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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,
pred nami je dosť rozpačité leto, čas prázdnin a dovoleniek, niek-
torí si pôjdu oddýchnuť a pre niektorých sa nič nemení, ostávame 
v plnom pracovnom nasadení. 

Druhý kvartál tohto roku bol veľmi náročný na množstvo rôz-
nych prác a na administratívu doťahovania podaných projektov a 
aplikovania nových zákonov do praxe.

 V mesiacoch apríl, máj a jún obecné zastupiteľstvo zasadalo 
každý mesiac, kde sme riešili všetky veci, ktoré neskôr spome-
niem. Obecná rada zasadala tiež jedenkrát mesačne vždy pred 
obecným zastupiteľstvom. Komisie zasadali podľa plánu práce 
a aj podľa potreby riešili niektoré požiadavky občanov, predo-
všetkým sťažnosti. Mesiace pred nami t.j. júl, august a septem-
ber budú náročné po stránke organizačnej, pretože obecný úrad 
je organizátorom a garantom všetkých kultúrnych podujatí, ale aj 
po pracovnej, pretože budeme zabezpečovať, koordinovať a im-
plementovať všetky rozbehnuté práce a pripravovať podklady pre 
ďalšie projekty, kde by sme chceli získať financie z európskych 
fondov. V prvom rade chceme upraviť projekt požiarnej zbrojnice 
a v septembri ho podať znovu na Ministerstvo výstavby.

V dôsledku toho, že konečne je dokončená ROEP sú známi 
vlastníci pozemkov a bol prijatý zákon, ktorý tiež pomôže riešiť ne-
ľahkú situáciu s vlastníctvom obecných ciest. Je veľmi zložitá situ-
ácia, pretože v minulosti sa urobili cesty, alebo sa položil asfalt na 
zaužívanú cestu a začalo sa hovoriť tomu obecná cesta. Nezame-
ralo sa a nevysporiadalo sa vlastníctvo pozemkov. Niektoré ces-
ty totiž vôbec nie sú zakreslené v mapách ( časti ciest v Bachle-
dovej doline a časť cesty na Antošovskom vrchu) sú časti ciest , 
kde vlastníkom je Slovenský pozemkový fond (na Antošovskom 
vrchu, od Adamjákov po Strednicu) a sú časti ciest, kde vlastník-
mi sú fyzické osoby aj nežijúce, po ktorých ešte neprebehlo de-
dičské konanie / od Obecného úradu po Zoričákov /. Obec môže 
investovať len na svojom vlastníctve a žiadať financie z fondov na 
rekonštrukciu ciest len ak je vlastníkom ciest. Takže, ak chceme 
rekonštruovať obecné cesty musíme sa pustiť do vysporiadania 
vlastníckych vzťahov. Ako to bude dlho trvať, dnes nevieme pove-
dať, pretože je potrebné vyriešiť viac ako 40 % dĺžky „obecných“ 
komunikácií. Nevieme, ako to bude vyzerať v budúcom roku s pri-
deľovaním financií zo štátu na obce, pretože kríza sa už prejavila 
naostro a podľa aktualizovanej prognózy výnosu dane z príjmov 
na roky 2009 -2012 zverejnenej MF SR sa prognóza výnosu DPFO 
na rok 2009 pre obce znižuje z hodnoty 1398 015 000 eur na su-
mu 1 168 087 000 eur, čo je zníženie o 16,4 %. V našom rozpočte 
to bude predstavovať výpadok okolo 33 194 eur. Preto musíme 
prehodnotiť celý finančný plán a všetky plánované práce, ktoré 
ešte budeme robiť do konca roka, pretože nebudeme mať z čoho 
ich financovať.

V nasledujúcich riadkoch Vám priblížim, čím sme sa zoberali v 
uplynulých troch mesiacoch a čo máme v pláne urobiť v ďalšom 
kvartáli. 
 Dokončili sme najnutnejšie rekonštrukčné práce na ČOV, 

domaľovali sme vnútorné priestory a kovové zábradlia. Aby všetko 
fungovalo preinvestovali sme okolo 16 600 € / 500 000 Sk/. Ďal-
ších 16 600 € / 500 000 Sk/ budeme potrebovať, aby sme zvýšili 
kapacitu. V súčasnej dobe sme s kapacitou ČOV už na konci. 
 V mesiaci máj sme mali štátnu inšpekčnú kontrolu zo život-

ného prostredia na činnosť čističky. Výsledkom bolo, že naša čis-
tička dosahuje výsledky z okolitých čističiek najlepšie, keď ešte 
pred rokom bola na tom najhoršie.
 Tento rok je bohatý na voľby, zabezpečili sme v zmysle zá-

kona o voľbách preškolenie volebných komisií, všetky podklady 
pre priebeh dvojkolovej voľby prezidenta a voľby do európskeho 
parlamentu. Čakajú nás v novembri ešte voľby do VÚC.
 Zúčastnili sme sa spoločného zasadnutia starostov, kto-

rí patríme pod stavebný úrad Svit za účelom riešenie stavebných 
požiadaviek a prípravy na nový stavebný zákon. Riešili sme apli-
kovanie nového sociálneho zákona do praxe, ktorý nám v budúc-
nosti môže poriadne načrieť do obecného rozpočtu. Štát sa týmto 
zákonom zbavil zodpovednosti a zaťažil obce. 
 V mesiaci apríl sme zabezpečili zber a odvoz starých elek-

