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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,
 
prešli už tri mesiace roka 2011, roka pokračujúcej sveto-
vej krízy, vojen, prírodných katastrof. Tieto všetky situácie, 
či chceme, či nechceme, priamo ovplyvňujú aj naše ma-
lé Slovensko, kde pokračuje prehlbovanie pracovných a 
sociálnych neistôt, prenášanie všetkých vládnych problé-
mov na plecia samospráv a na plecia samotných nás, ob-
čanov. 
Dá sa povedať, že skoro rok všetci primátori a starosto-
via prežívame zo dňa na deň, pretože štátom nie sú dané 
jasné pravidlá, čo bude prioritou štátu, čo bude prioritami 
jednotlivých ministerstiev, kde chce štát upriamiť svoje roz-
vojové programy, aby sme mohli pripravovať naše obec-
né rozvojové programy. Zatiaľ sú to len dvojdňové rozhod-
nutia, kde v jeden deň niečo prijmú a na druhý deň to ru-
šia. Väčšina rozbehnutých operačných programov bola po-
zastavených, väčšina projektov, ktoré už odsúhlasili, bolo 
zrušených. Preto mnohé obce a mesta žalujú jednotlivé mi-
nisterstvá za protizákonné zrušenie už odsúhlasených pro-
jektov. Z toho pramení neistota miest a obcí investovať fi-
nancie do projektov, keď neviete, ako to dopadne, pretože 
nie sú jasné pravidlá.
Od začiatku roka obce nedostávajú sľúbené financie, ktoré 
mali byť o 20 % vyššie, ako boli minulý rok z prenesených 
kompetencií, ale sú ešte krátené oproti minulému roku o 
10 % a viac, čo predstavuje veľký zásah do samotného 
fungovania obce. Niektoré obce už aj v našom okrese sa 
dostávajú pod nútenú správu a dosť je ich na pokraji núte-
nej správy a veľkej zadlženosti. Naša obec nemá uvede-
né problémy, hoci štát nám dĺži od júna minulého roku 65 
950 EUR, ktoré sme uhradili za rekonštrukciu školy a štát 
nám mal už v minulom roku tieto financie vrátiť. Obec sa 
postupne vysporiadala a bude vysporiadavať s našimi ob-
čanmi, ktorí nezaplatili daň za psa, daň z ubytovania / kú-
peľné poplatky/, daň z nehnuteľnosti, stočné, poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia. Dlžníci sa z roka na rok opakujú, 
ich počet narastá, čím ohrozujú obecné financovanie, za-
mestnávajú obecný úrad opakovaným zasielaním upomie-
nok a oberajú o pracovný čas. V krátkom čase na základe 
rozhodnutia obecného zastupiteľstva, obec po posledných 
výzvach bude zverejňovať mená neplatičov, aby všetci ob-
čania boli informovaní o tých, ktorí svojim vyhýbaním sa 
povinnostiam ohrozujú chod a rozvoj obce. Aj napriek tým-
to všetkým skutočnostiam, obec zvláda zabezpečiť základ-
né obecné potreby.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo od začiatku roka štyrikrát 
z toho dvakrát mimo plánu zasadania. Obecná rada zasa-
dala trikrát a všetky komisie zasadli minimálne jedenkrát.

Od začiatku roka obec zabezpečovala:

 prípravu a schválenie rozpočtu na rok 2011
 spracovanie plánu práce civilnej ochrany na rok 2011

