu
na ktorej býva a môţe dostávať informácie
z miestneho úradu prostredníctvom hlásení do mobilného telefónu.
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NOVOROČNÝ PUNČ
Ako aj po minulé roky aj rok 2019
sme mali moţnosť ukončiť a súčasne
začať nový rok, rok 2020 spoločne,
kedy starosta pozval všetkých občanov
obce na novoročný punč pred kultúrnym domom. Všetkým prítomným
starosta poprial všetko dobré do nového roka, spoločne sme si spomenuli na
chvíle dosluhujúceho starého roka.
S blíţiacou sa polnocou chlapi pripravili a odpálili ohňostroj. Vo svetle
vybuchujúcich farebných svetielok

sme si pripili na úspešný a krásny Nový rok 2020.

PRECHOD ŢAŠKOVSKÝM CHOTÁROM
Začiatok roka sme zahájili
13. ročníkom turistickolyţiarskeho prechodu Ţaškovským chotárom. Hoci
nám Pani Zima s nádielkou
bielej prikrývky tento rok
nepriala, prechodu sa zúčastnilo 270 zaregistrova-

ných nadšencov pešej turistiky, keďţe lyţe sme museli
nechať doma. Po výdatnej
prechádzke sme sa všetci
postretali v kultúrnom dome, kde sme si pochutnali
na vynikajúcej kapustnici
a ako dezert sme dostali

tradičnú vypráţanú šišku so
sladkým dţemom. K dobrej
nálade nám okrem krásneho
slnečného počasia hral aj
domáci folklórny súbor
Trnkári zo Ţaškova.
Michaela Tomovčíková
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ HASIČOV
Ešte pred dorazením korona
krízy stihli naši dobrovoľní
hasiči zorganizovať kaţdoročný stolnotenisový turnaj,
ktorý sa konal posledný deň
mesiaca, 29.februára 2020
v telocvični základnej školy.
Hralo sa v troch kategóriách: muţi, ţeny a plameň.
Svoje sily si na pinpongo-

vých stoloch zmeralo spolu máš a z tretieho miesta sa
37 členov dobrovoľného radoval Záň Miroslav.
hasičského zboru Ţaškov.
V kategórii ţeny prvé
Výsledné poradie bolo na- a druhé miesto obsadili sestry Janigové, Chmarová
sledovné:
V kategórii muţi sa na pr- Lenka a Lacková Zdenka,
vom mieste umiestnil Lang tretie miesto patrilo DzúriMarian, druhého miesta sa kovej Lenke.
zmocnil Lang „Tomek― To- V kategórii Plameň sa predviedli a umiestnili chlapci

v nasledujúcom poradí: prvé
miesto patrilo Bakošovi Andrejovi, druhý bol Chmara
Marek „malý Pagi― a treticu
uzavrel Bariet Tobias.
Michaela Tomovčíková

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA
V obci máme vybudovaný nový zberný dvor, ktorý je v prevádzke uţ od
roku 2019. Nachádza sa v hornej časti
obce, pod druţstvom.
Zberný dvor je otvorený v dňoch:
 utorok od 8.00 do 16.00 hod
 streda od 13.00 do 17.00 hod
 štvrtok od 8.00 do 16.00 hod.

Obedňajšia prestávka: od 11.00 do
11.30 hod.
Zberný dvor je otvorený aj kaţdú prvú
sobotu v mesiaci od 8:00 do 12:00
hod.
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ŢAŠKOVSKIE FAŠÄNGY
Naša obec sa zapojila do
prvého
ročníka
súťaţe
O putovný ozembuch dolnooravských
fašiangov.
O vyhlásenie súťaţe sa postaral Ţilinský samosprávny
kraj a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Úlohou bolo vytvoriť čo
najväčší
sprievod
z fašiangových masiek. Ako
to uţ u nás v Ţaškove býva,
ľudia nesklamali. Po uliciach sa ozývali tóny ľudových piesní, ktoré vylúdili
na svojich obľúbených heligonkách Zdenka Lacková,
Marek Chmara – malý Pagi
a Milan Pavlovčík st. so
svojou vnučkou Sofiou.

V sprievode sme mohli vidieť vodníkov, domorodcov,
nechýbala cigánka, kuchárka, jeţibaba, námorníci
a dokonca sme videli svätú
ţenu v čiernom hábite mníšku, ktorú doprevádzala
najznámejšia postava nemého čiernobieleho filmu
Charlie Chaplin  , zavítala
k nám aj biela pani Perinbabka, a mnohé iné masky
od výmyslu sveta.

s detskými maskami zatancovali a za svoju kreativitu
získali aj nejakú tú menšiu
odmenu.

Súťaţ sme zobrali naozaj
váţne a pri rátaní masiek
sme zastavili na neuveriteľnom čísle 65. Práve toto
číslo sa nám postaralo
o víťazstvo
v spomínanej
súťaţi o putovný ozembuch,
ktorý nám bol odovzdaný
presne 9. marca a hneď aj
Po prerátaní a následnom vyskúšaný za veselého spezdokumentovaní
nášho vu našich občanov.
sprievodu, ktorý bol naozaj
rôznorodý, sa masky presuMichaela Tomovčíková
nuli do sály kultúrneho domu, kde si spoločne
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DETSKÝ KARNEVAL
Ku obdobiu fašiangov od
nepamäti patrí aj karneval.
Tento pojem môţeme nájsť v rôznych výkladových
slovníkoch ako hlučné
oslavy v maskách. Poznáme karnevaly v Riu či Benátkach, ktoré sú plné extravagantnosti,
grácie
a dobrej nálady.
Nemusíme ale cestovať tak
ďaleko aby sme si mohli
pozrieť karneval plný prekvapení, farieb a dobrej
nálady. Dňa 22.2.2020 sa
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v sále kultúrneho domu a tým sa sťaţuje aj práca
konal detský karneval.
porotcov, ktorí rozhodujú
Harmonika, pukance, hro- o víťazoch. Hoci sme mali
zienko, dinosaurus, dţúsik, masiek viac ako dosť, odpolicajtka či kuriatko, ne- menených mohlo byť len
chýbali vojaci a postavička niekoľko.
z videohry, to je len mini- Náš karneval podporili
mum masiek, ktoré sme hlavne podnikaví občania
mohli vidieť. Deti vedia Ţaškova, ktorí darovali
ako sa zabávať a to nám ceny pre víťazov a naše
dokázali na tanečnom par- ratolesti mali aj vďaka nim
obrovskú radosť. No a tí čo
kete.
nevyhrali, dostali sladkú
Nápaditosť
a prepracovanosť masiek odmenu v podobe čokolákaţdým rokom narastá dových tyčiniek. Úprimné

