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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,

 čas veľmi rýchlo beží a polrok je za nami. Do ťažkých krí-
zových finančných časov sa zamiešalo aj počasie, ktoré nás 
vytrvalo skúša. Vzhľadom na celkový vývoj v celej eurozóne a 
vývoj jednotlivých štátov sa situácia komplikuje. Žiť na dlh sa 
nedá, všetky štáty prijímajú úsporné opatrenia. Ani u nás na 
Slovensku to nebude ináč. Zažívame veľmi ťažký rok a nebu-
de to ani v nasledujúcom roku ružové. Od samého začiatku 
roku 2010 všetkým obciam a mestám štát kráti financie. Z plá-
novaných financií sme dostali len necelých 20 %, našej ob-
ci na účet prišlo o 83 000 eur menej než v roku 2009. Tento 
stav má na väčšinu samospráv katastrofálny dôsledok a hrozí 
kolaps obecných a mestských rozpočtov, až dokonca nútená 
správa. Povodne na celom území Slovenska, slabá dynami-
ka priemyslu, škody v poľnohospodárstve , slabnutie eura, to 
všetko sa prejaví na výške štátneho deficitu. Štát nebude mať 
z čoho prerozdeľovať podielové dane pre obce a mestá.Vy-
krytie výpadku podielových daní bude musieť si obec sama 
riešiť na obecnej úrovni.

Vzhľadom na daný stav sme tiež prijali opatrenia aj v na-
šom finančnom rozpočte obce. Od začiatku roku platíme len 
prevádzkové náklady, odkladáme na rozbehnuté projekty, 
aby sme mali na ich spolufinancovamie a nejdeme do žiad-
nych ďalších aktivít, pokiaľ nebude jasné zo strany vlády o 
ďalšom financovaní obcí a miest, aby sme sa nedostali do 
neriešiteľnej situácie. 

Za uplynulé mesiace apríl až jún sme riešili tieto veci:
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v apríli a júni podľa plánu 

zasadania. Obecná rada zasadala dvakrát pred každým zasa-
daním zastupiteľstva. Jednotlivé poslanecké komisie zasadali 
podľa potreby, keď bolo potrebné riešiť obecné veci a úlohy 
zo zastupiteľstva.

Obec v zmysle príslušného zákona urobila ekonomický au-
dit hospodárenia za rok 2009 nezávislým audítorom. Výrok 
audítora bol: „Hospodárenie obce za rok 2009 bolo uskutoč-
nené v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi a 
skončilo bez zistení nedostatkov v súlade so slovenským zá-
konom o účtovníctve.“

Mesiac apríl je mesiac čistoty v našej obci, preto sme čis-
tili verejné plochy po zime od rôznych nečistôt a posypových 
materiálov. Aj tento rok sme v mesiaci apríl zabezpečili zber a 
odvoz elektroodpadu, kde sa nazbieral plný kamión.

Petíciu proti stálej preprave kamiónmi sme riešili z dôvo-
du, že začali pravidelne cez našu obec jazdiť preťažené ka-
mióny s drevom do Poľska a poškodzovať cestu, ktorá sa len 
pred dvoma rokmi opravila. Riešilo sa to za účasti DI Poprad, 
Obvodného oddelenia polície v Ždiari, Krajského úradu pre 
cestnú dopravu a obce. Aj nastalo určité zníženie dopravy, 
ale aj tak sa nedosiahol stav požadovaný obcou, preto obec 
bude opätovne urgovať ďalšie stretnutie za úplné vylúčenie 
tranzitu cez našu obec.

Minulý rok sme riešili neplatičov, ktorí boli napojení na ka-
nalizáciu a neplatili stočné, doriešili sme odber elektrickej 
energie na ČOV, zlepšili sme účinnosť práce na čističke. Na-
priek tomu, stav podľa predbežných podkladov, bude obec 
doplácať Podtatranskej vodárenskej spoločnosti do 4 300 

eur. Tento nedoplatok sa zvýšil nárastom sadzby za elektric-
kú energiu, nárastom spotreby elektrickej energie na prečer-
pávanie väčšieho množstva kalov a prevzdušňovanie kalov v 
procese biologického zrenia.

Z finančnej dotácie, ktorú sme obdržali z úradu vlády, sme 
vymenili zostávajúce okná na zdravotnom stredisku. V súčas-
nosti už máme vymenené všetky okná v celej budove, čím by 
sa malo dosiahnuť zníženie nákladov na prevádzku a zároveň 
lepšie pracovné podmienky pre lekárov, pacientov, lekárnič-
ku a pracovníkov pošty. 

 Nepriazeň počasia, ktorá zasiahla celé Slovensko, okrajo-
vo zasiahla aj našu obec.