  prepracovanie všetkých materiálov civilnej a požiarnej 
 ochrany vzhľadom na nové zákony, vyhlášky, 
 nariadenia a zmeny poslancov v jednotlivých komisiách
 vykonanie auditu hospodárenia za rok 2011
 prípravu záverečného účtu obce
 všetky potrebné podklady, školenia, vytvorenie 
 sčítacích obvodov, určenie sčítacích komisárov 
 pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v máji 2011
 zúčastňovali sme sa na školeniach k jednotlivým 
 novoprijatým zákonom a vyhláškam potrebným 
 pre výkon samosprávy
 prípravu a návrh nových VZN, ktorými riešime :
 - zabezpečenie čistoty v obci
 - platenie dane z ubytovania
 - podmienky na chov hospodárskych zvierat
 zimnú údržbu ciest a obecných chodníkov, ktorá bola 
 za posledné obdobie najnáročnejšia na posypový 
 materiál.
 športové akcie, ako hokejový turnaj o pohár starostu 
 obce a lyžiarske preteky
 kultúrnu akciu „ Ples Goralov“
 opravu hasičského auta, na ktorom sa menili všetky 
 vzduchové vankúše a zabezpečovala sa technická 
 prehliadka auta.
 vymaľovanie zasadačky obecného úradu
 výmenu kanalizačného potrubia pri Ždiarskom dome
 absolvovali sme množstvo stretnutí na jednotlivých 
 ministerstvách za účelom riešenia už rozbehnutých 
 vecí a s požiadavkami na nové iniciatívy obce
 aby boli urobené nové asfaltové povrchy v úseku ciest 
 Šarpanec – Tatranská Kotlina a Strednica- Podspády, 
 ktoré sa nám podarili vsunúť do vládneho programu 
 ešte začiatkom minulého roku a tento rok do plánu na 
 rok 2011, na ktorý bude verejné obstarávanie a po 
 jeho schválení by sa ešte v letných mesiacoch dával 
 nový asfaltový povrch
 zabezpečili sme revízie elektrických rozvodov v MŠ a 
 obecnom úrade, a zároveň ich rekonštrukciu, kde 
 rozvody už nepostačovali súčasným požiadavkám 
 a bezpečnosti.
 zabezpečili sme taktiež revízie elektrických rozvodov 
 na obecnom osvetlení a ich rekonštrukciu
 pokračujeme v príprave vyjadrení, povolení k projektu 
 na rekonštrukciu jestvujúceho elektrického vedenia a 
 výstavbu nového elektrického vedenia a transformátora 
 so Slovenským pozemkovým fondom vysporiadanie 
 pozemkov pod obecné cesty
 opätovné riešenie nežiaducej prepravy kamiónmi cez 
 našu obec
 spracovanie projektu „ Revitalizácie územia“. Podali 
 sme žiadosť na úrad vlády na základe toho, že v našej 
 obci sú často povodne, kde z 883 obcí bola naša obec 
 vybratá medzi 200 obcami, ktoré dostanú okolo 
 120 000 EUR na vykonanie protipovodňových opatrení 



2. Ekonomika obce 

 V januári 2011 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
schválilo rozpočet obce na rok 2011, ktorý je mierne prebytkový 
a rozpočet výhľadovo na roky 2012 – 2013 zobralo na vedomie.

 Obec priebežne plní rozpočet v príjmovej aj vo výdavkovej 
časti. Do 31. marca 2011 mala obec uhradené všetky záväzky.

 Do 31. januára 2011 majitelia psov boli povinní zaplatiť daň 
za psa vo výške 9 €. Sú medzi nami občania, ktorí si túto povin-
nosť ešte nesplnili.

 V mesiaci marec boli doručované platobné výmery za miest-
ny poplatok za komunálny odpad za rok 2011. Splatnosť bola do 
31. marca 2011. Cca jedna tretina občanov si túto povinnosť do 
termínu nesplnila. Opätovne im budú zasielané upomienky, aby 
si túto povinnosť čo v najkratšom čase splnili.

 V mesiac máj 2011 budú doručované platobné výmery na 
daň z nehnuteľnosti za rok 2011.

 Upozorňujeme občanov, ktorí poskytujú odplatné prechodné 
ubytovanie v zariadení, že po ukončení štvrťroka je potrebné od-
viesť daň za ubytovanie.