trospotrebičov v spolupráci s Envidomom Bratislava. 
 Zabezpečili sme opravu obecných ciest po zime.
 Snaha vlastníkov pozemkov /Mesta Spišská Belá, urbariá-

tu Ždiar/ a obce Ždiar bola dovŕšená sprevádzkovaním náučného 
chodníka v oboch smeroch z Monkovej doliny cez Široké sedlo 
do Kopského sedla. 
 Začiatkom mája sme sa zúčastnili na sneme ZMOS v Bra-

tislave, kde hlavnou úlohou bolo zatlačiť na vládu, aby sa pohlo 
odsúhlasovanie a financovanie podaných projektov, pretože sko-
ro rok sa nič nedialo. Po prísľube predsedu vlády sa to konečne v 
týchto dňoch rozbehlo.
 V máji sme sa zúčastnili na valnom zhromaždení PVS v Po-

prade, kde najdôležitejším bodom bolo odsúhlasenie, že akcio-
nári musia svoje akcie ponúknuť spoločenstvu akcionárov, až po 
nezáujme akcionárov môžu následne byť ponúknuté akcie inému 
záujemcovi.
 Koncom mája vypršala lehota výpovede z nájmu na poze-

mok pri požiarnej zbrojnici pre Moniku Bekešovú – Ovomix, kde 
plánujeme postaviť novú požiarnu zbrojnicu. 
 Už tri mesiace riešime pozemky pod vodojem, ktorý bude 

súčasťou vodovodu do Bachledovej doliny, na Antošovský vrch 
a Blašcackej doliny, ale aj tak sme nedospeli k dohode s vlastní-
kom pozemku, kde má stať vodojem.
 Obecný úrad bol spoluorganizátorom a zabezpečovateľom 

jedinečnej udalosti za posledné obdobie, a to primičnej svätej 
omše nášho spolurodáka novokňaza Janka Zoričáka.
 Na základe sťažnosti občanov sme riešili s vedením urba-

riátu stav fungovania píly (poriadok, poškodenie cesty, odvodne-
nie priekopy, stav schátranej budovy), ale aj napriek dohode sa 
toho veľa nezmenilo.
 V dôsledku rekonštrukcie elektrického vedenia v určitých 

častiach obce dôjde k zrušeniu obecného osvetlenia, nakoľko na 
niektorých stĺpoch elektrického vedenia bolo umiestnené obecné 
osvetlenie. Musíme osvetlenie riešiť vybudovaním náhradného ve-
denia ešte v týchto letných mesiacoch.
 V časti obce okolo Františka Pitoňáka, kde je problém s 

kolísavým napätím, riešime osadenie nového transformátora a do-
budovanie nového elektrického vedenia s ktorým by sa malo za-
čať až po súhlasnom stanovisku všetkých vlastníkov pozemkov, 
po ktorých sa plánuje nové elektrické vedenie viesť. 
 Vybavujeme úver pre prefinancovanie rekonštrukcie školy 

do času, pokiaľ nedostaneme financie z Ministerstva výstavby SR.
 Po vymeraní pozemku okolo školy sa začalo so stavbou 

oplotenia základnej školy.
 V dôsledku sporu o určenie umiestnenia obecnej cesty 

medzi rodinami Štefana a Jána Bekeša sme museli dať zamerať 
umiestnenie cesty, no v dôsledku nesúhlasu Jána Bekeša sa mu-
sí tento stav riešiť súdnou cestou.
 Dlhodobo riešime a nedarí sa nám určiť umiestnenie kana-

lizácie na dolnom konci obce. Urobilo sa aj zameranie umiestne-



nia už jestvujúceho plynového potrubia a vodovodného potrubia 
v dolnej časti obce. Väčšina vodovodného potrubia ide priamo 
po priekope okolo hlavnej cesty, kde sú umiestnené aj hydranty. 
V odstupe 1m od vodovodného potrubia je potrubie na plyn a pri 
zachovaní požadovanej vzdialenosti kanalizácie od týchto dvoch 
potrubí, nemáme kde kanalizačné potrubie umiestniť. Škoda, že 
sa v minulosti na to nemyslelo. 
 V apríli bol vykonaný ekonomický audit obecného hospo-

dárenia podľa § 16, odst.3 č. 583/2004 Z.z. nezávislým audítorom 
k 31.12.2008 s výsledkom hospodárenia v súlade so slovenským 
zákonom o účtovníctve
 Koncom apríla sme pripravili stretnutie dôchodcov v Go-

ralskej krčme.
 V máji sme zorganizovali poznávací zájazd dôchodcov do 

Svidníka a Bardejova.
 Spracovali sme celoročný plán činnosti CO aj s inventari-

záciou materiálu CO.
 V obecnej bytovke opravujeme byt. Nepredpokladali sme, 

že stavbári aj so stavebným dozorom, ktorí bytovku v minulosti 
stavali, zabudli postaviť pod priečku betónový základ a dať želez-
nú armatúru do betónových platní. V dôsledku týchto nedostat-
kov podlaha sa začala prepadať. Priečky držali na vodovodnom 
potrubí.
 Začali sme s opravou striešky na cintorínskom oplotení. Ch-

ceme ešte vymaľovať Dom smútku a opraviť pred ním podlahu.
 Zabezpečili sme preškolenie z bezpečnosti pri práci a 

ochrany zdravia zamestnancov obecného úradu.
 S Krajským pamiatkovým úradom, Hlavným pamiatkovým 