17. mája 2010 sme mali tretí stupeň povodňovej aktivity, 
keď v nočných hodinách začal potok Biela dosahovať stav 
vybreženia. Druhýkrát to bolo koncom mája, keď stav vo-
dy dosahoval druhý stupeň povodňovej aktivity a tretí krát 
to bolo 6.júna 2010, keď sme boli tiež v druhom stupni po-
vodňovej aktivity. Pri vyhlasovaní stupňa povodňovej aktivi-
ty musí obec zvolať povodňovú komisiu a vyrozumieť všetky 
záchranné a riadiace zložky v čase povodne a potom ná-
sledne všetky stupne povodňovej aktivity odvolať. Po spomí-
naných povodniach nám na potokoch vznikli aj škody, ktoré 
je potrebné odstrániť. Listom sme vyzvali správcu potokov 
Štátne lesy TANAPu, aby sa čo v najkratšom čase poškode-
né miesta opravili, aby nedošlo pri ďalších väčších vodách 
k ohrozeniu obydlí. 

V mesiaci máj sme kolaudovali rekonštrukciu základnej 
školy a zároveň za účasti predsedu vlády nám bolo odovzda-
né multifunkčné ihrisko pri základnej škole.

Hoci sme v zimných mesiacoch absolvovali veľa jednaní 
na úrovni Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody, 
TANAP-u ohľadom zaradenia územia zo zóny ochrany do zó-
ny možného rozvoja na Strednici – Malý rígeľ, navrhnutý stav 
zonácie po pripomienkovom konaní vládou SR v mesiaci máj 
nebol schválený. V budúcnosti budeme musieť absolvovať 
ďalšie kolo aktivít, pokiaľ budúca vláda bude mať záujem stav 
zonácie riešiť.

Na obecnom osvetlení sme zakúpili a namontovali citlivej-
šie a modernejšie spínače svetla za účelom skrátenia doby 
svietenia a ďalšieho šetrenia.

Obecný úrad v zmysle nariadení o konaní parlamentných 
volieb zabezpečoval 12. júna 2010 voľby do parlamentu SR.

Dňa 9. júna 2010 bola vykonaná kontrola čiernych sklá-
dok a poriadku v obci pracovníkmi Obvodného úradu život-
ného prostredia Poprad. Obec bude písomne vyrozumená, 
kde sme mali neporiadok a ten bude potrebné do určitého 
termínu odstrániť.

V piatok 18. júna 2010 bola požehnaná kaplnka na dol-
nom konci, ktorá bola postavená Ondrejom Svocákom v roku 
1797. Spoločne s farským úradom sme po 50 – tich rokoch 
urobili väčšiu rekonštrukciu. Urobila sa nová strecha, nové 
omietky, vybielilo sa, upravil sa vstup do kaplnky a vrátil sa do 
kaplnky zreštaurovaný obraz sv. Anny.

Ždiar ako jediná obec z nášho okresu dostala z 
Environmentálneho fondu 140 000 eur na pokračovanie ka-
nalizácie v Bachledovej doline. Zo svojho rozpočtu vyčlenila 
aj Podtatranská vodárenská spoločnosť financie a zároveň s 



kanalizáciou sa bude osadzovať aj vodovodné potrubie podľa 
projektu na zavedenie vody pre Bachledovu dolinu.

V priebehu mesiaca máj a jún sme poopravovali a urobi-
li ochranný náter zastáviek SAD. Po ukončení rekonštrukcie 
kaplnky sme začali s opravou obecného úradu, kde by sme 
chceli dať novú omietku, natrieť drevené časti obkladu, vstup-
ného schodišťa a natrieť strechu.

K poslednému dňu v júni bol ukončený školský rok 2009/
2010 ako v materskej škole, tak aj v základnej škole. Tu mu-
síme konštatovať, že veľkú zásluhu na tom, že v každej triede 
bolo veľa vyznamenaných detí, že veľa detí úspešne repre-
zentovalo školu a našu obec, majú pedagógovia a vedenie 
školy, ktorí ich k tomu viedli a vytvárali podmienky. Obec ako 
zriaďovateľ ZŠ s MŠ vyjadruje spokojnosť s daným stavom v 
školstve v našej obci. 

Tiež na konci mesiaca jún zasiahla našu obec nečakaná 
správa o odchode nášho kňaza Janka Záhradníka z našej far-
nosti do obce Lomnička. Zrejme to nik nečakal a ani sám náš 
kňaz, bude to dlho trvať pokiaľ sa s týmto stavom vnútorne vy-
sporiadame. 

 Výhľad do najbližšej budúcnosti sa javí ako veľmi nepriaz-
nivý. Je obdobie, keď sa dajú ešte financie získavať z európ-
skych fondov, ale keďže obce a mestá nebudú mať z čoho si 
pripraviť projekty a zabezpečiť spolufinancovanie, bude ohro-
zený aj rozvoj, pretože z vlastných príjmov sa to zvládnuť ne-
bude dať. 