 V mesiaci február sme vyzývali občanov, ktorí sú napojení 
na verejnú kanalizáciu a nemajú podpísanú zmluvu o odvádzaní 
odpadových vôd s PVPS Poprad, aby prišli zmluvy podpísať na 
obecný úrad. Nie všetci reagovali na túto výzvu a do dnešného 
dňa si túto povinnosť nesplnili. Aj touto formou ich žiadame, aby 
si túto povinnosť splnili obratom.
       Jana 
Olekšáková, ekonómka obce

3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce

Stavebné povolenie
Oporný múr, Zbigniew a Krystyna Góralczyk Poľsko

Rozhodnutie
Zmena dokončenej stavby „Prístavba penziónu Bachledka“, Ba-
chledka s.r.o. Kežmarok
Zmena stavby pred dokončením „Rodinný dom s ubytovaním“ 

František Bekeš s manž., Slovenská Ves
Územné rozhodnutie
Prístupová komunikácia, Miroslav Zoričák, Peter Zoričák, Jozef 
Michalák s manž. 356

Drobné stavby
NN prípojka, Daniel Primus Zvolen
Prestrešenie vjazdu do garáže, Dušan Pitoňák 466

Štátny stavebný dohľad
Rodinný dom, Edita Jančanská 262
Drevená garáž, Pavol Bekeš 415
        

Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva bude

19.04.2011, 31.05.2011
 

5. Zber a odvoz TKO 
 
14.4. 29.4. 12.5. 26.5. 9.6. 23.6. 

6. Zber separovaného odpadu 
 
12.4. 10.5. 7.6.
 
7. Evidencia obyvateľov od 1.1.2011 do 31.3.2011

Prihlásení na trvalý pobyt: 3
Ing.Andrej Dovala, Anna Dovalová, Andrej Dovala

Odhlásení z trvalého pobytu:3
Lenka Mačorová, Timea Mačorová, Anna Slodičáková

Zomrelí: 1
Mária Kriššáková    

 na lesných cestách, bystrinách a roklinách, ktoré sú 
 zdrojom povodní, kde sa zároveň budú môcť 
 zamestnať evidovaní nezamestnaní občania našej 
 obce na obdobie šesť mesiacov
 spracovali sme projekt na základe minuloročných 
 povodní v našej obci „ Prevencia pred povodňami“ a 
 vybavili sme, že štát nám prostredníctvom projektu na 
 prevenciu proti povodniam poskytne financie na 
 zamestnávanie dlhodobých nezamestnaných našej 
 obce na obdobie šesť mesiacov.
 podali sme žiadosť na nadáciu VÚB, kde je možnosť 
 získať financie, ktoré po schválení nadáciou by sa 
 použili na opravu náučného chodníka
 v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sme pripravili 
 a realizujeme verejné obstarávanie na:
 - dodávateľa čiastkovej zmeny územného plánu
 - dodávateľa výstavby požiarnej zbrojnice
 - dodávateľa likvidácie TKO
 - dodávateľa budovania protipovodňových opatrení
 - dodávateľa opravy obecných ciest

 na základe požiadaviek občanov sme spracovali 
 a pripravili podklady pre schválenie a realizáciu 
 čiastkových zmien
 v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ sme zabezpečili 
 všetky potrebné opatrenia zo strany zriaďovateľa 
 vyplývajúce z príslušných zákonov pre chod základnej 
 školy a materskej školy

Na ďalšie tri mesiace plánujeme:
 
 začať v letných mesiacov prestavbu požiarnej zbrojnice
 dokončiť verejné obstarávania
 začať v mesiaci máj revitalizáciu územia proti 
 povodniam
 dokončenie výberu organizácie na odvoz a likvidáciu 
 TKO
 opraviť obecné cesty po zime
 stretnutie s dôchodcami
 stretnutie s detičkami narodenými v roku 2010
 zorganizovať Jánske ohne a otvoriť letnú turistickú 
 sezónu 
 opraviť rozvodové skrine na obecnom osvetlení
 robiť údržbu a opravu cintorína
 začať s rekonštrukciou autobusových zastávok
 zabezpečovať pravidelnú čistotu obce

   Na záver chcem Vás všetkých vyzvať, aby sme opäť po 
zime v mesiaci Apríli – mesiaci čistoty našej obce, zabez-
pečili vyčistenie svojho okolia, priekop pred svojimi doma-
mi, orezanie stromov popri cestách, obnovenie odrážok na 
prístupových cestách, odovzdanie elektroodpadu, vyčiste-
nie okolo ciest a potokov, aby návštevníci našej peknej ob-
ce videli vzor v udržiavaní čistoty a dobre sa u nás cítili. 
   Chcem sa Vám poďakovať za pochopenie a iniciatívnu 
účasť na zlepšovaní podmienok života a čistoty v našej obci. 