poďakovanie patrí všetkým
rodičom a starým rodičom,
ktorí deťom pomáhali pri
vytváraní masiek a tešíme
sa na ďalší ročník, ktorý
bude určite opäť plný fantázie a farieb.
Michaela Tomovčíková
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ŢIVOT V MŠ SA NEZASTAVIL

Činnosť materskej školy by
sme v tomto polroku mohli
rozdeliť na dve obdobia
„pred a po pandémii―. Obe

obdobia boli dosť krátke na
to, aby sme s našimi škôlkármi mohli preţiť to, čo
sme
si
naplánovali
a predstavovali. To prvé sa
nieslo v znamení čakania
na
snehovú
nádielku
a krátkych zimných radovánok. Deti si okrem iného
uţívali aj karnevalovú náladu, tešili sa zo športovej
olympiády, kaţdodenných
tvorivých, poznávacích či
bádateľských
aktivít.
V neposlednom rade aj so
vzájomného
kontaktu
a spoločných chvíľ pri kolektívnej hre. Nečakaná
situácia nás uzavrela do
našich
domovov,
s najčistejšou myšlienkou
chrániť pred ochorením

okolie, seba aj svojich blízkych.
Kontakt s predškolákmi
sme
však
nestratili.
S deťmi aj rodičmi sme
boli v spojení vďaka vymoţenostiam dnešnej doby.
Vďaka deťom a ústretovým
rodičom sa nám podarilo aj
na diaľku uskutočniť aktivitu pri príleţitosti Dňa
Zeme, kedy deti dostali
výzvu aj so svojimi rodičmi
vyjsť
do
prírody
a vyzbierať odpad, ktorý do
nej nepatrí. Boli sme veľmi
prekvapení a vďační, koľko
rodín sa do tejto aktivity
zapojilo. Dôkazy nedali na
seba dlho čakať, boli zdokumentované mnoţstvom
fotografií. Tieto rodiny sa

stali pre nás hrdinami aprílových dní.
Touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým rodičom za vzorovú spoluprácu
s pedagógmi materskej
školy,
pretoţe
sú
v akejkoľvek situácii nápomocní pomôcť pri výchove
a vzdelávaní ich detí.

Kolektív materskej školy
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ S MŠ ŢAŠKOV
V školskom roku 2019/20
20 sme sa zapojili do projektu MŠ SR s názvom
Zvyšovanie gramotnosti ZŠ s MŠ Ţaškov. Projekt
bol zameraný na humanitné aj prírodovedné predmety. V rámci tohto projektu sme začali plniť stanovené
úlohy
–
v septembri sme navštívili
v rámci Dňa európskych
jazykov Štátnu vedeckú
kniţnicu v Banskej Bystrici, kde sme sa zúčastnili
vzdelávacích
aktivít.
V novembri sme besedovali s básnikom Valentínom Šefčíkom a bliţšie
sme sa zoznámili s jeho
tvorbou. Koncom novembra zas mladší ţiaci navštívili Krajskú kniţnicu
v Ţiline, kde odborní zamestnanci kniţnice pripravili pre našich ţiakov zaujímavé vzdelávacie podujatia.
Ţiaci v rámci projektu veľmi pekne pracovali aj
v rámci
prírodovedných
predmetov. Pod vedením
skúsených pedagógov prejavili svoju kreativitu
a vyrábali veľmi pekné
výrobky
hlavne
z prírodného
materiálu,
ktoré zdobili naše triedy
a chodby školy.
Vďaka projektu sme mohli
nakúpiť literárne pomôcky
a knihy do ţiackej kniţnice,
IKT
zariadenia
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(notebooky, dataprojektory, multifunkčné kopírovacie zariadenia), nábytok,
pracovné,
učebné
a didaktické pomôcky na
výučbu fyziky, chémie
a techniky,
kancelárske
pomôcky a školiaci materiál.

okresnom kole Technickej
olympiády, kde náš tím bol
veľmi úspešný a Samuel
Bakoš získal krásne 2.
miesto. V druhom polroku
nás ôsmaci Joţko Bočkaj
a Mário Had reprezentovali v okresnej súťaţi Technický šikula.

Od septembra sme sa zúčastňovali aj iných aktivít,
napríklad v rámci dejepisného učiva sa starší ţiaci
zúčastnili
prednášok
a vzdelávacích
aktivít
v Múzeu SNP v Banskej
Bystrici a mladší ţiaci sa
zoznámili s históriou Budatínskeho hradu pri jeho
osobnej návšteve.