V súčasnosti prebiehajú práce na digitalizácii územného 
plánu a úpravách regulatívov, po skončení prác budeme na-
ďalej pokračovať v povoľovaní výstavby v zmysle územného 
plánu. 

Na jestvujúcej ČOV, ako som už spomínal v predošlých 
spravodajoch, investovaním do technologického zariadenia 
a zlepšením technologického procesu sme dosiahli stav, ke-
dy sme dosiahli vysokú úspešnosť vyčistenia kalov pri nízkych 
nákladoch. Vysporiadaním pripojenia na kanalizáciu všetkých 
domov a tým zabezpečenia platenia stočného sa malo zabez-
pečiť vyrovnanosť príjmov s výdajom na prevádzkovanie ČOV. 
Zvýšením sadzby za elektrickú energiu a nárastom odberu 
z dôvodu potreby prevzdušňovania a prečerpávania väčšie-
ho množstva kalov sme tento stav nedosiahli. Väčšie množ-
stvo treba prečerpávať v dôsledku netesnosti kanalizácie ale 
aj preto, že ide veľa povrchovej vody do kanalizácie z okapov 
rodinných domov. Preto bude vykonaná inventarizácia, kde 
Podtatranská prevádzková spoločnosť skontroluje napojenie 
strešnej vody a povrchovej vody do obecnej kanalizácie, kto-
rá tam nemá čo robiť. Na mieste bude musieť byť odstránená 
napojenosť, ale už aj s postihom za nedodržanie nariadenia. 

Jednou z najväčších položiek, kde zbytočne dávame finan-
cie a nemuseli by sme, sú obecné cesty. Preto Vás touto ces-
tou žiadam, aby každý na svojom pozemku zabezpečil poria-
dok, aby sme nespôsobovali obci, alebo susedovi ďalšie pra-
covné a finančné náklady na odstraňovanie následkov. V ča-
se sa opakujúcich dažďov, ide predovšetkým o čistotu prie-
kop. Priekopy majú byť čisté, aby voda neupchávala rúry pod 
prístupovými cestami a nevytekala na cesty a tým ich poško-
dzovala. Každý na prístupovej ceste musí mať urobenú odráž-
ku na vodu, aby voda stekala do priekopy a nie na obecnú 
cestu alebo štátnu cestu I/67. 

Projekt II. etapy kanalizácie a výstavby ČOV 2 na dolnom 
konci obce, ktorý sme podali na Úrade vlády SR ešte v me-
siaci február, ktorý bude financovaný za účasti Švajčiarskeho 
fondu prešiel predbežnou kontrolou a hodnotiacimi kolami. 
Projekt čaká ešte kolo s odborným hodnotením.

Ďalším projekt, ktorý sme podali v mesiaci február „Re-
generácia sídiel – Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“, 
v ktorom sú riešené parkoviská pozdĺž cesty od benzínovej 
pumpy po požiarnu zbrojnicu, parkoviská pri zdravotnom 

stredisku, parkoviská pri základnej škole, rekonštrukcia cesty 
ku základnej škole, rekonštrukcia obecnej cesty od obecné-
ho úradu po obvodné oddelenie polície, k benzínovej pum-
pe, kruhový objazd pred požiarnou zbrojnicou. Projekt ďalej 
rieši vytvorenie malého parku s lavičkami, zeleňou a osvetle-
ním na parcele za potravinami U Vlasty, ktorú nám prenajal 
Farský úrad v Ždiari a dopravné značenie v samotnom centre 
obce. Tento projekt nám bol schválený v mesiaci jún a v sú-
časnosti predkladáme potrebné podklady pre uzavretie zmlu-
vy s Ministerstvom výstavby SR, potom bude nasledovať ve-
rejné obstarávanie a nakoniec samotná realizácia. Zatiaľ ne-
vieme odhadnúť začiatok realizácie, či to bude ešte tento rok 
, alebo začiatok budúceho roka. 

Nevzdávame sa a podali sme opakovane projekt na vý-
stavbu hasičskej zbrojnice. Tento projekt bude už riešiť no-
vá vláda, takže na výsledok si musíme počkať v ďalších me-
siacoch.

Podľa plánu sa malo v mesiaci máj začať s rekonštrukciou 
cesty od Šarpanca po Tatranskú Kotlinu a od Strednice po 
Podspády, ale v dôsledku, že verejné obstarávanie bolo na-
padnuté a opakuje sa, tak termín položenia nového asfaltové-
ho koberca sa odkladá zatiaľ na mesiac august. 