  Ing. Pavol Bekeš, starosta obce   



Narodení: 4
Jakub Sleboda, Milan Paciga, Silvia Vasičáková, Lukáš Kriššák
     
Počet obyvateľov k 31.3.2011:  1348
Priemerný vek obyvateľov : 37 rokov
Najstaršia obyvateľka obce: Rozália Slebodová – 96 rokov
Najmladší obyvateľ obce: Lukáš Kriššák

Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka
 
8. Informácie 

 Stretnutie s dôchodcami bude 4. 05. 2011
 Stretnutie s rodičmi a ich deťmi narodenými v roku 2010 
 bude 11. 05. 2011
 Opätovne žiadame občanov, aby neodstavovali svoje autá 
 a autá hostí na obecnú cestu pri Ždiarskom dome 
 Každý občan môže svoj nepotrebný elektrospotrebič doniesť 
 v apríli počas pracovného času na obecný úrad a uložiť ho 
 do priestoru skladu na posypový materiál
 Začiatkom každého mesiaca bude preskúšanie sirén

9. Základná škola s materskou školou

Vážení občania!
 Blíži sa jar, veľkonočné sviatky! Jar sa spá-
ja u nás v škole s pre nás veľkým sviatkom, a 
to Dňom učiteľov (28. marec). Touto cestou by 
som chcela poďakovať najmä pani učiteľkám, ktoré už nie sú sú-
časťou nášho učiteľského kolektívu, ale ktoré v ždiarskej škole 
pôsobili, učili Vaše deti, možno i Vás, i nás. Ktoré si však zaslú-
žia, aby sme si na nich spomenuli a poďakovali im. Dovoľte mi 
preto, vážené bývalé pani učiteľky, venovať Vám s úcty a vďaky 
báseň, ktorá hovorí za všetko:

Vám, milá pani učiteľka, nie ako básnik,
lež ako kolegyňa, matka i žiačka privravieť sa chcem,

dnes len Vám patria slová vďaky z úst všetkých matiek 
i bývalých žiakov, čo roky ste učili ste z lásky, 

spoznávali sme hlásky z Vašich pier.
Po rokoch v škole pribudli Vám vrásky, 

strieborné vlasy tvoria lem.
Vždy poznali ste, kto má aké vlásky, 
kto ešte sníva len svoj detský sen.

Nuž s vďakou matky i bývalej žiačky píšem veršík krátky, 
je iba pre Vás v tento deň,

Nech Vaše srdce poteší i slovami týmito krátkymi!

   Spomíname na Vás, vážime si, čo ste nás naučili a prajeme k 
Vášmu sviatku ešte veľa, veľa dní presvetlených slnkom a ľud-
ským teplom. Riaditeľka školy

 Okrem toho, v marci je ďalší dôležitý deň, nielen pre našich 
deviatakov, ale aj pre školu. 9. marec - Monitor 2011. Pre devia-
takov dôležitý preto, lebo je to ich prvá skúška zodpovednosti a 
môžem povedať, trošku i dospelosti. Týmto testom sa overia ich 
vedomosti, ktoré nadobudli v tejto škole počas 9-ich rokov zá-
kladnej dochádzky, a každý z nich chce obstáť čo najlepšie. Je to 
tiež obraz toho, ako naša ždiarska škola, učitelia pripravili tých-
to žiakov na túto skúšku. Zatiaľ sa nám darí pripravovať ich tak, 
že v týchto testoch sú úspešní – v porovnaní s celoslovenským 
priemerom. Preto sme, ako škola, zapojení do projektu Komparo, 
ktorý pripravuje už žiakov 5., 6. a 8. ročníka na Monitor, ktorý pí-
šu povinne v 9. ročníku. Do tohto projektu sme zapojení od roku 
2007 celá škola, t. z. všetci žiaci. Význam projektu spočíva v tom, 
že žiaci sa pripravujú po psychickej, formálnej aj vedomostnej 
stránke na tieto testy, ktoré sú náročné. Náročné preto, že to nie 
sú testy také, ako boli deti zvyknuté písať. Sú to testy zamerané 
na čítanie s porozumením, logiku, hľadanie súvislostí, intelekt...
a žiaci sa ich naučia úspešne riešiť iba vtedy, ak sú na to pripra-
vení, zrelí a vedia, ako na to. Bohužiaľ, v tomto školskom roku 