V oblasti cudzích jazykov
sme absolvovali divadelné
predstavenie v anglickom
jazyku s názvom Tisíc
a jedna stories, ktoré pre
nás pripravilo Divadelné
centrum Martin. Výučbu
cudzích jazykov sme podporili aj vzdelávacími aktivitami ENGLISH WEEK.
Tieto aktivity tvorili konverzačné
cvičenia
v anglickom
jazyku
s rodeným anglicky hovoriacim lektorom. Najstarší
ţiaci absolvovali školské
kolo
Olympiády
v anglickom
jazyku
a Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Víťazi školského kola Tomáš
Babic a Alexandra Púčeková našu školu vzorne
reprezentovali
aj
v okresnom kole týchto
olympiád.

V oblasti finančnej gramotnosti ţiakov
sme
v októbri v rámci Dňa sporenia uskutočnili besedu
s odborníkom
z oblasti
bankovníctva.
Finančnú
gramotnosť našich ţiakov
sme podporili aj účasťou
na Vianočných trhoch
v obci Ţaškov, kde ţiaci
mali moţnosť prezentovať
a predávať
vlastnoručne
vyrobené
výrobky
s vianočnou tematikou. To,
ţe sú naši ţiaci veľmi manuálne zruční, dokázali aj Samozrejme, ţe sme sa
v

zúčastnili aj iných súťaţí –
školského a okresného
kola Dejepisnej olympiády, Geografickej olympiády a Pytagoriády.
V rámci rozvoja literárneho talentu našich ţiakov
sme uskutočnili školské
kolo súťaţe Rozprávkové
vretienko a školské kolo
súťaţe v prednese poézie
a prózy
Hviezdoslavov
Kubín.
Víťazka Alexandra Púčeková nás mala reprezentovať v okresnom kole tejto
súťaţe, ktoré sa uţ ale
z dôvodu pandémie neuskutočnilo.
Jesenné mesiace priniesli
aj celoslovenské Testovanie 5, ktorého sa zúčastnili
piataci. Ţiaci ôsmeho
a deviateho ročníka si vyskúšali cvičné testovanie
KOMPARO, ktoré bolo
prípravou na celoslovenské Testovanie 9, ktoré sa
malo konať v jarných mesiacov.

Pokračovanie na s. 11

UDIALO SA

SPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ S MŠ ŢAŠKOV—pokračovanie
Výborná bola aj spolupráca s Oravskou kniţnicou
A. Habovštiaka v Dolnom
Kubíne, naši ţiaci sa zúčastňovali vzdelávacích
aktivít tejto inštitúcie.
V rámci projektu sme besedovali aj so spisovateľom, historikom a riaditeľom Oravskej kniţnice A.
Habovštiaka v Dolnom
Kubíne, s pánom Petrom
Hubom.

a s kultúrnym programom deti a ako si vkusne doká- Ďakujeme všetkým inštisme navštívili aj klientov zali vyzdobiť svoje prí- túciám, ktoré s nami
miestneho stacionára.
bytky.
v
školskom
roku
2019/2020
spolupracovali
V pláne sme mali ešte 22. apríl - DEŇ ZEME
veľa aktivít, ktoré sme uţ sme „oslávili― výzvou pre a pomáhali nám, predoale z dôvodu mimoriadnej ţiakov, aby v tento deň všetkým Obecnému úradu
situácie v našom štáte sa venovali zbieraniu od- v Ţaškove.
nestihli, pretoţe 13. marca
2020 sa „zatvorila― aj
brána našej školy. No,
i napriek tomu, sme pokračovali vo vzdelávaní
našich ţiakov prostredníctvom
internetu
a
spoločne
sme
„objavovali―
moţnosti
takéhoto
netradičného
vyučovania. Dokonca sa
ţiaci zapojili aj do mimoškolských aktivít, ktoré
sme prostredníctvom internetu pre nich pripravili.

V novembri sme pre ţiakov 1. stupňa pripravili
plavecký výcvik a vo februári pre starších ţiakov
lyţiarsky výcvik. V rámci
športových aktivít nás
naši ţiaci reprezentovali
aj v okresných súťaţiach
kolektívnych
športov
v rámci škôl dolnokubín- Školský klub detí pri ZŠ
skeho okresu.
s MŠ Ţaškov pripravil pre
Nezabudli sme ani na svojich členov súťaţ
našich najstarších spolu- fotiek veľkonočných výobčanov, pripravili sme zdob, ktorej sa deti
pre nich kultúrny program v hojnom počte zúčastnili.
v rámci Októbra – mesia- Boli sme milo prekvapeca
úcty
k
starším ní, aké kreatívne sú naše

padkov v prírode a vo
svojom najbliţšom okolí.
Ţiaci svoje aktivity nafotili a zaslali na stránku
našej školy. Všetci sme
mali dobrý pocit, ţe sme
aspoň trochu pomohli
nášmu ţivotnému prostrediu. Naši ţiaci lámali rekordy aj v počte prejdených krokov z príleţitosti
DŇA ZEME.

Všetkým prajeme príjemné
letné
dovolenky
a našim ţiakom pekné
prázdniny plné dobrodruţstiev.
Kolektív ZŠ s MŠ
Ţaškov