úradom SR sme riešili ich požiadavku o ochrane pamiatkového 
fondu v našej obci. 
 S  Veoliou Poprad dokončujeme inventúru napojenia na 

verejnú kanalizáciu všetkých používateľov kanalizácie, aj tých, čo 
majú vlastný zdroj vody a neplatia stočné. 
 V časti obce pri Michalákoch pripravujeme osadenie dvoch 

kanalizačných šácht a okolo 60 m kanalizačného potrubia, kde do 
jestvujúcej kanalizácie by sa napojilo 8 až 10 rodinných domov pri 
nízkej investícii.
 Zabezpečujeme pravidelné kosenie a čistenie verejných 

priestranstiev obce .
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vyhovel našej 

žiadosti o poskytnutie geodetických informácií a popisných infor-
mácií z katastrálneho územia Ždiar, ktoré budú slúžiť stavebné-
mu úradu, Vám pre informáciu o pozemkoch a ako podklad pre 
územné plánovanie. 
 Zakúpili sme nové umelohmotné popolnice na smeti pre 

potreby občanov, ktoré je možné si zakúpiť na obecnom úrade 
v nákupnej cene 26,80 € / ks (807 Sk/ ks).

 V tomto čase už začalo kosenie trávnatých porastov v intra-
viláne našej obce pánom Klimekom.
 Konečne po opakovanom verejnom obstarávaní pre po-

chybenie zadaných kritérií Ministerstvom výstavby SR sme pod-
písali zmluvu s ministerstvom výstavby na rekonštrukciu školy v 
hodnote 643 962 EUR/19,4 mil.Sk./ Začiatkom júna sme aj začali 
s prípravnými a búracími prácami. V pláne máme cez prázdniny 
vymeniť všetky kúrenárske rozvody, rozvody teplej vody do každej 
triedy, elektrické rozvody v celej škole, urobiť novú hlavnú elek-
trickú prípojku, zatepľovacie podhľady v každej triede s novým 
osvetlením, výmenu okien, vybúranie a osadenie nových sociál-
nych zariadení. Potom bude nasledovať zatepľovanie celej budo-
vy s výmenou všetkých dažďových zvodov. Hoci termín na ukon-
čenie rekonštrukčných prác máme 1 rok, chceme práce vykonať 
v čo najkratšom termíne.
 V júni sme podpísali tiež zmluvu s Environmentálnym fon-

dom na vybudovanie prvej etapy kanalizácie v Bachledovej doli-
ne, kde súčasne budeme ukladať vodovodné potrubie pre budú-
cu prípojku vody. Termín ukončenia august – september.
 Po podpísaní Zmluvy o dotácii s Úradom vlády SR na vý-

stavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou sme začali s jeho 
výstavbou. V prvej fáze sme začali s výkopmi na prípravu podložia 
pod ihrisko, v druhej fáze pôjde o uloženie vrchnej časti ihriska, 
t.j. umelého trávnika s mantinelmi, bránami, sieťami a osvetlením. 
Termín ukončenia plánujeme na október. 
 Podaný projekt na výstavbu požiarnej zbrojnice nám nepre-

šiel z dôvodu vyšších požiadaviek na financie, ako ministerstvo 
stanovilo, keď už bol projekt podaný. Do septembra daný projekt 
chceme upraviť a podať prepracovaný projekt znova v novej vý-
zve, aby sme mohli aj požiarnu zbrojnicu zmodernizovať.
 V súčasnej dobe pripravujeme všetky povolenia na rekon-

štrukciu a uloženie telekomunikačného vedenia do zeme. 
 Chceme postupne dokončiť výmenu obecného osvetlenia 

za úspornejšie svietidlá na Antošovskom vrchu, Bachledovej doli-
ne a na bočných vetvách v celej obci. 
 V mesiacoch júl a august musíme dokončiť rekonštrukciu 

bytu v obecnej bytovke, aby sa nám uvoľnili obsadené priestory v 
základnej škole. 
 Júl - august musíme zabezpečiť všetky kultúrne akcie /fut-

balový turnaj, Hasičský deň, Preteky konských záprahov, Goral-
ské folklórne slávnosti a ďalšie/.

 Verím, že spoločnými silami, hlavne keď sa všetci sústredíme 
len na prácu, tento veľký objem prác, ktoré je pred nami, sa nám 
určite podarí splniť k úplnej spokojnosti nás všetkých.

 Ing. Pavol Bekeš, starosta obce

2. Ekonomika obce 

Priebežné plnenie rozpočtu za obec za 1-6/2009 

Príjmy obce /dotácie na prenes. kom./ 390 856,-€ /11 775 tis. Sk 
Výdaje obce                                          188 941,-€ /   5 692 tis. Sk

Príjmy ZŠ s MŠ za 1 - 5/2009             3 546,-€ /   107 tis. Sk
Výdaje ZŠ s MŠ                           115 312,- € / 3 474 tis. Sk

Obec priebežne plní rozpočet obce v príjmovej, ako aj vo vý-
davkovej časti.