prvýkrát je ohrozená existencia tohto dlhodobého projektu, tejto 
dôležitej prípravy, pretože sú rodičia, ktorí to nepodporujú. Nepri-
pisujú dôležitosť vzdelania v súčasnosti pre svoje dieťa. Škola má 
úzko spolupracovať s rodičmi, ale čo v takom prípade, ak rodič je 
proti takýmto aktivitám a v podstate ide proti vlastnej škole, kto-
rú si sám pre dieťa vybral, v tomto prípade proti ždiarskej škole?! 
Záleží nám na tom, aby zo ždiarskej školy vychádzali žiaci dobre 
pripravení pre život, pre ďalšie úspešné štúdium, aby boli úspešní 
a verili si, aby boli hrdí na svoju školu, ktorú opúšťajú. Tomuto cie-
ľu je prispôsobený a zameraný celý Školský vzdelávací program. 
Preto nás mrzí, že sú rodičia, ktorí sa cítia kompetentnejší a od-
bornejší než samotní pedagógovia v určovaní toho, čo je pre žia-
ka a školu dobré a čo nie. Načo sú potom učitelia, keď rodič vie 
lepšie?! Aby som sa nedotkla ostatných rodičov, ktorých je, na-
šťastie, väčšina, chcem sa im poďakovať za to, že nás podporujú 
v týchto projektoch a aktivitách a veria ždiarskej škole, že sa sna-
ží dať ich deťom to najlepšie. Aj keď ich to častokrát stojí nemalú 
finančnú sumu, ale je to investícia do vzdelania vlastného dieťaťa! 
Ďakujem Vám! Pretože škola, učitelia a žiaci, bude úspešná iba 
vtedy, ak má podporu v rodičoch.  

 V ďalšej časti Vás, milí občania a rodičia, chceme informovať 
o všetkých aktivitách, súťažiach a úspechoch našej školy počas 
mesiacov január až marec. Podrobnejšie informácie o našej čin-
nosti nájdete na školskej webovej stránke www.zszdiar.edupa-
ge.org . Taktiež organizujeme množstvo aktivít, ktoré sú prístup-
né pre širšiu verejnosť, nielen pre žiakov našej školy. Tým Vás 
srdečne pozývame na tieto akcie do školy! Najbližšou takou bu-
de prehliadka tvorivých tradičných veľkonočných dielní, kde žiaci 
spolu s učiteľmi pripravujú nádherné, nápadité veľkonočné stoly 
plné vlastnoručne vyrobených ozdôb a symbolov Veľkej noci. Zá-
roveň Vás, milí rodičia, chcem pozvať, aby ste sa prišli pozrieť na 
novozriadenú jazykovú učebňu, v ktorej už naplno prebieha mo-
derné vyučovanie cudzích jazykov a nesporne prispieva ku kva-
litnému vzdelávaniu. V tomto roku sme zakúpili nové počítače do 
počítačovej učebne a ďalšiu interaktívnu tabuľu pre I. stupeň, či-
že v oblasti využívania modernej informačnej techniky sa snaží-
me školu neustále modernizovať a nezaostávať za dobou. V me-
siaci apríl prebehne ďalšia aktivita – Čitariáda. Prostredníctvom 
tejto akcie sa snažíme podporovať v deťoch vzťah ku knihám, k 
čítaniu a rozvíjať dôležitú zručnosť, čítať s porozumením, srdečne 
Vás pozývam, milí rodičia i starí rodičia, príďte sa pozrieť!
  
