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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,
 

máme za sebou polrok 2012, obdobie rôznych politických 
a vládnych zmien a taktiež extrémnych zmien počasia, keď v zime 
v našej oblasti boli vysoké vytrvalé mrazy až do mínus 30 C° a te-
raz zas obdobie vysokých teplôt do plus 30 C°. 

V samospráve obcí a miest sa nič významné nemení, vláda 
pripravuje nové opatrenia v oblasti zdaňovania a výdajov. Až po 
definitívnom uzatvorení uvidíme, aký to bude mať vplyv na finan-
covanie obcí a miest. Financovanie obcí a miest od začiatku roka 
bolo stabilizované, až na mesiac jún, kedy obce a mesta dosta-
li od štátu len jednu tretinu z toho, čo dostávali od začiatku roka, 
čo mohlo obciam a mestám, ktoré splácajú dlhy alebo majú vy-
sokú vlastnú réžiu a nemajú nasporené, spôsobiť veľké ťažkos-
ti. Rozbehnuté alebo dokončené projekty štát uhrádza len v ma-
lej miere, posiela samé kontroly za účelom nájsť nejakú nezrov-
nalosť a potom nedoplatiť mestám a obciam odsúhlasené finan-
cie, aby ušetril na vyplácanie ďalších projektov. Celá táto situácia, 
ako som už spomínal v predchádzajúcom spravodaji, sa obracia 
proti mestám a obciam, ktoré sa dostávajú do nepredstaviteľných 
problémov. V súčasnej situácii je riziko pripraviť projekt a ísť do 
toho, lebo rozhodnutím vládnych úradníkov a kontrolórov dosta-
nete mesto alebo obec do veľkých problémov až exekúcii. 

Prvý polrok v našej obci môžeme hodnotiť ako stabilizovaný, 
obec si plní všetky svoje záväzky voči dodávateľom. Pokračujeme 
vo všetkých prácach, ktoré sme si naplánovali.  Obec spracovala 
a odsúhlasila celoročné hospodárenie obce za rok 2011 s výro-
kom bez výhrad. V mesiaci jún bol vykonaný audit správy a finan-
covania obce za rok 2011 nezávislou audítorkou, ktorá konštato-
vala, že obec hospodári v zmysle platných zákonov o účtovníc-
tve SR.

Obec nie je zaťažená žiadnymi pôžičkami. Obec od začiat-
ku roka zabezpečovala riadny chod úradu, zabezpečovala všetky 
povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona v oblasti požiarnej ochra-
ny, civilnej ochrany, sociálnej oblasti, staveného úradu, školstva, 
matriky a nariadení vlády SR. Od začiatku roka obecné zastupi-
teľstvo zasadlo 3-krát a 1-krát zasadalo mimoriadne po búrkovej 
činnosti. Komisie obecného zastupiteľstva zasadli podľa plánu za-
sadaní a podľa potrieb.

V prvom polroku začal mať rastúci trend podávanie sťažností. 
Podávali sa sťažnosti stavebného charakteru, kde bola sťažnosť 
na stavebníkov, že nestavajú podľa projektov, že nedodržujú hra-
nice odstupu, čierne stavby, určenie hraníc pozemkov atď. a sťaž-
nosti, že im zateká voda od susedov, púšťajú žumpu do priekop. 
Všetky tieto sťažnosti pri troške ochoty pochopiť jeden druhé-
ho,  pri poznaní základných noriem správania sa a ochote počú-
vať a dať si poradiť, nemuseli byť. Bol to jeden prvok, ktorý najviac 
oberal o čas a energiu, ktorá mohla byť venovaná iným dôležitej-
ším potrebám obce. 