Občanov, ktorí si nesplnili povinnosť a nezaplatili daň - miest-
ny poplatok za odvoz TKO za rok 2009, ktorý bol splatný do 31. 
marca 2009 žiadame, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr. V 
mesiaci júl budú zasielané upomienky.

Upozorňujeme občanov, že po ukončení II. Q je povinnosť od-
viesť daň z ubytovania do 10. júla 2009, výška poplatku podľa 
VZN je 0,40 € za osobu a noc.

V mesiaci máj 2009 boli zasielané platobné výmery na daň 
z nehnuteľnosti, splatnosť bola do 31. mája 2009. Ak výška bola 
nižšia ako 2,- €, platobné výmery neboli zasielané. 

Jana Olekšáková, ekonómka obce

3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce

Stavebné povolenia:
SP-Rodinný dom, Bc.Ľubomír Kocvár s manž., Kežmarok

Oznámenie o začatí územného, stavebného, kalaudačného a do-
datočného konania:
Ozn o zač. dodatočného povolenia stavby: Oporný múr, R.Qu-
inn, V. Británia
Ozn o zač. UK a SK: Rodinný dom s ubytovaním, Z. Goralczyk 
a spol. Poľsko
Ozn o zač. KK: Premostenie vjazdu, Jozef Tropp 407
Ozn o zač. konania zmeny stavby, Jozef Tkáč s manž., Záhradné
Ozn o zač. KK: Rodinný dom – prístavba na ubytovanie a stav.
úpravy, Jozef Andráš a manž. 393 
Ozn o zač. konania: Prístavba penziónu Ždiaranka, BAPAS, 
P.Bachleda, Sp. Belá
OZn o zač. UK: MTS rozšírenie Ždiar, Slovak Telecom, Bratislava
Ozn o zač. UK a SK: Rodinný dom, MUDr.Hunák Trenčín a Ing.
Blaško Horné Sŕnie
Ozn o zač. KK: Úprava NN site Ždiar, Východoslovenská distri-
bučná a.s., Košice
Ozn o zač. UK a SK: Prestvaba RD č. 223, R.Quinn, V.Británia



Výzvy:
Výzva na doplnenie: Oprava terasy, D.Kušmíreková, Kežmarok
Výzva na doplnenie: Stavebné úpravy pri objekte č.519, Slovak 
Telecom Bratislava
Výzva na doplnenie: Osvetlenie a elekt.prípojka pri penzióne 
Ždiaranka, BAPAS, P.Bachleda, Sp. Belá
Výzva na predloženie dokladov: Povolenie na prekopanie obec.
komunikácie, Jozef Tropp 407
Výzva na doplnenie: Garáž, Jozef Zoričák V. Lomnica
Výzva na predloženie dokladov, BACHLEDKA s.r.o., Kežmarok
Výzva na doplnenie: Prístavba galérie pri RD 447, Ing. Štefan Zo-
ričák 482
Výzva na predloženie dokladov: Vodovodná prípojka, Fr. Micha-
lák, 251
Výzva na doplnenie: Oplotenie a sklad, Jozef Pitoňák 678

Rozhodnutia:
R o zastavení stav.prác: Oprava terasy pri penzióne 263, D.Kuš-
míreková, Kežmarok
R o prerušení konania a výzva na doplnenie: Rodinný dom, 
MUDr. Hunák Trenčín, Ing. Blaško Horné Sŕnie
R o prerušení konania a výzva na doplnenie: Prístavba penziónu 
Ždiaranka, BAPAS, P.Bachleda, Sp. Belá
R o prerušení konania: Chata Ba, Ing. Pavol Bayer s manž., Bra-
tislava
R o prerušení konania: Prestavba a a prístavba rekreačnej cha-
lupy č.41, Doc. Marián Janiga s manž. Ružomberok
R o zastavení konania: Rodinný dom, Ján Zoričák, Francúzsko
R o prerušení konania a výzva na dolnenie: MTS – rozšírenie v 
Ždiari, Slovak Telecom, Bratislava
R o výzva na doplnenie: Rodinný dom s garážou a ČOV, Andrea 
Frenová, Michalovce
R o zastavení UK stavby: Rodinný dom, Ján Zoričák, Francúz-
sko
Kolaudačné rozhodnutie: Premostenie vjazdu, Jozef Tropp 407

Územnoplánovacie informácie:
ÚPD info – Daniel Primus, Zvolen
ÚPD info – Miroslava Patakyová, Dlhé Klčovo
ÚPD info – Ing. Alois Dvořáček, Kežmarok
ÚPD info – Marianna Krasuľová, Poprad

Stanoviská:
Záporné stanovisko k žiadosti o SP: Bufet a soc. zariadenia pri 
penzióne Ždiaranka, BAPAS, P.Bachleda, Sp. Belá
Záporné stanovisko k žiadosti : Prestavba lyžiarskeho vleku, BA-
PAS, P.Bachleda, Sp. Belá
Súhlasné stanovisko: Doplnková stavba k RD 265, Ján Kriššák 
a manž. 265
Záporné stanovisko k DS: Letná kuchyňa, Fr. Michalák 251
Záporné stanovisko k DS: Letná kuchyňa, Vincent Michalák Poprad
Súhlasné stanovisko: Rozšírenie vodovodu v obci, AVARM s.r.o., 
Poprad
Záporné stanovisko: Domová ČOV k RD 681, Ing. M. Pristáš, 
Kežmarok
Záporné stanovisko: Altánok pri objekte č. 519, Pozemné stav-
by SC, Bratislava
Prešetrenie DS pri RD č.54, Ján Blaščák 58 a spol.