 Mgr. Ľuboslava Budzáková, riaditeľka školy

Aktivity ZŠ v mesiacoch  január – marec 2011 

Deň učiteľov 
Dňa 25.3.2011 sa uskutočnila 
slávnostná pedagogická rada pri 
príležitosti Dňa učiteľov. Učiteľom 
za ich prácu sa prišli poďakovať 
žiaci ZŠ a MŠ kultúrnym progra-
mom, vlastnoručne vyrobenými 
darčekmi, taktiež namáhavú prácu učiteľov  vyzdvihol vo svojom 
príhovore pán starosta a za rodičov venovala pedagógom kytičky 
predsedníčka rady rodičov. Ďakujeme!

Noc s Andersenom 
Už druhý rok  sa v našej škole 
uskutočnila v marci čarovná a ma-
gická noc s Andersenom. Je po-
tešujúce, že v tomto školskom ro-
ku sa zapojili už 3 triedy - 1., 2. a 
4. Je to akcia, ktorá má viesť na-
še deti k čítaniu a napomáha vrá-
tiť čaro rozprávky do sveta našich najmladších. Iniciátorkou tejto 
aktivity je p. učiteľka A. Kundlová a v tomto roku sa pridal aj p. 
učiteľ V. Mačák. Že to bola naozaj magická noc, presvedčte sa 
vo fotoalbume, kde je množstvo záberov! Deti čítali a počúvali 
rozprávky, hľadali v noci poklady, dokonca mali pyžamovú party, 
jednoducho - super akcia!  



MaTúŠ 2011 
16. 3. 2011 v stredu sa uskutočni-
lo v našej škole školské kolo sú-
ťaže MaTúŠ 2011. Táto súťaž je 
zameraná na hľadanie talentov, 
ktorý musia žiaci prejaviť verej-
nou prezentáciou.  Okresné kolo 
sa uskutoční 7. apríla 2011 v Kul-

túrnom dome v Batizovciach. S radosťou však konštatujeme, že 
v našej škole máme veľa talentovaných žiakov, ktorí nebojácne 
predviedli svoj talent pred porotou a ostatnými žiakmi. Nakoniec 
sa porota rozhodla, že našu školu budú reprezentovať títo víťazi: 
A. Osvaldová so sprievodom (K. Pitoňáková, K. Jacáková a P. 
Kriššáková) v kategórii sólo spev a M. Pitoňák , ktorý má nadanie 
na žonglovanie s diabolom. Držíme palce!  
  
Zumba začína 

Milé žienky, dievčatá, milovníčky pohybu a zdravého ži-
votného štýlu! Po dlhšej prestávke sa opäť začína cvičiť 
zumba. Presnejšie, začíname 4. apríla 2011 (v pondelok) 
o 17:00 h. v telocvični našej školy. Cvičenia budú prebie-
hať v pondelky a stredy v čase od 17:00 h. do 18:00 h. až 
do konca júna 2011.  Bližšie informácie nájdete na we-
bovej stránke www.tatrysport.com. Riaditeľka školy! 

  
Hviezdoslavov Kubín - postup na okresné kolo 
Dňa 22.2.2011 sa v Poprade uskutočnilo obvodné kolo v recitač-
nej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde sme mali pekný úspech, a to 
postup na okresné kolo. Tento úspech nám vybojovala žiačka 5. 
ročníka P. Kriššáková. Okresné kolo bude 11. marca 2011, Pau-
línke držíme palce!   

Lyžiarske preteky v zjazdovom lyžovaní 
V nedeľu 27. 2. 2011 o 11:00 h. sa na Strednici v Ždiari uskutoč-
nili preteky v zjazdovom lyžovaní.  

Poďakovanie 
Lyžiarske preteky organizované základnou školou v spolupráci s 
obcou a rodičovským združením sa tohto roku mimoriadne vyda-
rili. Svedčia o tom nádherné zábery, ktoré nájdete vo fotoalbume. 
Počasie bolo nádherné, ako z reklamy na lyžovanie, ale predo-
všetkým sa chcem za vynikajúci priebeh celého podujatia osobne 
poďakovať p. Ing. M. Bekešovi, vedúcemu Ski centrum Strednica 
Ždiar, a jeho pracovníkom, ktorí nám umožnili zorganizovať prete-
ky v ich stredisku, ďalej predsedníčke RZ pri ZŠ Ždiar -  p. J. Miš-
kovičovej za zabezpečenie krásnych cien pre deti a členovi RZ p. 
M. Vojtaššákovi za pomoc pri vydávaní čaju, ale predovšetkým sr-
dečná vďaka patrí kolektívu učiteľov základnej školy, ktorí svojou 
ochotou, nadšením a osobnou účasťou prispeli k bezproblémové-
mu priebehu pretekov. Vážim si týchto učiteľov! Riaditeľka školy. 
 