Dúfame, ţe nový školský
rok nám všetkým prinesie
hlavne veľa zdravia, lebo
to je základná podmienka
na to, aby sme mohli
v našej začatej práci ďalej
pokračovať. Čaká nás
veľa nových úloh, ale aj
pokračovanie
projektu
Zvyšovanie gramotnosti ZŠ s MŠ Ţaškov.
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POLROK Z POHĽADU DÔCHODCOV
Ľudia dostali dar od Boha , dar myslenia a bolo by
zrejme pohŕdaním týmto
darom, ak by ho nevyuţívali. Svet je postavený na
tom, ţe cudzie chceme ,radi sa budeme inšpirovať- učiť od iných a to
svoje chceme zdieľať so
svetom a učiť sa zo spätných väzieb.
Začiatkom roka sme sa

pustili podľa plánu práce,
ktorý sme na januárovej
schôdzi odsúhlasili do plánovanej akcie v mesiaci
február a to pomerne náročnej, zorganizovať ples
ZO JDS v Ţaškove.
Nechceli sme zaostať ani
my, keďţe okolité obce uţ
prešli takouto skúškou, po
dlhých sedeniach termín
padol na mesiac február a

tak sme pripravili bohatý
program a samozrejme
nechýbala ani tombola.
Touto cestou patrí poďakovanie všetkým členom
ZO JDS v Ţaškove ,taktieţ
sa chceme poďakovať aj
sponzorom.
Aj členovia ZO JDS v
Ţaškove sa prispôsobili
tomu, čo sme nečakali
zrejme tak ako všetci na
tomto svete -Covid 19
nám pozastavil našu činnosť, aby sme pokračovali
tak ,ako nám určoval plán.
Avšak po dlhšom čase
strávenom doma a po
uvoľnení Covidu 19 sme
začali našu činnosť a to na
miestnom cintoríne upra-

tovaním.
Naši členovia boli pozdraviť aj najstaršieho občana
Ţaškova a pripravili mu
krátky kultúrny program z
ktorého mal určite dobrý
dojem, veď moţno aj ďalšia generácia dôchodcov
sa doţije takého krásneho
veku -sto rokov.
Ak porovnáme dnešný
svet s minulosťou , tak je
zloţitejší, rýchlejší a kladie na ľudí väčšie nároky.
Bolo by veľmi nerozumné
zahodiť skúsenosti seniorov a zapredať ich svojvôli.

PRÁZDNY ROK PRE FS TRNKÁRI
Na toto smutné obdobie pre
našu činnosť z dôvodu vyhlásenej mimoriadne situácie
v súvislosti s Covid-19, by
sme začiatkom roka ani len
nepomysleli, ţe by niečo také
mohlo nastať. Mali sme nahlásené krásne akcie ,na ktoré
sme sa veľmi tešili a nacvičovali nový program s názvom ,,Kršteňá―.
Ešteţe sme stihli vo februári
Fašängy po dedine v spolupráci z obcou. Oravské kultúrne stredisko v DK vyhlásilo
prvý ročník súťaţe o najväčší
fašiangový sprievod na dolnej
Orave, no a my sme nezaháľali a tento fašiangový sprievod
sme následne aj vyhrali. Odmenou nám bol putovný
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ozembuch, ktorý nám bol
odovzdaný a nachádza sa u
nás na obecnom úrade u pána
starostu.
Ale všetko zlé, je na niečo
dobré. Aspoň sa naplno venujeme dokončeniu projektu na
Podporu umenia, ktoré nám v
minulom roku schválilo finančnú dotáciu. Šijú sa nové
kroje, urobila sa výstava krojov ,tvorí sa propagačný materiál a zháňajú sa po dedine starodávne rekvizity, pre
uchovávanie tradičných remesiel.
Zuzka Babiaková

ZO JDS v Ţaškove

UDIALO SA

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ STAROSTOV
ORAVY A KŇAZOV SPIŠKEJ DIECÉZY
V marci sme hosťovali
starostov
Oravy
a kňazov Spišskej diecézy na 16.ročníku turnaja― pinpongových―
amatérov
a profesionálov.

Páni sa nedali zahanbiť,
okrem dobrej hry tu
panovala aj skvelá nálada a prebiehali druţné,
priateľské rozhovory.
Výsledky boli nasledovné: skupina PROFI
1. Ján Benuš, 2. Ján
Martauz, 3. Ladislav
Tomáň; v kategórii
HOBBY si víťazné stupienky rozdelili:

K urputnému boju na
zelených stoloch sa upísalo na štartovaciu listinu spolu 20 športovcov,
ktorí boli následne rozdelení podľa svojich 1. vdp. Ján Petrovčík,
hráčskych kvalít. Hralo 2. Milan Pavlovčík a 3.
sa v skupine HOBBY Pavol Bugaľ.
a v skupine PROFI.

STAVANIE MÁJA
Slovenské príslovie vraví,
ţe „MÁJ JE LÁKSY
ČAS―. Mesiac máj je symbolom do krásy prepuknutej jari a známy stavaním
májov. Zo starých zvykov
je známe, ţe máj stavia
mládenec svojej vyvolenej
a takisto výška mája sa

rovná kráse dievčiny.
Ako nám je všetkým známe, celosvetová pandémia
spôsobujúca
ochorenie
Covid 19 nás všetkých
ovplyvnila. Tým pokazila
aj plány na stavanie mája.
Preto sa tento rok konalo
bez účasti verejnosti, ne-

konal sa sprievod, ani
dievky neozdobovali vrcholec mája pestrými stuhami. Kvôli všetkým obmedzeniam sa stavania
mája ujali pracovníci
obecného
úradu
s pomocou techniky –
obecného
traktora

s čelným nakladačom.
A keďţe v našej obci sú
iba pekné dievky, tá naša
májka bola vysoká, štíhla,
no skrátka krásna.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Hoci nám tento rok neprial
skoro v ničom, predsa len
sa sobota 20. júna niesla
v športovom duchu, kedy
sa uskutočnil uţ piaty ročník
Letného
turnaja
v nohejbale trojíc. Jeho
organizátori sa nedali odradiť nepríjemným sychra-