Pozvánky:
Doriešenie prístupu k nehnuteľnostiam, Z. Goralczyk a spol. a 
Alojz Michalák a spol.

Štátny stavebný dohľad:
Rodinný dom a hospodárska budova č.252, Alojz Michalák a 
spol.
Letná kuchyňa, Pavol Ivančák 528
Prestavba garáže, Rastislav Kriššák 270

Drobné stavby:
Oplotenie, Ing. Jozef Kuchta a manž. 213
Garáž, Jozef Zoričák, V.Lomnica

Drevený altánok s krbom pri RD č. 347, Ing. Dušan Rybka, Po-
prad
Zrubová garáž a oplotenie, Rastislav Kriššák 392
Ohlásenie stav.úprav na RD č. 482, JUDr. Štefan Zoričák 482
Altánok pri rekreačných chatách č. 671 a 672, Miroslav Havrila 
Prešov

 Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva

29.07.2009, 30.9.2009

5. Zber a odvoz TKO 

23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 18.9., 1.10., 15.10., 29.10., 
 

6. Zber separovaného odpadu 

29.7., 26.8., 23.9., 21.10. 
 

7. Evidencia obyvateľov od 1.4.2009 do 30.6.2009

Prihlásení na trvalý pobyt: 4  Odhlásení z trvalého pobytu: 1
Lukáš Páleník         Alena Krnáčová
Iveta Rybanská
Marek Rybanský
Karolína Rybanská   

Narodení: 0     Zomrelí: 2
    Štefan Pavlák
    Júlia Slebodová 

Počet obyvateľov k 30.6.2009:  1318

  Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka obce

 
8. Udalosti, kultúra a šport

SkiBacheldova-DENY a Speed SKISchool poriadali už 8. roč-
ník pretekov v obrovskom slalome „O Ždiarsku putovnú valaš-
ku“ 5. apríla 2009, ktoré sa konali v areáli SkiCentrum DENY 
– Bachledova dolina. Počas pretekov spríjemnila deň spevácka 
skupina „FUN Voices“. 

23. apríla 2009 sa uskutočnilo „Stretnutie seniorov“ s vede-
ním obce za účasti viac ako 80 dôchodcov. Starosta obce Ing. 
Pavol Bekeš informoval o dianí a plánoch obce, čo sa pripravu-
je, ale aj čo sa nedarí. O práci a úspechoch našich detí, o zame-
raní školy a ďalších plánoch školy informovala riaditeľka školy 
Mgr. Ľubosláva Budzáková. Kultúrne pásmo pre svojich starých 
rodičov si pripravili deti z materskej a základnej školy pod ve-
dením p. učiteľky Anny Vaverčákovej, Zuzany Mačákovej a Mgr. 
Anny Budzákovej. Program obohatila Goralská muzika, ktorá aj 
zahrala jubilantovi p. Františkovi Zoričákovi, ktorý sa dožil krás-
nych 90 rokov. 



Na Obecnom úrade v Ždiari sme 6. mája 2009 slávnostne 
privítali medzi seba našich najmladších občanov – novonaro-
dené deti, ktoré sa narodili roku 2008. Po úvodných slovách 
Ing. Veroniky Pitoňákovej sa pripraveným programom pred-
stavili deti zo základnej a materskej školy. Rodičia tak mohli vi-
dieť, aké šikovné deti z ich novonarodeniatok o krátky čas vy-
rastú. Po vystúpení sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. 
Pavol Bekeš, ktorý deťom aj rodičom poprial do ďalšieho živo-
ta veľa šťastia, zdravia a radosti. Pre spomienku na túto sláv-
nostnú chvíľu Obec Ždiar venovala každému dieťatku pamätný 
list i peňažnú poukážku. 

Nedeľné popoludnie 10. mája 2009 bolo venované našim ma-
mičkám a babičkám. Pri príležitosti oslavy Dňa matiek deti zo zá-
kladnej a materskej školy pripravili bohatý kultúrny program, kto-
rý s láskou odprezentovali v hoteli Magura. Poďakovanie patrilo 
všetkým mamám, babkám, tetám za to, že prinášajú do našich 
sŕdc lásku, radosť, pohodu a spokojnosť. 

22. mája 2009 sme sa s našimi dôchodcami už ráno o 6.00 
hod. vydali za našou históriou a kultúrou na východ Slovenska 
do Svidníka a Bardejova. Po príchode do Svidníka sme mali pre-
hliadku Vojenského múzea, ktoré má vyše 50000 exponátov 
z histórie I. a II. svetovej vojny. Potom nasledovala prehliadka 
skanzenu – Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry, ktoré nám po-
núklo nahliadnúť do života predkov z okolitého regiónu Svidní-
ka. Po spoločnom obede sme odchádzali do historického mesta 
Bardejov. Pozreli sme si námestie vydláždené riečnymi kameňmi 
obostavané meštianskymi domami a najhodnotnejšie pamiatky 
Baziliku minor sv. Egídia a Mestskú radnicu zo 16. storočia.

Cestu domov si naši seniori spríjemnili piesňami a veselým 
slovom. Dúfame, že tento bohatý deň zanechá v našich starých 
rodičoch pekné spomienky a zážitky.