Hokejový turnaj 

V piatok, 18.2.2011, sa uskutočnil na 
klzisku za farou hokejový turnaj žiakov 
základnej školy, ktorý organizačne 
pripravil p. učiteľ V. Mačák a L. Malý. 
Zapojili sa všetky triedy 1. a 2. stup-
ňa ZŠ. Hralo sa o pohár pre najlepšiu 
triedu a o poháre pre najlepších hrá-

čov z každej triedy. Víťazným družstvám 4. a 7. ročníka, ale aj 
najúspešnejším hráčom jednotlivých tried srdečne blahoželáme. 

Valentínsky karneval 
V čase veselosti, hodov, fašiangov 
a dňa sv. Valentína sa v telocvični 
našej školy, v piatok 11.2.2011, ko-
nal valentínsky karneval. Kuchár-
ky spolu s našimi rodičmi upiekli pre 
všetkých, deti aj hostí, pečené buch-
ty a samozrejme, nechýbali ani drob-

né odmeny pre každé dieťa v maske.   

Zápis do 1. ročníka 
Dňa 9. 2. 2011, v čase od 8:00 h. do 
12:00 h, sa uskutočnil zápis žiakov do 
1. ročníka (zápis detí, ktoré k 1. 9. 2011 
dovŕšia predpísaný vek pre zaradenie 
do 1. ročníka základnej školy, t. j. 6 ro-
kov). Zápis prebiehal v 1. ročníku ZŠ pod vedením pani učiteľky 
A. Kundlovej. 

Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka, sa tohto roku uskutočnil 
24.1.–1.2.2011 v Bachledovej doline zásluhou p. V. Sisku, ktoré-
mu týmto ďakujeme. Lyžiarsky výcvik prebehol pod vedením pá-
nov učiteľov Mgr. Lukáša Malého a Mgr. Vladimíra Mačáka.  
  
3. miesto v recitačnej súťaži Šalian-
sky Maťko
Dňa 14.1.2011 sa naša Kristínka Pito-
ňáková, žiačka 5. ročníka, zúčastnila 
obvodného kola v Poprade v recitač-
nej súťaži Šaliansky Maťko (umelecký 
prednes historickej povesti). Získala 
krásne 3. miesto spomedzi 16 súťažiacich. Blahoželáme!

Pripravila a spracovala: 
Ing. Lýdia Zámečníková, zást. riad. školy

10. Kultúra, šport a udalosti

6. januára 2011 na sviatok Zjavenia pána na Troch kráľov po-
svätil priestory Obecného úradu v Ždiari pán farár Ľuboš Močá-
ry. Tento sviatok je pre kresťanov zavŕšením vianočného obdobia 
a pripomína, ako malého Ježiška navštívili významné osobnosti 
Gašpar, Melichar a Baltazár.

V januárových dňoch sa ukončili práce na havarijnom stave ka-
nalizácie z reštaurácie - Ždiarsky dom, kde sa v hĺbke 4 m muse-
lo vymeniť 30 m kanalizačného potrubia. 

23. januára 2011 sa konal na Fare-Aréne 4. ročník Hokejové-
ho turnaja o pohár starostu obce, ktorý organizoval Farský úrad 
v Ždiar a Obec Ždiar za účasti 6 mužstiev: CAPITALS ŽDIAR, 
VARIOCI, POWER KING, ORGANIZÁTORI STRACHAN TEAM, 
T. Javorina GRIZZLY, T. Javorina B. Zápasy, ktoré sa odohrali 
systémom „každý s každým“ vyvrcholili víťazstvom družstva CA-
PITALS ŽDIAR, ktorí po finálovom zápase s T. Javorina GRIZ-
ZLY rozhodli o svojom víťazstve v samostatných nájazdoch. Na 
treťom mieste sa umiestnili VARIOCI. Najlepším strelcom sa stal 



Juraj Makový a najlepším brankárom Pavol Vojtičko. Touto ces-
tou chceme poďakovať všetkým, ktorí pripravovali a postarali sa 
o zdarný priebeh hokejového turnaja.