Všetky udržiavacie práce ako kosenie a upratovanie verej-
ných priestranstiev, výroba drevených bilbordov, budovanie za-
stávok, oprava turistických chodníkov, dozor pri zbere smetí a re-
konštrukcii požiarnej zbrojnice zabezpečujeme prostredníctvom 
našich dlhodobo nezamestnaných občanov. V súčasnej dobe sú 
to deviati chlapi a tri ženy. V zbere TKO je situácia dobrá, pokra-
čuje tendencia poklesu TKO, ale narastá množstvo separované-
ho zberu a náklady na separovaný odpadu sa vyrovnali nákladom 
zberu TKO. Obecné zastupiteľstvo sa na posledných dvoch zasa-
daniach zaoberalo otázkami, ktoré dlhodobo pretrvávali. Riešili 
sme problém s vlastnými zdrojmi vody a platením stočného. Pri-

jalo sa opatrenie, kde občania s vlastnými zdrojmi vody budú mu-
sieť mať meradlo na vodu, alebo podľa príslušnej vyhlášky im bu-
de vypočítaná spotreba vody na osobu a deň. Ďalším problémom 
bolo vytekanie vody na obecnú a štátnu cestu, kde sme upozor-
ňovali a žiadali sme, aby sa urobila napráva a tá neprichádzala, 
tak sa prijalo VZN, kde sa rieši, ako sa bude postupovať s občan-
mi, ktorí toto nariadenie nerešpektujú. Ďalším vážnym problémom 
bolo a je, že sa parkuje na obecnej ceste, budujú sa parkoviská 
na verejných priestranstvách pri obecných cestách a nad prie-
kopami obecných ciest. Toto nariadenie rieši spoplatnenie par-
kovania, zákazu parkovania a budovania parkovísk na obecných 
pozemkoch. 

V druhom kvartáli roku 2012 sme sa zaoberali týmito činnos-
ťami:
- Urobili sme opravu výtlkov na obecných cestách po zime
- Pripravovali sme monitorovacie správy a podklady k prefinanco-
vaniu  požiarnej zbrojnice
- Vybavovali sme povolenia a vyjadrenia k ďalším prácam na po-
žiarnej zbrojnici, ktoré neboli súčasťou podaného projektu
- Riešili sme požiadavky a sťažnosti občanov
- V roku 2010 sme dohodli na výjazdovom zasadnutí vlády dokon-
čenie asfaltovania štátnej cesty I/67 a tento rok v tomto čase sa 
končí posledná etapa a to z Podspád do Lysej Poľany 
- Obec je iniciátorom vybudovania protipožiarnej cesty po Magu-
re, preto oslovila okolité obce a urbariáty, aby sa pokračovalo v 
oprave cesty po Magure 
- Pokračovali sme vo výrobe drevených stojanov, ktoré budú 
umiestnené po celej obci a budú na nich umiestnené situačné a 
informatívne mapy obce. 
- Pokračujeme v príprave a tvorbe maľovanej informatívnej mapy, 
ktorá bude informovať návštevníkov obce o umiestnení jednotli-
vých domov, ulíc, chodníkov a celého okolia.
- Na základe prijatia nového zákona o cestovnom ruchu č. 7 / 
2011 Z. z. sme v uplynulom období absolvovali dosť pracovných 
stretnutí za účelom fungovania OOCR Tatry – Pieniny- Spiš
-  V dňoch 25. -27. 05. 2012 privítala pod záštitou našej obce 
účastníkov 45. ročníka cykloturistického podujatia z celého Slo-
venska
- Bola zverejnená výzva na malý cezhraničný projekt do výšky 
50 000 EUR, chceme podať žiadosť, a preto pripravujeme všetky 
podklady pre podanie projektu. Do daného projektu by boli za-
hrnuté aktivity, ako úprava lokality pred samotným múzeom pre 
umiestnenie vonkajšej expozitúry s jeho označením na prístupo-
vých cestách a vydaním knihy o našej obci 
- Obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ zodpovedná za školstvo v obci 
v zmysle zákona č. 569 /2003 Z. z. vypísala výberové konanie na 
riaditeľa školy. Do výberového konania sa prihlásila Mgr. Ľubo-
sláva Budzáková. Celý proces bude ukončený v mesiaci júl a me-
novanie za riaditeľa školy bude začiatkom augusta. 
- Po zložitej zimnej sezóne sme ustálili chod ČOV. Urobili sme 
ďalšie rekonštrukčné práce na prečerpávačke, kde určité strojné 
zariadenia končia svoju životnosť. Hlavným problémom je spre-
vádzkovanie tretej jamy, pretože kapacita ČOV je už pri tomto 
počte napojení kritická. Je potrebné mať na zreteli, že do ČOV sa 
vyvážajú aj septiky z rodinných domov, kde kanalizácia nie je. Je 
najvyšší čas sa zamyslieť čo s ďalšou výstavbou, napájaním a zvy-
šovaním kapacity stočnej vody.
- Pokračujeme v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. Už sa blížime k 
posledným prácam a úpravám okolia.
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2. Ekonomika