Na najbližšie tri mesiace Vás ešte raz chcem požiadať:

  Udržiavať čistotu v okolí svojich domov, potokov 
 a verejných priestranstiev
  Vyčistiť všetky priekopy od nánosov po veľkých vodách 
 pozdĺž obecných ciest
  Dokončenie odrážok na prístupových cestách a ich 
 udržiavanie, aby sa nepoškodzovala obecná cesta 
 a jej okraje

   V mesiaci júl, august, september medzi naplánované ve-
ci, ktoré chceme zvládnuť, budú: 

  Pokračovať v príprave vyjadrení, povolení a projektu 
 na rekonštrukciu jestvujúceho elektrického vedenia 
 a výstavbu nového elektrického vedenia a transformátora 
 za financie VSE. 
  Zabezpečiť pravidelné kosenie a čistenie verejných 
 priestranstiev obce 
  Urgovať SSC, aby dokončili rekonštrukciu priepustov 
 popod hlavnú cestu I/67
  Vysporiadať pozemky pod novú čističku 
 a pod starou ČOV
  Urobiť maximum, aby podané projekty boli úspešné
  Dokončiť opravu omietok na budove obecného úradu
  Začať s opravou omietok a obkladu na zdravotnom 
 stredisku
  Zabezpečiť kultúrne akcie počas letných mesiacov
  Urgovať opravu a reguláciu potokov po povodniach 
 - Štátne lesy TANAP-u 
  Riešiť nežiadúcu prepravu kamiónmi cez našu obec

   Na záver chcem Vás všetkých požiadať o aktívnu účasť 
na udržiavaní a ochrane majetku v našej obci, zabezpe-
čenie všetkých spomínaných výziev, aby sme nemuse-
li zbytočne vynakladať obecné financie a energiu a aby 
sme sa nemuseli skladať všetci na nezáujem resp. lajdác-
kosť niekoho. Tieto peniaze by sme vedeli dať na iné dô-
ležitejšie potreby obce. Aj takáto aktivita je účasťou na 
samospráve našej obce.

 Ing. Pavol Bekeš,  starosta obce 



2. Ekonomika obce 
Obec priebežne plní rozpočet obce v príjmovej ako aj vo 

výdavkovej časti. Aj keď nám boli príjmy podielových daní krátené 
za I. polrok vo veľkej čiastke , obec sa s tým vysporiadava a 
záväzky za rok 2010 si plní priebežne. 

Ešte sú medzi nami občania, ktorí si nesplnili povinosť a 
nezaplatili poplatok za odvoz TKO, ako aj dane za rok 2010. 
Poplatok za odvoz TKO bol splatný do 31. marca 2010 a daň 
z nehnuteľností bola podľa výšky splatná do 31.mája 2010, 
alebo na splátky do 30. 9. 2010. Výška poplatku ako aj dane 
z nehnuteľností je rovnaký , aký bol roku 2009. 

V mesiaci júl budú zasielané upomienky občanom, ktorí si 
nesplinili záväzky voči obci.

Skončil II.Q 2010, podľa VZN obce č. 8/2008 je potrebné 
zaplatiť daň za ubytovanie k za II.Q. Týmto Vás vyzývame, aby 
ste si túto povinnosť splnili v čo najkratšom čase. 

Jana Olekšáková, ekonómka obce
 
3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce
Rozhodnutia
 o prerušení konania „Rekreačná chata“, Miroslav Pitoňák 57
 o uložení sankcie, Ing. Martin Paško a manž., Kežmarok
 o prerušení konania „Prestavba hosp.stavby pri RD 420“, 
Stanislav Vaverčák, Poprad
 o prerušení konania „Rodinný dom“, Ing. Pavol Bayer s manž., 
Bratislava
 a výzva na doplnenie „Dvojgeneračný rodinný dom“ Samuel 
Klocháň, T.Javorina 18
 o prerušení UKaSK „Dvojgeneračný rodinný dom“ Samuel 
Klocháň, T.Javorina 18
 o strpení prác na RD 57, Pavol Mačák 57 a Ján Blaščák 
a spol.58
 o predĺžení platnosti SP „Hotel Strachan“, Jaroslav Strachan 
530
 o predĺžení platnosti SP „Hotel Strachan – parkovisko“, 
Jaroslav Strachan 530
 o zmene stavby „Rodinný dom“ Jozef Vasičák s manž. 265
 o dodat. povolení stavby „Prestavba hospodárskej budovy pri 
RD 420“, Stanislav Vaverčák, Poprad
 o odstránení stavby, Miroslav Pitoňák 57
 o zastavení SK „Prestavba lyž.vleku a obslužných objektov“, 
Pavol Bachleda, BAPAS, Sp.Belá
 o zmene dokon.stavby „Prístavba zimnej záhrady“, Stanislav 
Bekeš s manž. 638
 o zmene dokon.stavby „Prestavba hosp. budovy pri RD 420“, 
Stanislav Vaverčák, Poprad
 o prerušení SKaUK „Rodinný dom s ubytovaním“, Fr.Bekeš 
s manž., Slovenská Ves 372
 o zastavení SK „Rodinný dom“, Vincent Michalák s manž. 
Poprad
 o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie pre práce, MUDr. 
Hunák, Trenčín a Ing. Blaško, H.Sŕnie