12. februára 2011 sa konal 2. ročník Reprezentačného ple-
su Goralov v hoteli Magura. Na plese sa stretli krojovan-
ci všetkých vekových kategórií. 102 krojovaných účast-
níkov plesu vytvorili rekord, ktorý bol zapísaný do Slo-
venskej knihy rekordov. O zábavu do rána sa postara-
li goralská muzika, členovia FSk Goral a hudba PEPE BAND.  
Touto cestou chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsob podporili goralský ples.

Slnečné počasie 27.2.2011 prilákalo na Preteky v zjazdovom ly-
žovaní do lyžiarskeho areálu SkiCentrum Strednica fanúšikov 
športu, ktorí prišli povzbudiť pretekárov v žiackych kategóriach, v 
kategórii dorastu i dospelých. Poďakovanie patrí organizátorom, 
ktorí pripravili pre deti pekné ceny a pre všetkých občerstvenie.



Strachan SKICentrum Ždiar organizovalo v dňoch 19. - 20. mar-
ca 2011 II. ročník STACHAN CUP v obrovskom slalome. Na svo-
je si prišli všetky vekové kategórie a preteky boli ukončené skve-
lou zábavou a tombolou.

Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce

11. Ďakujeme

 Š. Kotarbovi za aktívnu účasť pri oprave hasičského auta 
 a zabezpečenia technickej kontroly hasičských áut 
 Š. Kotarbovi a R. Mačákovi za obnovenie funkčnosti 
 upchatej kanalizácie pri Ždiarskom dome
 Všetkým spoluobčanom, ktorí rýchlou pomocou pomáhali 
 pri hasení drevenice nášho spoluobčana a zachránili ju 
 pred požiarom
 Všetkým spoluobčanom, ktorí prišli v krojoch na „Ples 
 Goralov“ a podporili vytvorenie slovenského rekordu 
 v počte krojovaných na plese
 Jolane Bekešovej za precízne vedenie kroniky obce 
 Všetkým pracovníkom na malých obecných službách, 
 že v ťažkých zimných podmienkach operatívne vymenili 
 kanalizačné potrubie pri Ždiarskom dome

12. Blahoprianie

Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce 
Ždiar, ktorí v mesiacoch január, február, marec 2011 oslávili svo-
je životné jubileá, 

Nejeden v deň sviatočný do rúk Vašich vloží dary, 
položí Vám kvety na stôl so želaním,
aby rástol rokov rad Vám ako stuha

a žiarila Vám dúha.
Aj my s veľkým potešením želáme Vám v deň sviatočný,

aby v šťastí, dobrom zdraví,
bez starosti, bez obavy ďalšie roky prežili ste,

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

96 rokov    81 rokov 
Rozália Slebodová   Júlia Monková
      Valentín Andráš
91 rokov    Ružena Zachvejová
Štefan Šilon    Zuzana Adamjáková
      Angela Chytilová
90 rokov     
Angela Bekešová   80 rokov  
      Veronika Galliková  
89 rokov     
Júlia Olekšáková    
      75 rokov
85 rokov    Ľudmila Nemešányová 
Valentín Tropp
Mária Bekešová   70 rokov
      Peter Kukura
      Štefan Budzák
83 rokov    
Valent Mačák   
     
82 rokov     
Mária Kriššáková
Júlia Zavodjančíková
Štefan Svocák 

         
   Mená jubilantov sú zverejňované bez ich predchádzajúceho sú-
hlasu. Ak si zverejnenie neprajete, oznámte nám túto Vašu po-
žiadavku ústne alebo písomne na obecný úrad útvar matriky. 

Ing. Veronika Pitoňáková

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
tlačiareň Kežmarok. Vydané dňa 12. 4. 2011.