2.Q 2012
Obec priebežne plní schválený rozpočet ako v príjmovej časti tak 

aj vo výdavkovej časti.
V mesiaci máj boli doručované rozhodnutia na daň z nehnuteľ-

nosti za rok 2012.
Daň bola splatná podľa výšky dane do 31. mája. Ak daň prevyšo-

vala sumu 33 Eur, je daň rozdelená na dve splatné časti, a to 1 časť 
do 31. mája a 2 časť do 30. septembra. Upozorňujem Vás, že celá 
čiastka dane je na druhej strane rozhodnutia. Mnohí zaplatili daň, len 
za stavby, kde predpis je na prvej strane rozhodnutia. Tak im vznikol 
nedoplatok za daň z pozemkov.

Občania, ktorí nesprávne zaplatili daň alebo vôbec nezaplatili, 
v týchto dňoch im budú doručované upomienky. 

Stále sa opakujeme, ale sú medzi nami občania, ktorí do dneš-
ného dňa nezaplatili poplatok za TKO rok 2012, ktorý bol splatný do 
31. marca. Aj im budú v priebehu mesiaca zasielané upomienky. Ale 
sú aj takí, ktorí si nesplnili túto povinnosť aj za rok 2011, aj keď im 
boli poslané tri upomienky v priebehu minulého roka. 

 Po skončení 2. Q 2012 občania a podnikatelia, ktorí poskytu-
jú ubytovacie služby, sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za 
ubytovanie. Podľa VZN je potrebné túto daň uhrádzať do 10 dní po 
skončení mesiaca.
Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebné požiadavky

Stavebné povolenia 
Rodinný dom, František Michalák s manž., 251
Prístupová komunikácia a spevnené plochy, Štefan Bekeš 513 a Šte-
fan Bekeš 428
Premostenie potoka, Stanislav Bekeš s manž., 513
Prístavba a dostavba RD s ubytovaním a reštauráciou s.č. 512 a 513, 
Štefan Bekeš 513

Kolaudačné rozhodnutia
2 x rodinný dom s ubytovaním, Montain Resort, s.r.o. Prešov
Rekreačný dom, SPV 33, s.r.o. Pezinok

Územné rozhodnutie
Dvojgaráž, Pavol Bekeš 415
Rodinný dom s ČOV a studňou, Ing. Jozef Králik, Poprad
Modernizácia farmy – Pozemkové spoločenstvo Strednica, PS Stred-
nica Ždiar

Rozhodnutia
O predĺžení platnosti – Výrub stromov, Rímskokatolícka cirkev Ždiar
O odstránení reklamného zariadenia, Jaroslav Pekarčík s manž., Po-
prad
O povolení vjazdu na miestnu komunikáciu, MUDr. Ján Bujňák, Ko-
šice

- Pokračovali sme v rekonštrukcii autobusových zastávok
- Urobili sme udržiavacie práce s osadením lavíc na náučnom 
chodníku