vým počasím a turnaj v dedine. Víťazom sa stalo
predsa zorganizovali.
druţstvo Ţaškov, v zloţení
Prihlásilo sa spolu sedem Lukáš Mikuš, Marek MiMichal Kosinka
tímov, hralo sa systémom kuš,
kaţdý s kaţdým. Hoci a vynútený náhradník Mavšetky tímy predviedli roš Lang.
excelentné výsledky, prvé
miesto a pohár sme si aj
tak
ponechali
doma
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OSLAVA ŢIVOTNÉHO JUBILEA
V ţivote kaţdého človeka sú slovenských filmov.
chvíle jedinečné, nezabudnu- Pán Krúpa sa pýši titulom najteľné....
starší
občan
Ţaškova
Takouto chvíľou sa stalo pres- a najstarší člen DHZ Ţaškov
ne pred sto rokmi narodenie a moţno je aj najstarším čestdieťaťa. Písal sa rok 1920, keď ným členom hasičov aj
sa na svet vypýtal chlapec, v rámci Slovenska.
ktorému dali meno Ondrej.
Toto meno má grécky pôvod
a znamená „šťastný, muţný,
odváţny―. Pán Ondrej Krúpa
je naozaj šťastný človek. Počas svojho ţivota zaţil niekoľko veľkých udalostí, ako druhú sv. vojnu, výmenu politických strán, rozdelenie ČeskoSlovenska, vznik Slovenskej
republiky, zaţil výmenu všetkých slovenských prezidentov
a pani prezidentky. Svojim
povolaním stolára a tesára má
zásluhy pri stavbách väčšiny
starších domov v obci, pomáhal vytvárať rôzne rekvizity do

49.ročník ŢMM—ZMENA TERMÍNU
o presunutí tohto be- Časový rozpis štartov je
ţeckého podujatia na nasledovný:
termín 20.09.2020.
12.00 hod. – štartovanie
Vzhľadom k tomu, ţiackych kategórií
ţe tento rok sa ŢMM
bude
konať 13.50 hod.—nástup pretekárov hlavného preteku,
v náhradnom termíne dorastencov a seniorov
a bez osláv Dňa Obce, organizátori tieţ 14.00
hod.—spoločný
rozhodli o zmene štart všetkých kategórií
v začiatkoch štartov
Organizačný
výbor v detských kategóriách hlavného preteku, dorastencov a seniorov.
v súvislosti so šíriacou sa aj hlavného preteku.
nákazou Covid 19, musel
Týmto Vás srdečne pozýpristúpiť k ráznemu kroku
vame na spoločne strávea
preto
rozhodol
14

né nedeľné odpoludnie a
pevne veríme, ţe moţná
hrozba druhej vlny pandémie nám nepreruší uţ
skoro 50. ročnú šnúru
týchto jedinečných beţeckých pretekov a zároveň
dúfame, ţe aj tento trocha
upravený ročník sa bude
tešiť veľkému záujmu
športovej verejnosti.

UDIALO SA

NOVÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA
V roku 2019 sme v rámci
Programu obnovy dediny,
čo je známy a obľúbený
nástroj rozvoja vidieka
v štátoch vyspelej Európy, podali vypracovaný
projekt na realizáciu oddychovej zóny v obci,
časť Tepeľ. Po zverejnení
výsledkov sme boli milo
prekvapení, keďţe náš
projekt prešiel schvaľovacím procesom.
Toto miesto bolo nevyuţívané, zarastené rôznymi
krovinami, breh potoka
bol v zanedbanom stave,
jednoducho
povedané
pekná divočina, so skladiskom odpadu. Vďaka získaným financiám sme
mohli pristúpiť ku konkrétnym krokom realizá-

cie. Projekt riešil úpravu
brehu toku, výsadbu zelene a umiestnenie parkového mobiliáru (lavičky,
odpadkové koše).
S úpravou priestranstva
sme začali minulý rok.
Prvým úkonom bolo vypílenie brehových porastov, ktoré zakrývali priezračný, zurčiaci potôčik.
Následne sme sa venovali
práve úprave koryta vodného toku. Koryto sme
rozšírili, steny vyloţili
lomovým kameňom, vybudovali sme dve jazierka, vytvorili menšie kaskády.
Po
týchto
úpravách
a vďaka priaznivému počasiu sme mohli pristúpiť
ku výsadbe navrhovanej

zelene. Vysadili sme niekoľko druhov drevín
vhodných pre naše klimatické pásmo. Pre rok 2019
sme týmto práce na projekte pozastavili. Akonáhle nám to počasie, poveternostné
podmienky
a odporúčania záhradníka
dovolili, naostrili sme
motyky, rýle, nasadili
rukavice a boli sme pripravení na zahájenie výsadby okrasných lúčnych
kvetín. Tejto výsadbe
a úprave sa venovali naše
pracovníčky
obecného
úradu, keďţe je známe ţe
ţeny majú cit ku kráse
a dokonalosti.

popri potôčku smerom
k altánku, čo sa nám podarilo
v spolupráci
s OVS a.s. Dolný Kubín.
Pomocnou rukou prispel
aj p. Marian Babic, ktorý
tam vysadil niekoľko líp
popri potoku. Mrzí nás
len to, ţe upravenú cestu
nám ničia motorkári arogantnými jazdami. Aj po
Jánskej vatre sa niekto
vyzúril na smetnom koši
a zvalil ho do potoka. Natíska sa otázka či sa vôbec
oplatí snaţiť niečo budovať, keď sa neustále nájdu jedinci ktorí si neváţia prácu a úsilie iných
a svojim prístupom ničia
Ako posledná fáza bola čo im príde do cesty.
úprava komunikácie frézovanou asfaltovou drťou
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MÁME PARKOVISKO, TAK HO NEVÁHAJME
AJ „ZODRAŤ“
Parkovisko vo „farskej
záhrade― oproti obecnému
úradu bolo v priebehu mesiacov apríl a máj kompletne dokončené. Dokončovacie práce spočívali vo
vybudovaní oporného múru od potôčika, ktorý tečie
popred obecný úrad a poza
farskú záhradu. Na múr
bolo nainštalované zábradlie. Časť parkoviska od
vyasfaltovanej plochy po
oporný múr bola splanírovaná a zhutnená makadamom, čím sa vytvorilo
niekoľko ďalších parkovacích miest v prípade potreby. Prevaţnú časť prác
vykonávali
pracovníci
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z obce. Aj touto cestou
vám dávame na vedomie,
ţe parkovisko je vám plne
k dispozícii, uţ nemusíte
odstavovať autá popred
obecný úrad a obmedzovať
premávku na hlavnej ceste
Parkovacia plocha je pre
všetkých ľudí z našej obce
ako aj návštevníkov. Tak
sa ho nebojme vyuţiť počas hromadných udalostí
ako sú cirkevné obrady,
spoločenské
akcie
v kultúrnom dome, či pohreby.
Obec pokračuje v úprave
verejných priestranstiev aj
na našej IBV-čke. Na Matúšovskej ulici oproti ma-