Územné rozhodnutia:
Penzión Strednica, MUDr. Ján Bujňák, Košice
Stavebné povolenia:
SP - Rodinný dom, Vladimír Blažek, Bratislava
SP - Rodinný dom, Ing.P.Bayer s manž., Bratislava
SP – Dvojgeneračný rodinný dom, Samuel Klocháň, T.Javorina
SP – Rodinný dom s ubytovaním, Štefan Štefaňák s manž. 45
Kolaudačné rozhodnutia:
Roľnícky dvor č. 43, Ing.arch. Zuzana Lučivjanská, Poprad
Užívanie časti stavby, Poschodové garáže s nadstavbou, Pavel 
Krasuľa 424
Výzvy:
V – na doplnenie, Garáže, Pavol Michlík 383
V – na doplnenie, Drevený prístrešok na MV, Jozef Spirčák 304
V – na doplnenie, Drevený altánok, Peter Mačák 639
V – na doplnenie, Oplotenie, Jozef Budzák 473
V - na doplnenie, Sklad hosp.náradia, Alojz Michalák 238

V – na doplnenie, Prekladka inžinierskych sieti, Zbigniew 
Goralczyk a spol, Poľsko 
Oznámenie o začatí územného, stavebného, kolaudačného a 
priestupkového konania
UKaSK, Dvojgeneračný dom, Samuel Klocháň, T. Javorina
KK, Poschodové parkovisko a nadstavba, Pavel Krasuľa 424
Zač. konania o dodatočnom povolení stavby, Prestavba 
hospodárskej pri RD 420, Stanislav Vaverčák, Poprad
Zač. konania, Udržiavacie práce na RD 57, Pavol Mačák s manž. 
57
UK, Rodinný dom a víkendové domy, Miroslava Patakyová, Dlhé 
Klčovo
UKaSK, Rodinný dom s ubytovaním, Štefan Štefaňák s manž. 
45
UKaSK, Prístavba zimnej záhrady, Stanislav Bekeš s manž. 638
Oznámenie o obhliadke pozemku stavby Ing.Pavla Bayera, 
Jaroslav Pitoňák s manž. 229
Drobné stavby a stav. ohlásenia
Garáž, Peter Janitor s manž. 516
Oplotenie, Miroslava Patakyová, Dlhé Klčovo
Letná terasa, František Pitoňák 387
STL prípojka plynová k OPZ, Inštala Nova, St.Ľubovňa
Altánok, Beáta Kriššáková 645
Drevený prístrešok na MV, Jozef Spirčák 304
Vjazd na stavenisko, Samuel Klocháň, T.Javorina
Štátny stavebný dohľad
Hnojisko, Alojz Michalák 238
Stanoviská a zmeny
S-Prístavba RD 443, Viliam Slodičák 443
S-Napojenie novostavby na verejný vodovod a kanalizáciu, 
Vincent Michalák s manž., Poprad
Zmena termínu dokončenia stavby, Prestavba RD 237, Ing.arch. 
Róbert Burger
Zmena termínu ukončenia stavby, Oporný múr, Ján Pavlikovský 
s manž. 114
Územnoplánovacie informácie
JAI Service s.r.o., Poprad
Mária Kristanová, Budimír
Dušan Tribula, Poprad
František Bretz s manž. 387
Zámery:
Lanová dráha, Strachan Skicentrum Ždiar

Postúpenie odvolania na KSÚ Prešov:
Unimobunka, Jarmila Maličká, Poprad
Rodinný dom, Ing. Pavol Bayer s manž., Bratislava

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva bude
29.09.2010, 27.10.2010, 3.12.2010
 
5. Zber a odvoz TKO 
22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 17.9. 30.9. 14.10. 28.10. 
 
6. Zber separovaného odpadu 
 28.7. 25.8. 22.9. 20.10. 

7. Evidencia obyvateľov od 1.04.2010 do 30.06. 2010
Prihlásení na trvalý pobyt: 6   Odhlásení z trvalého pobytu:2
Jozef Goliáš          Katarína Beľanová
Jozef Miškovič                        Stanislav Jacák
Nikola Slebodová
Marta Slebodová
Mgr. Gabriela Ševcová
Ján Pitoňák        

Počet obyvateľov k 30.6.2010:  1338  
Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka

Zomrelí: 4
Milan Paciga
Jozef Strella
Ctibor Bališ
Angela Ivančáková

Narodení: 5  
Natália Slebodová 
Sofia Stupáková  
Aneta Mačáková
Július Bachleda
Samuel Vojtaššák



8. Informácie 
 Každý piatok od 19.00 hod. na multifunkčnom ihrisku prebieha 
mini futbal mužov bez rozdielu veku 
 K 1.7.2010 došlo zmene v našej farnosti. Kňaza Janka 
Zahradníka nahradil vdp. farár Ľuboš Močáry.
 25.07.2010 o 13.00 hod. bude Hasičský deň so súťažami DHZ 
z blízkeho okolia
 1.8.2010 o 13.00 hod. budú Preteky konských záprahov
 7. 08.- 8.08. 2010 budú GFS v sobotu so začiatkom o 18.00 
hod. svätou omšou na Strednici a v nedeľu o 10,00 so svätou 
omšou v kostole

9. Školstvo
Základná škola s materskou Ždiar
Vážení rodičia, milí občania!