7. júna 2009 na sv. omši o 11.00 hod. v Rímskokatolíckom 
kostole v Ždiari slávnostne prijali po prvýkrát najsvätejšiiu Eucha-
ristiu deti z našej farnosti. 

Kňazskú vysviacku prijal Janko Zoričák z rúk otca biskupa 
Štefana Sečku v sobotu 20. júna 2009 v kostole sv. Stanislava 
v Podolínci. Po obrade vkladania rúk a konsekračnej modlitbe, 
ako i ďalších symbolických úkonoch nasledovala eucharistická 
bohoslužba za účasti kňazov, rodičov, príbuzných i priateľov, 
ako aj veriacich zo Ždiaru.

 

26. júna 2009 bola v Ždiari oficiálne otvorená letná turistic-
ká sezóna Jánskymi ohňami 2009 v areáli Strednice pod Ždiar-
skou vidlou a Havranom. Podujatie prilákalo množstvo ľudí, ktorí 
si mohli zasúťažiť v silových disciplínach Hod metrovicou, Drža-
nie metrovice na čas, Pílenie metrovice a Ťahanie ždiarskeho ru-
džoka. Tohto roku bol o súťaže mimoriadny záujem. Zasúťažili si 
aj harmonikári a gitaristi, ktorým sa podarilo rozospievať publi-
kum, čo prispelo k výbornej nálade tohto podujatia. 

28. júna 2009 o 10.30 hod. v kostole Navštívenia Panny Má-
rie v Ždiari slúžil svoju primičnú omšu rodák zo Ždiaru novokňaz 
Janko Zoričák. Eucharistickú bohoslužbu Janko celebroval za 
účasti kňazov, príbuzných a priateľov, veriacich zo Ždiaru a oko-
lia. Výnimočnú oslavu podporilo aj krásne slnečné počasie a ľu-
dia v jedinečných ždiarskych krojoch. 

       



Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce
 

9. Základná škola s materskou školou
 

Aký bol posledný pracovný mesiac  
v školskom roku 2008/2009?

 Žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka spolu s p. riaditeľkou a p. učiteľkami 
F. Budzákovou a M. Petrikovičovou sa v dňoch 5.6. až 12.6.2009 
zúčastnili výmenného pobytu v Čechách, konkrétne v Chabařo-
viciach. Českí spolužiaci sa nám venovali, celý týždeň sme mali 
pestrý program, súčasťou ktorého bol aj poznávací výlet do Pra-
hy, tanečné večierky v miestnom kultúrnom dome, ktoré lámali „ 
jazykové bariéry“ medzi slovenskými a českými deťmi. Tiež men-
ší výlet do pohraničného nemeckého mestečka. Pobyt splnil svoj 
cieľ, vrátili sme sa plní zážitkov, dojmov. O tom, ako sme sa mali, 
Vás presvedčí aj množstvo fotiek na školskej webovej stránke. 

Okrem záverečných testov, písomiek a skúšania, neodmys-
liteľne patrí v našej škole podľa plánu práce v mesiaci jún rea-
lizácia účelového cvičenia na 1. aj 2. stupni. Plán je plán, všet-
ko bolo pripravené presne podľa metodických pokynov, cvičenie 
sa malo uskutočniť 22.6.2009 v Monkovej doline, ale počasie 
v Ždiari sa nedá ani naplánovať, ani predvídať. Preto sa usku-
točnil plán B, t. z., že jednotlivé stanovištia (zdravotnícke, civilná 
ochrana, dopravné, orientácia v teréne..) sa rozložili v triedach. 
Žiaci boli rozdelení do družstiev, každé z nich malo svoje krycie 
meno, kartičky, do ktorých im vedúci jednotlivých stanovíšť za-
pisovali získané body. V škole vládla vynikajúca súťaživá atmo-
sféra a nad všetkým a všetkými dozeral hlavný vedúci, p. učiteľ 
M. Jurčo. 

Po účelovom cvičení nasledovala hodnotiaca, čiže závereč-
ná klasifikačná pedagogická rada a školský rok 2008/2009 bol 
konečne na radosť všetkých, aj pedagógov, aj žiakov, uzavre-
tý. Po nej, 23.6.2009, žiakov čakala okrem odovzdávania učeb-