terskej škole a hasičskej
zbrojnice bola nevyuţitá
voľná plocha pri miestnej
komunikácii. Uţ minulý
rok padlo rozhodnutie na
jej
úpravu
a
však
z časových dôvodov sa ju
nepodarilo zrealizovať Po
dokončení bude slúţiť ako
odstavná plocha pre automobily, hlavne počas spoločenských
aktivít
v hasičskej zbrojnici. Hasiči samotní niekoľkokrát
upozorňovali na skutočnosť, ţe počas vyuţívania
zasadačky HZ sa stávalo,
ţe nájomníci nechávali
zaparkované svoje vozidlá
pred garáţami hasičských

vozidiel a techniky aj do
druhého dňa a v prípade
potreby výjazdu ku poţiaru, alebo inej ţivot ohrozujúcej situácii, keď sa počíta kaţdá sekunda by ešte
museli hľadať po obci majiteľa vozidla brániaceho
výjazdu
z
garáţe.
V priebehu mesiaca jún
bolo vybetónované oplotenie,
aby
došlo
k vyrovnaniu svahovitého
terénu s miestnou komunikáciou. Predpokladáme, ţe
do konca tohto mesiaca
bude plocha pripravená na
uţívanie.
Jaroslav Bakoš

UDIALO SA

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE
S výstavbou hasičskej
zbrojnice v našej obci sa
začalo v roku 1996. Na jej
stavaní sa podieľali obyvatelia Ţaškova brigádnickou činnosťou. Poţiarna zbrojnica bola odovzdaná do uţívania dobrovoľnému hasičskému zboru v roku 1998. Od tohto
času sa na objekte prevádzali len minimálne opravy, spočívajúce viac menej v beţnej údrţbe. Najväčšou investíciou od
odovzdania do uţívania
bola výmena palivovej

základne. Hasičská zbrojnica bola vykurovaná kotlom z budovy kotolne materskej
školy.
V súčasnosti má vlastný
plynový
kondenzačný
kotol.
V roku 2019 sa obec zapojila do tretieho kola
výzvy č. V. P HaZZ 2019
o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly
Ministerstva
vnútra SR na Výstavbu,
rekonštrukciu
a modernizáciu dokonče-

nej stavby a technické
zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice.

Aj touto obnovou hasičskej zbrojnice si uctíme
zaloţenie dobrovoľného
hasičstva v našej obci,
V novembri bol zverejne- ktorému je práve tento rok
ný zoznam úspešných uţ 95. rokov.
obcí, ktorým bola táto Michaela Tomovčíková
dotácia schválená. Obec
Ţaškov získala dotáciu zo
štátneho rozpočtu na modernizáciu
hasičskej
zbrojnice v sume 30.000
€. Finančné prostriedky
budú pouţité na výmenu
okien, výmenu dverí
a zateplenie hasičskej
zbrojnice.

1998

1998

2008

2018
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KLUB PRIATEĽOV ŠPORTU ŢAŠKOV
Pravidelné
zahájenie
športového
roka
v Ţaškove patrí uţ niekoľko rokov Trojkráľovému turnaju. Tu sa stretajú všetci priaznivci
a hráči stolného tenisu
v obci. Nie vţdy sa podarí všetkým ktorí vedia
hrať prísť na toto zápolenie, ale pre tých ktorí si
na to nájdu čas a venujú
tento sviatočné chvíle
športu určite odchádzajú
po celodennom zápolení
spokojný a príjemne unavený. Tak ako po iné
roky sa súťaţilo v dvoch
muţských, v ţenskej
a detskej kategórii. Prvý
traja v kaţdej kategórii
boli uţ tradične odmenený pohármi zakúpenými
z dotácie obce.
Aj túto zimu sme urobili
klzisko za pomoci hasičskej
mládeţe
a dorastencov, ktorí si to
vzali
pod
patronát
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a aspoň na krátky čas si
mohli
uţiť
ľadu
a korčuľovania či uţ
v hokejových zápasoch
ale i voľnom korčuľovaní pre nehokejistov.
Oravsko - Turčiansku
ligu v streľbe zo vzduchových zbraní znova
prebiehala počas zimy
v miestnej telocvični za
účasti strelcov zo Ţaškova a blízkeho ale aj ďalekého
okolia
Oravy
a Turca. Ukončenie ligy
a zároveň aj majstrovstvá
Oravy a Turca znemoţnilo uzatvorenie telocvične z dôvodu COVIDU 19, ktorý na čas
ukončil všetky športové
a kultúrne akcie v obci.
Po zmiernení karantény
sa nám podarilo vycestovať na volejbalový turnaj
na Moravu na ktorý sme
cestovali v sobotu ráno.
Celý deň na slniečku
a piesku bez tréningu ale