Stalo sa už zvykom pravidelne na konci 
školského roka zhrnúť, čo sa udialo, uskutočnilo 
v našej škole počas uplynulých mesiacov. Je 
toho skutočne dosť. Sú 
to rôzne vedomostné 
súťaže – Matematický 
klokan, medzinárodná 
súťaž v matematike 
pod vedením p. uč. 
M. Petrikovičovej, 
do ktorej sa rok čo 
rok zapája stále viac 
žiakov a kde máme aj 
úspešných riešiteľov 
(B. Špaková, 3. r. 
a N. Mačáková, 8. r.), 
biologická olympiáda 
– tu boli naši piataci 
tiež úspešní, obsadili 
krásne 3. miesto 
v okresnom kole. Na 
súťaž ich pripravovala 
p. uč. B. Jurčová. Je 
už tradíciou, že naša 
škola sa zúčastňuje 
Festivalu záujmovej 
umeleckej činnosti vo 
Svite, kde sa súťaží 
v rôznych kategóriách: 
ľudový spev – 
umiestnenie získala 
J. Osvaldová, 9. r., 
recitácia umeleckého 
textu – úspešnou 
bola K. Pitoňáková, 
4. r. a dramatizácia 
– v tejto kategórii 
nás reprezentovali 
deviataci pod vedením 
A. Bachledu a porotu 
svojím folklórnym 
stvárnením dojenia 
oviec na salaši zaujali. 
V rámci ekologickej 
profilácie školy sme 
nevynechali ani tohto 
roku účasť na súťaži 
Putovná sova, pod 
vedením p. uč. Z. 
Chovancovej a p. 
uč. V. Mačáka. Naše 
družstvá obsadili 
popredné miesta.

Okrem týchto súťaží 
máme talentované deti 
vo výtvarnom odbore. 
Po vedením p. uč. 

M. Zoričákovej sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Folklór vo 
farbách, čestné uznanie získala S. Budzáková, 8. r.

V mesiaci jún sme oslávili Deň detí v Monkovej doline, 
pedagógovia im pripravili rôzne súťaže, potom ich v hoteli čakal 
výborný guláš, šišky a teplý čaj, keďže počasie nám neprialo. 
Ale naše zdatné tatranské deti si zašportovali a zasúťažili aj 
v chladnejšom počasí. Oslavu zakončili policajti, ktorí zásluhou 
p. riaditeľa policajného obvodu V Ždiari, p. M. Tomáša, názorne 
priblížili deťom náročnú a zodpovednú prácu našej polície. 
Žiaci si mohli vyskúšať nepriestrelné vesty, odtlačky svojich 
prstov, pozrieť zbrane a vystúpenie policajného psa. Na záver 
sme ešte vyhodnotili a odmenili najlepších žiakov v jednotlivých 
súťažiach.

Hneď nato, 6. júna, sa skupina žiakov 6., 7. a 8. triedy spolu 
s p. uč. M. Petrikovičovou, B. Jurčovou a p. riaditeľkou vybrala do 
Chabařovíc na výmenný pobyt v rámci partnerskej spolupráce 
s českou základnou školou. 
Cestovali sme dlhých 12 
hodín vlakom. Okrem toho, 
že cesta vlakom už bola pre 
všetky deti zážitkom, čakali 
na nás v Čechách ďalšie 
zážitky: výlet do stovežatej 
Prahy, do historických 
Drážďan, výstup na najvyššie 
miesto v Ústí nad Labem, 
návšteva zrkadlovej siene, 
prírodného bludiska, kúpanie 
sa v miestnom kúpalisku 
(počasie bolo nádherné 
a teplé), športové zápasy 
v škole spolu s českými 
spolužiakmi...Deti sa vrátili 
spokojné a plné nových 
zážitkov, utužili kamarátske 
vzťahy nielen medzi sebou, 
ale i s českými kamarátmi. 