níc, prezentácia výstupných projektov žiakov 1. a 5. ročníka. Pr-
váci odprezentovali spolu s p. učiteľkou M. Zoričákovou všetko, 
čo sa naučili v rámci voliteľného predmetu regionálna výchova 
so zameraním na tradičné ľudové remeslá. A naučili sa toho ve-
ľa, uskutočnili množstvo exkurzií k našim ľudovým remeselníkom 
(p. Michlíkovi, J. Kotarbovi), pozvali si do školy ždiarskych goral-
ských muzikantov (p. K. Gnebusa), ktorí im odovzdali poznatky 
o tradičných ľudových remeslách, goralskej muzike, naučili sa 
ždiarske vyčítanky, pesničky, hry, ktoré sa hrávali naši starí ro-
dičia na ždiarskych lúkach, vytvorili maľované práce, kde výtvar-
ne zobrazili ždiarsku ľudovú architektúru a ždiarsky kroj (dreve-
ničky, kroje, typické ždiarske motívy a symboly)...Ďalej ukázali 
kompetencie, čiže nadobudnuté zručnosti, žiaci 5. ročníka, a tie 
získali v rámci voliteľných predmetov, a to ekologická a informa-
tická výchova. Pod vedením p. učiteľky B. Jurčovej, využijúc IKT 
zručnosti, dievčatá a chlapci predstavili elektronický herbár lieči-
vých rastlín rastúcich v Ždiari. Po celý školský rok zbierali, sušili, 
lisovali liečivé rastlinky, učili sa ich spoznávať, zbierať a využívať 
ich liečivé účinky, o ktorých detailne informovali nás ostatných. 
Okrem toho pracovali na celoročnom projekte, a to vytvorení 
skalky v školskom areáli, ktorý bude pokračovať aj v nasledujú-
com roku. Plánujeme vytvoriť spolu so skalkou oddychovú zónu 
s lavičkami a prírodným chodníkom okolo budovy školy. Všet-
ko to prebiehalo v súlade so zámerom novej školskej reformy. 
Spojili sme autentické, typické pre naše prostredie, náš región, 
s moderným spôsobom výučby, s využitím spomínaných počíta-
čových zručností.

 A to ešte nie je koniec. Záver roka elegantne a noblesne za-
vŕšili absolventi kurzu spoločenských tancov a spoločenského 
správania sa, čiže naši žiaci 8. a 9. ročníka, a to pod vedením 
manželov Legutkých. Záverečný večierok sa uskutočnil v hoteli 
Magura 27.6.2009. Okrem absolventov pozvaní boli rodičia, ce-
lý pedagogický kolektív s vedením školy a vzácnym hosťom bo-
la p. učiteľka A. Chytilová. Vzácnym preto, že práve ona stála 
pri zrode myšlienky organizovať v ždiarskej škole tanečný kurz, 
ktorý je zároveň aj kurzom spoločenskej etikety. A tak sa stal už 
tradíciou, tento rok to bol dokonca 40-ty ročník. Celý večierok 
sa niesol v slávnostnej nálade, z dievčat a chlapcov sa stali sleč-
ny a mládenci, ktorí sa už vedia správať a pohybovať a tancovať 
v spoločnosti. Sme radi, že okrem vzdelania, ktoré im poskytuje 
naša základná škola, dostávajú naši žiaci do „ vienka“ aj takúto 
školu života.

túrnych podujatí v obci, boli nápomocní pri renovácii telocvič-
ne, pri oplotení. Musím skonštatovať, že bolo ich tiež veľa, a to: 
D. Kriššáková, M. Osvaldová, T. Budzák. K. Kriššáková, T. Kun-
dla, M. Slodičák, D. Ciriaková, K. Slodičáková, K. Zámečníko-
vá, R. Kriššák, N. Zoričáková, R. Vojtaššáková, V. Pitoňáková, 
V. Zoričáková, T. Michaľák, P. Krigovský. Lúčilo sa nám ťažko, 
ale na druhej strane s hrdosťou, že títo žiaci sú absolventmi na-
šej školy. Nech vám to vydrží aj v ďalšom štúdiu! Vyhodnotili 
sme súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu triedu. Zásluhou rodi-
čovského výboru sme mohli oceniť nielen víťazov, ale aj druhé 
miesta. Boli to sladké odmeny, 1. miesto - nádherné torty a 2. 
miesto – sladkosti (na 1. st. víťazom sa stal 1. ročník, 2. m. ob-
sadil 3. ročník a na 2. st. víťaz opäť 5. ročník a 2. m. získali dve 
triedy, 6. a 7.). 

 V tento posledný vyučovací deň sme sa rozlúčili aj s dlho-
ročnou p. učiteľkou v materskej škôlke, p. A. Vaverčákovou, kto-
rá posledný rok pôsobila ako zástupkyňa v materskej škôlke 
v Ždiari. Patrí jej poďakovanie za jej prácu s našimi najmenšími 
detičkami a prajeme jej, aby si svoj zaslúžený dôchodok užila 
v zdraví.

 V závere sa chcem poďakovať za prácu celému rodičovské-
mu výboru, vďaka ktorému môžeme oceňovať dobrých a úspeš-
ných žiakov našej školy a ktorý vypomáha škole finančne a or-
ganizačne pri všetkých školských akciách.

 Ďakujem p. starostovi a pracovníčkam obecného úradu, kto-
rí úzko spolupracujú s vedením školy a sú nápomocní pri cho-
de školy.

 Pred nami sú prázdniny, chvíle pokoja, oddychu. Ale ško-
la nemá prázdniny, rekonštrukcia je už v plnom prúde, koncom 
júna sa vymenili všetky okná za nové, plastové. Počas prázdnin 
budú pokračovať práce na fasáde, bude sa opravovať elektroin-
štalácia v celej budove, vybudujú sa nové sociálne zariadenia, 
v každej triede, miestnosti budeme mať teplú vodu, budú sa ma-
ľovať všetky priestory. Plánov, čo všetko chceme zmeniť, dobu-
dovať je veľa. Preto, aby sa to všetko zvládlo, prajem učiteľom 
ZŠ, MŠ, nepedagogickým zamestnancom ZŠ aj MŠ, rodičom, 
žiakom, hlavne zdravie! 

 Príjemné a teplé leto plné pohody želá riaditeľka školy.   