s o to väčším nasadením
sme hrali s domácimi
druţstvami z blízkeho
okolia ale aj z Brna.
Keďţe opatrenia platili
aj na Morave na turnaji
sme boli iba pätica muţstiev, čo sme vyuţili na
hru vo veľkých setoch do
21 bodov a na dva sety.
Prvé minúty nášho prvého zápasu neboli nijako
veselé pretoţe absencia
tréningu za posledné tri
mesiace
a
únava
z raňajšieho cestovania
a prejavili na našom výkone. Z ničoho nič sme
uţ
prehrávali
0:6
a vypadalo to s nami
biedne. Postupne sme do
konca setu vývoj zvrátili,
prebrali sme iniciatívu
a set nakoniec vyhrali.
Toto nasadenie nám vydrţalo počas celého turnaja a nakoniec sme
skončili s pomerom setov 10:0 na prvom mies-

te bez straty setu. Po
slávnostnom odovzdaní
medajlí, domáci hostitelia pozvali všetkých súťaţiacich na posedenie,
kde sme zápolili uţ iba
z pripraveným občerstvením.
Všetkým chcem poďakovať za to ţe vo svojom
voľnom čase majú ešte
chuť reprezentovať obec
a usporadúvať aj pre
iných občanov našej obce rôzne športové akcie
na ktorých sa môţu zúčastňovať.
Miroslav Záň
predseda KPŠ Ţaškov

UDIALO SA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
Koncom apríla sa nám po
štyroch rokoch podarilo
úspešne
dokončiť
a Obecnému
zastupiteľstvu schváliť Územný plán
obce. Počas príprav sme
absolvovali so zhotoviteľom územného plánu
mnoţstvo stretnutí nielen
s občanmi ale aj so štátnymi orgánmi a inštitúciami.
Nie všetky rokovania dopadli podľa našich predstáv a záujmov hlavne občanov našej obce, ale som
presvedčený, ţe kompromis, ktorý sme prijali bude
v konečnom dôsledku prospešný pre celú obec.
Územný plán je jeden
z najdôleţitejších
dokumentov obce pretoţe je
prostriedkom, v ktorom sa
stanovili pravidlá pre výstavbu a rozvoj obce. Obsahuje regulatívy o tom,
ktoré územie obce je určené pre individuálnu výstavbu rodinných domov,
pre
poľnohospodárstvo,
drobný
priemysel
a hospodársku činnosť. Aj
keď po ukončení pozemkových úprav boli niektoré
lokality pripravované pre
výstavbu rodinných domov aj v týchto lokalitách

budú musieť potencionálni
stavebníci dodrţiavať podmienky výstavby určené
v územnoplánovacej dokumentácii. Kompletný dokument je zverejnený na
webovej stránke obce a je
k nahliadnutiu aj na obecnom úrade. Odporúčame
všetkým, ktorí budú chcieť
uskutočňovať v obci nejakú stavebnú činnosť, aby
sa najskôr ubezpečili či je
to v súlade s Územným
plánom obce a či je to vôbec moţné na uvedenom
pozemku takúto činnosť
realizovať. Týka sa to
všetkých stavieb, oplotení,
drobných
stavieb
a stavebných a terénnych
úprav. Aj pri zadávaní prípravy projektovej dokumentácie je potrebné projektanta informovať o tom,
ţe obec má schválený
územný plán a projektovú
dokumentáciu je potrebné
vyhotoviť
v súlade
s územným
plánom.
V samom začiatku odporúčame aby si stavebník
preveril
moţnosti
o pripojení na inţinierske
siete (komunikácia, elektrina, voda, plyn, kanalizácia) a či uvedený pozemok

spĺňa podmienky na uskutočnenie danej stavby. Uţ
teraz sa objavujú prípady,
ţe stavebník nemá projektovú
dokumentáciu
v súlade s územným plánom a musí ju dať prerábať čo ho stojí ďalšie finančné prostriedky. Taktieţ odporúčame, ak máte
záujem
o výstavbu
a pozemok chcete kúpiť,
aby ste si overili či je ten
pozemok určený pod výstavbu, aby sa Vám nestalo ţe za pozemok zaplatíte
ako za stavebný ale budete
ho môcť vyuţívať maximálne na poľnohospodárske účely.
Častokrát dostávame otázky, koľko stojí v našej obci stavebný pozemok.
Väčšina ľudí má mylnú
predstavu, ţe územie, ktoré je v územnom pláne
určené pod výstavbu je aj
stavebným
pozemkom.
Stavebný pozemok je taký,
ku ktorému vedie prístupová komunikácia. V jeho
bezprostrednej blízkosti sa
nachádzajú
inţinierske
siete ako voda, elektrika
poprípade plyn. Reálna
hodnota takého pozemku
v našej obci je do 25,- €/

m² / podľa svahovitosti
terénu/. Akonáhle je tam
absencia
inţinierskych
sietí ide cena takéhoto pozemku podstatne dole.
Všetko však závisí na dohode
kupujúceho
s predávajúcim.
Kúpiť
zelenú lúku s vidinou stavebného pozemku je investícia do budúcnosti,
ktorá sa však nemusí vyplatiť. Preto buďte opatrní
a nekupujte bezhlavo nehnuteľnosti za zdanlivo
výhodnú cenu.
Na záver tohoto príspevku
by som chcel ešte upozorniť, ţe zrealizovať nejakú
stavbu na území ktoré nie
je určené pod výstavbu
a snaţiť sa ju zlegalizovať
dodatočne nebude moţné.
Stavebník uţ teraz musí
počítať s tým, ţe ju bude
musieť odstrániť.