V rámci školskej 
reformy sa stalo už druhý 
rok tradíciou, že na konci 
roka deti prezentujú svoje 
zručnosti a vedomosti, ktoré 
si osvojili na predmetoch, 
ktoré si škola tvorí sama. 
Na 1. stupni je to regionálna 
výchova, ktorú vyučuje p. 
uč. M. Zoričáková. Žiaci 1. 
a 2. r. vystúpili v programe 
bohatom na tradičné 
ždiarske goralské hry a 
piesne. Naše deti sa naučili 
zážitkovou formou hry a 
piesne, ktoré sa hrávali ich 
mamy, staré mamy...Druháci 
sa učia aj po goralsky. Takto 
chceme zachovať autentickú 
reč našich predkov, ich 
zvyky a tradície a viesť deti 



k úcte a hrdosti na kultúrne 
bohatstvo našich starých otcov 
a mám. Žiaci 2. stupňa, 5. a 6. 
r., vystúpili so zaujímavými 
projektmi z rôznych oblastí 
(zemepis, biológia), kde 
preukázali zručnosti v práci 
s počítačom a v tvorbe 
prezentácií. V dnešnej dobe je 
nevyhnutnosťou ovládať prácu 
na počítači a k tomu ich v našej 
škole vedieme. 

Ešte pred samotným 
ukončením školského roka sme splnili významný cieľ, a to: 
nadviazali sme na tradíciu predošlých riaditeľov ždiarskej školy 
a obnovili sme výstup na Ždiarsku vidlu. Týmto výstupom 
nadväzujeme aj na športovú a regionálnu profiláciu školy. 
Nebol to však pochod na Vidlu, ale z bezpečnostných dôvodov 
do Širokého sedla a odtiaľ sme prešli cez Zadné Meďodoly 
a Javorovú dolinu do Tatranskej Javoriny. Výstup sa uskutočnil 
v spolupráci s p. riaditeľom ždiarskej polície M. Tomášom, 
zúčastnili sa ho žiaci 6. až 9. ročníka a tí najzdatnejší učitelia. 
Počasie bolo prekrásne, videli sme kamzíky, počuli medveďa, 
spoznávali sme vrchy, vysokohorskú flóru a faunu.

V závere školského roka sme vyhodnotili a odmenili 
najúspešnejších žiakov, ktorí získali významné umiestnenia vo 
vedomostných, umeleckých a športových súťažiach, ďalej deti, 
ktoré sa zúčastňovali na kultúrnych podujatiach a vystúpeniach, 
deti, ktoré pracovali v žiackej redakčnej rade...Tešíme sa, že 
máme toľko šikovných žiakov. Rozlúčili sme sa s absolventmi 
– deviatakmi, taktiež sme sa lúčili s p. uč. M. Petrikovičovou 
a veľadôstojným p. farárom J. Záhradníkom, ktorí obaja nastupujú 
na nové pracoviská.

V závere sa chcem poďakovať celej Rodičovskej rade, ktorá 
pod vedením p. L. Kotarbovej bola po celý školský rok nápomocná 
škole, ktorá podporovala finančne i novými podnetmi všetky 
školské i mimoškolské akcie a vďaka ich činnosti sme mohli 
motivovať a oceňovať aktívnych a šikovných žiakov.

Poďakovanie patrí za spoluprácu p. starostovi a pracovníčkam 
obecného úradu, ktorí ždiarsku školu v plnej miere podporujú.

Ďakujeme aj za vynikajúcu spoluprácu s p. riaditeľom polície 
v Ždiari M. Tomášovi.

Prajem všetkým 
občanom, rodičom, 
ale najmä deťom 
a učiteľom, krásne, 
teplé leto, plné 
pohody, nových 
zážitkov, aby sme 
sa všetci opäť nabití 
energiou a chuťou 
do ďalšej práce 
a povinností stretli 
v našej ždiarskej 
škole 2. septembra 
2010 o 9:00 h.

Riaditeľka školy

10. Kultúra, šport a udalosti
23. apríla 2010 sa uskutočnilo „Posedenie seniorov“ s vedením 
obce za účasti viac ako 90 dôchodcov. Pásmo piesní, básní a 
tancov si pre svojich starých rodičov pripravili deti z materskej 
a základnej školy pod vedením p. učiteľky  Bachledovej, 
Vasičákovej a Chovancovej. Našim dôchodcom sa prihovoril 
p. starosta Ing. Pavol Bekeš a oboznámil ich s činnosťou v 
predošlom období a plánmi do budúcnosti.

1. mája 2010 v popoludňajších hodinách odovzdal našim 
dobrovoľným hasičom Róbert Kaliňák, minister vnútra SR, 
hasičské auto - Tatra 815 za účasti vedenia obce, dobrovoľných 
hasičov a širokej verejnosti.



Na Obecnom úrade v Ždiari v popoludňajších hodinách sme dňa 
12. mája 2010 slávnostne privítali medzi seba novonarodené 
deti, ktoré sa narodili roku v 2009. Po úvodných slovách Ing. 
Veroniky Pitoňákovej si pre najmladších občanov našej obce a 
ich rodičov pripravili program deti z materskej a základnej školy. 
Po vystúpení sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Pavol 
Bekeš, ktorý deťom aj rodičom poprial do ďalšieho života veľa 
šťastia, zdravia a radosti. Pre spomienku na túto slávnostnú 
chvíľu Obec Ždiar venovala každému dieťatku pamätný list i 
peňažnú poukážku.