10. Všeobecné informácie 

 opätovne žiadame všetkých občanov, ktorým z parciel 
vyúsťuje prístupová cesta k rodinným domom na obecnú ces-
tu, aby si urobili odrazenie vody do priekopy a počas dažďov ju 
udržiavali, aby voda nevytekala na obecnú komunikáciu, ktorú 
poškodzuje
 žiadame všetkých prenajímateľov hrobových miest, aby v 

zmysle cintorínskeho poriadku si čistili, kosili a upratovali hrobo-
vé miesta na cintoríne
 pod obecným úradom pri prečerpávačke ČOV nie je ve-

rejné smetisko, preto Vás žiadame, aby ste nevyvážali stavebný 
odpad a iný druh odpadu. V pláne je tam navoziť výlučne len hli-

A už tu bol konečne 30. jún. Deň, na ktorý sa všetci tešíme 
už od 2. septembra. Slávnostne sme ukončili školský rok 2008/
2009. Odmenili sme všetkých tých žiakov, ktorí robia dobré me-
no ždiarskej škole. Žiakov, ktorí dosiahli študijný priemer 1,00 
( bolo ich 23 z celkového počtu 167), ďalej žiakov, ktorí na-
šu školu úspešne reprezentovali v športových, vedomostných 
a umeleckých súťažiach. A tu sme mali naozaj výrazné a veľ-
ké úspechy. Taktiež sme nezabudli odmeniť našich deviata-
kov, najmä tých, ktorí počas celej 9-ročnej dochádzky dosaho-
vali vynikajúce výsledky v učení, pomáhali škole získavať prvé 
miesta v okresných, ale aj krajských športových, umeleckých 
a vedomostných súťažiach. Pomáhali a zúčastňovali sa aj kul-



Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava 
a tlač tlačiareň Kežmarok. Vydané dňa 5. 7. 2009.

nu, upraviť terén za izbicami tak, aby v týchto miestach nebolo 
močarisko a posilnili sa izbice pred povodňami
 žiadame občanov, ktorí majú povrchovú vodu zvedenú do 

obecnej kanalizácie, aby tento stav v čo najkratšom čase odstrá-
nili, pretože pri väčších zrážkach prečerávačka do ČOV nestíha a 
zaplavuje okolie pod obecným úradom, čím sa zvyšujú náklady 
na prevádzku čističky. Rôzne vrecia, kamene a handry nepatria 
do kanalizácie, pretože upchávajú kanalizáciu, vytápajú našich 
spoluobčanov a na vyčistenie musí prísť špeciálna technika, za 
ktorú platíme všetci z nášho obecného rozpočtu

11. Ďakujeme

 ďakujeme všetkým obetavým spoluobčanom, ktorí prispe-
li k zabezpečeniu príprav primičnej omše novokňaza Janka Zo-
ričáka
 Anne Vaverčákovej pri príležitosti odchodu do dôchodku 

za dlhoročnú odvedenú prácu v materskej škole, kde svojou prí-
kladnou prácou prispela k rozvoju osobnosti desiatok generácií 
škôlkárov 
 vedeniu školy, celému učiteľskému zboru a nepedago-

gickým zamestnancom za ich obetavú prácu v školskom roku 
2008-2009
 poslankyni Márii Andrášovej, súrodencom Koščákovcom 

a Pavlikovským, že zorganizovali a zrekonštruovali lávku pri Kap-
lici na dolnom konci
 poslancovi Vladimírovi Mačákovi, na ktorom ležala celá 

ťarcha organizovania a zabezpečovania futbalu počas futbalo-
vej súťaže
 všetkým futbalistom, ktorí sa nedali znechutiť rôznymi 

„prázdnymi“ rečami a dohrali súťaž so cťou
 všetkým občanom, ktorí starostlivo udržiavajú čisté a vy-

kosené priekopy a plochy pred svojimi rodinnými domami
 všetkým obetavým spoluobčanom, ktorí vo svojom voľ-

nom čase opravili, vyčistili obojsmerný náučný chodník z Mon-

kovej doliny do Kopského sedla
 všetkým dobrovoľným hasičom, ktorí príkladne pomáhali 

pri likvidácii požiarov na Lendackom, pri požiari garáže na polesí, 
hasení lesného požiaru na Kežmarských Žľaboch, kde predčili v 
tejto činnosti aj profesionálnych hasičov
 všetkým, ktorí sa zúčastnili a pričinili pri organizovaní 

všetkých športových a kultúrnych akcií od začiatku roka
 p. Róbertovi Mačákovi za poskytnutie auta pre hasičské 

družstvo na súťaž, ktorá sa konala v Tatranskej Kotline

12. Blahoprianie

Dovoľujeme si touto cestou popriať spoluobčanom obce 
Ždiar, ktorí v mesiacoch apríl, máj a jún 2009 oslávili svoje život-
né jubileá. 

Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do 
ďalších rokov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce 
Ždiar.

Jubilanti: 

90 rokov    75 rokov 
František Zoričák   Margita Vojtaššáková
    Jaroslav Rybka 
83 rokov   Ružena Strellová
Rozália Vaverčáková  Júlia Pacigová

82 rokov   70 rokov 
Juliana Krempaská  Margita Zoričáková
Emília Kriššáková   Štefan Mačák

81 rokov 
Verona Pitoňáková   
          

         Ing. Veronika Pitoňáková    