Milan Pavlovčík
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ZBERNÉ NÁDOBY—OTÁZKY a ODPOVEDE
nezmestí do smetnej nádoby, ale dáte vytriedený komunálny odpad do vreca ku
nádobe, smetiari ho nezoberú, pokiaľ nebude označené
kupónom, ktorý za poplatok
1,60 € zakúpite na obecnom
úrade.
Ku obsahu nádob.

Prečo nám nevysypali
smetný kôš?
Občas sa s takouto otázkou
stretávame na obecnom úrade od občanov. Tu vám dávame návod ako sa tomu
vyhnúť.
1. Najlepšie urobíte, ak nádobu vyloţíte (ak ju máte vo
dvore), pred bránu, na chodník, cestu ešte v nedeľu večer pred vývozom. Väčšinou
vývozy začínajú okolo 7.00
hod. Ak bývate v časti na
začiatku obce a zbadáte sa
o 9.00 hod. potom máte
problém, lebo tu uţ smetiari
boli.
2. Skontrolujte si nálepky,
či je na nich ešte rozpoznateľná farba. Niektorí majú
na nádobách ešte nálepku
Technických sluţieb. Správna má byť : malý farebný
štvorček s písmenom „b―
alebo novšia s nápisom
„brantner― a farebným pásom. Ak máte vyblednutú
farbu alebo ešte starú nálepku, na obecnom úrade Vám
vydáme novú.
3. V zimnom období, keď
viete, ţe sa blíţi vývoz, nesypte do nádob horúci popol, lebo hrozí riziko vznietenia smetiarskeho auta.
V zimnom období sa môţe
stať, ţe sa ku vášmu domu
smetiari nedostanú, ale ak
20

ide o takýto prípad, vývoz
by
mali
uskutočniť
v najbliţšom termíne.
4. Máte poškodenú nádobu
(odhrdzavené dno).
Ak sa vyhnete týmto najčastejším chybám, nemalo by
sa stať, ţe vaša smetná nádoba zostane nevysypaná.
Ako smetiari zistia, či bola
vyloţená nádoba, alebo je
v nej napr. horúci popol?
Vo vozidle, ktoré vykonáva
zber komunálneho odpadu
je nainštalovaná kamera,
ktorá zaznamenáva celú trasu vývozu. Vozidlo je vybavené GPS systémom, ktorý
eviduje kaţdé zastavenie
auta. Pokiaľ pracovníci zistia horúci popol, sú vybavení teplomerom. Do nádoby s
takýmto obsahom je zapichnutý teplomer a následne
urobená fotografia nádoby aj
s domom, pred ktorým je
vyloţená aj s GPS súradnicami. Ešte môţe nastať situácia, ţe nádoba/y sú neprístupné z dôvodu nejakej
prekáţky v čase vývozu
(napríklad do ulice doviezli
stavebný
materiál).
Aj
v takomto prípade je situácia
zdokumentovaná
videom
z kamery a fotografiou.

Pri občasných kontrolách
nádob v deň vývozu sa stáva, ţe z pootvorenej nádoby
trčí igelitová tenká taška,
v ktorej sú plechovky od
nápojov, plastové tégliky od
jogurtov, masla či iných
dobrôt, ktoré by mali skončiť vo vytriedených plastoch.
Milí občania, opakujeme to
uţ po niekoľký krát. Pokiaľ
je v obci zavedený triedený
zber, tak v zmysle zákona
o odpadoch je kaţdý občan
povinný sa do neho zapojiť,
lebo inak zákon porušuje
a môţe mu byť uloţená za
takýto prehrešok aj pokuta.
Stretli sme sa aj s takým
argumentom,
keď
boli
v nádobe na komunálny odpad umiestnené plasty, citujem: „veď dnes nám ho majú vyváţať a máme zaplnený
len do polovice, tak sme to
doplnili plastami―. Takýto
prístup niektorých občanov
je na zamyslenie.
Opakovanie – matka múdrosti.

tašky, mikroténové vrecká.
KOVOVÉ
OBALY:
„škarbelice― od rôznych
potravín (z paštét, kompótov, sardiniek atď.), plechovky od nápojov (z piva,
radleru, coca-coly), alobal,
hliníkové viečka od jogurtov
a im podobných potravín.
VIACVRSTVOVÉ OBALY (TETRAPAKY, KRABICE): krabice z mlieka,
dţúsov.
Aby sme nepreváţali v aute
na triedený zber plastov
vzduch, tak pred vhodením
obalov do vreca ZMENŠITE OBJEM nádob pokrčením v rukách alebo stlačte
nohou.
Do vriec na plasty ani na
zberné miesta v deň zvozu
nedávame:
Znečistené fólie, ani fólie zo
stavebných materiálov, obaly z nebezpečných látok,
obaly od chemikálii, hrubo
znečistené plasty, podlahové
krytiny, gumu, pneumatiky,
polystyrén zo stavebných
úprav, molitan
Napríklad sme medzi plastami
uţ
našli:
vrece
s omietkou, pneumatiky,
lepenku,
kanadský šindel.
Triedenie odpadu je uţ
v mnohých našich domácnostiach
samozrejmosťou
a veríme
Ţe veľa ďalších pribudne.
Viac o triedení nájdete aj na
obecnej internetovej stránke
v časti odpadové hospodár-

Do vriec na plasty dávame:
stvo alebo

PLASTOVÉ
ODPADY: jednoducho
prázdne fľaše od nápojov, na www.triedime.sk
minerálok, vína, kelímky od
Jaroslav Bakoš
jogurtov, masla, šalátov,
nádoby
od
šampónov
a ďalšej kozmetiky, čisté
Pokiaľ máte nárazovo viac číre fólie a farebné plastové
komunálneho odpadu, ţe sa