V obci Ždiar v nočných hodinách 17. mája 2010 bol vyhlásený 
3. stupeň povodňovej aktivity, nakoľko v oblasti Vysokých 
Tatier meteorológovia predpovedali aj naďalej výdatné zrážky. 
Nepretržitý dážď a prudký dážď v noci zo 16. na 17. mája dvihol 
hladinu všetkých ždiarskych potokov a ždiarskeho potoka Biela, 
ktorý ohrozoval obydlia občanov.

V sobotu popoludní dňa 22. mája 2010 sa uskutočnilo Slávnostné 
otvorenie multifunkčného ihriska za účasti Roberta Fica, predsedu 
vlády a Deň otvorených dverí základnej školy.

27. mája 2010 sme sa s našimi dôchodcami vydali za poznávaním 
krás Oravy. Navštívili sme Skanzen v Zuberci a Oravský hrad 
v Oravskom Podzámku. Na spiatočnej ceste cez Poľsko 
dôchodcovia mali možnosť si pozrieť ešte Zakopané a navštíviť 
kostol zasvätený pápežovi Jánovi Pavlovi II.



12. júna 2010 sa konali voľby do NR SR. V zozname voličov Obec 
Ždiar mala zapísaných 1096 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 
699 voličov, t.j: 63,77% účasť voličov. Počet platných hlasov 
696.

Slávnostnou sv. omšou dňa 18. júna 2010 bola požehnaná 
zrekonštruovaná Kaplnka sv. Anny na dolnom konci vdp. Jankom 
Záhradníkom. Kaplnka postavená v roku 1797, ktorú dal postaviť 
Ondrej Svocák, bola naposledy rekonštruovaná v roku 1950. 
V kaplnke sa požehnal aj obraz sv. Anny, ktorý bol súčasťou 
kaplnky do 50-tých rokov minulého storočia. Do dnešných dní 
bol uchovaný a vyvesený v kostole.

Letná turistická sezóna sa už tradične otvorila Jánskymi ohňami 
v sobotu 26. júna 2010 v areáli SkiCentra Strednica Ždiar. Do 
súťaží sa tento rok zapojili ako muži tak aj ženy, predviedli svoju 
zručnosť a zmysel pre súťaženie a humor. K dobrej nálade tohto 
podujatia prispeli všetci a spoločne si vychutnali krásu Jánskeho 
ohňa, ktorý bol zapálený za sprievodu goralskej hymny starostom 
obce Ing. Pavlom Bekešom a podstarostom Ing. Mariánom 
Bekešom.



29. júna 2010 bola sv. omša na slávnosť sv. Petra a Pavla zároveň rozlúčkou s pánom farárom Jankom Záhradníkom, ktorý od 
1.7.2010 bude pôsobiť v novej farnosti v Lomničke. Za jeho 6 ročnú prácu v našej farnosti sa mu poďakovali za duchovnú prácu za 
všetkých farníkov Ing. Pavol Bekeš, starosta obce, za pastoračnú radu Anežka Vojtaššáková a Milan Vojtaššák a za hospodársku 
radu Ľubomír Kocvár. V novej farnosti prajeme veľa šťastia, síl a trpezlivosti.

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou.Grafická úprava a tlač 
tlačiareň Kežmarok. Vydané dňa 16. 7. 2010.

11. Ďakujeme
 Vdp. farárovi Jankovi Záhradníkovi za jeho príkladnú duchovnú 
službu v našej farnosti za jeho ľudsky rozmer a množstvo jeho 
práce vykonanej pri udržiavaní cirkevného majetku.
 Manželom Jánovi a Žanete Bachledovcom za vyčistenie 
priekopy od plastov popri hlavnej ceste I/67od OcÚ po Príslop, 
kde nazbierali cez 40 ks vriec odpadu
 Rodine Bachledovej za obnovenie studničky pod obecným 
úradom vedľa cesty I/67
 Všetkým občanom, ktorí rešpektovali výzvu obecného úradu 
na vykonanie vyčistenia obce po zime 
 Rodinne Vojtaššákovej, Slodičákovej, Pavlikovkej, Koščákovej, 
Olekšákovej za pomoc pri rekonštrukcii kaplnky

12. Blahoprianie
   Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce 
Ždiar, ktorí v mesiacoch apríl, máj, jún 2010 oslávili svoje životné 
jubileá, 

   Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do 
ďalších rokov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce 
Ždiar.
91 rokov   75 rokov 
František Zoričák   Júlia Vojtaššáková
    Júlia Rybková 
84 rokov   Margita Troppová
Rozália Vaverčáková  Ružena Blaščáková  
 
     
83 rokov   70 rokov  
Juliana Krempaská  Ján Blaščák
    Angela Blaščáková
82 rokov      
Verona Pitoňáková     
 
80 rokov    
Anna Bekešová                                 Ing. Veronika Pitoňáková