V  nasledujúcich troch mesiacoch budeme riešiť ďalšie aktivi-
ty rozvoja, medzi ktoré patria:
  zabezpečovať riadny chod obecného úradu
 zabezpečiť kultúrne akcie / hasičské preteky, záprahové pre-
teky, Goralské slávnosti a oslavy 50. výročia od sprevádzkovania 
budovy ZŠ/
 ukončiť proces výberového konania na riaditeľa školy
 pokračovať v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice
 počas prázdnin budeme vykonávať plánované opravy na bu-
dovách MŠ a ZŠ
 postupne rekonštruovať zastávky SAD 
 zabezpečovať údržbu obecných ciest a verejných priestran-
stiev
 dokončiť proces vyrobenia máp obce pre informatívne tabule 
a ich osadenie
 pripravovať podklady pre podanie projektu

 spolu s vedením školy pripraviť všetky veci pre otvorenie nové-
ho školského roka
 s vedením školy pripraviť oslavy 50. výročia otvorenia základnej 
školy v súčasnej budove
 dokončiť výrobu a osadenia máp
 pripraviť podklady pre verejnú súťaž na prenájom Ždiarskeho 
domu

Vážení spoluobčania, na záver Vás chcem opätovne požia-
dať v nasledujúcom období o spoluúčasť na udržiavaní čistoty 
priestranstiev vo svojom okolí, na všímaní si okolia, kto nám po-
škodzuje náš spoločný majetok. Chcem Vás požiadať o obozret-
nosť, na ktorú nás upozorňuje aj polícia. Pod zámienkou hľadania 
práce alebo rôznej pomoci, cudzí občania aj občania rôznych ná-
rodností zisťujú stav a potom dochádza ku krádežiam. V predchá-
dzajúcich mesiacoch sa takýchto občanov pohybovalo po našej 
obci dosť veľa. S touto skúsenosťou sa už zoznámili aj v sused-
ných obciach.

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce   

O predĺžení platnosti stavebného povolenia – Hotel Strachan, Jaro-
slav Strachan 530
O predĺžení platnosti stavebného povolenia – Parkovisko a prístupo-
vá komunikácia k hotelu Strachan, Jaroslav Strachan 530
O správnom delikte, DREPEK – Jaroslav Pekarčík, Poprad
O odstránení stavby – Altánok a prístrešok na odpad, Daniel Bekeš 
631

Drobné stavby
Drevený altánok, JUDr. Štefan Olekšák s manž., 309
Oplotenie, Marián Bekeš 128
Územno-plánovacie informácie
Vladimír Zavacký, Prešov
Stanislav Gallik s manž., Lendak
Martin Mačák, Kežmarok
Štátny stavebný dohľad
Mgr. Dušan Gerdelán, T. Lomnica
Viera Mršťáková, Stará Ľubovňa
Tomáš Biroščík, Prešov
Bc.Ľubomír Kocvár, Kežmarok

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva 

25.09.2012

5. Zber a odvoz TKO

7.7.   19.7.    2.8.    16.8.    30.8.    13.9.    27.9

6. Zber separovaného odpadu

7.7.   17.8.    14.9.

8. Evidencia obyvateľov od 1.4.2012 do 30.6.2012

Prihlásení na trvalý pobyt: 1
Beáta Galliková

Odhlásení z trvalého pobytu: 1

Zomrelí: 3
Ružena Mladoňová, Ladislav Dučák, Richard Adamják

Narodení: 5
Ema Mazureková, Lea Spirčáková, Dávid Závadský, Karolína Vojtaš-
šáková, Karina Vojtaššáková

Počet obyvateľov k 30.6.2012: 1359
Priemerný vek obyvateľov : 37 rokov
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Najstaršia obyvateľka obce: Rozália Slebodová – 97 rokov
Najstarší obyvateľ: Štefan Šilon - 92 rokov
Najmladší obyvateľ obce: Karolína Vojtaššáková
Karina Vojtaššáková

  
8. Informácie 

1. Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN č. 1/ 2012, kde sa hlavne rieši 
problém s vytekaním vody na obecnú a štátnu cestu a zodpoved-
nosť za tento stav
2. Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN č. 2/2012, kde sa rieši užívanie 
verejného priestranstva
3. Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN č. 3/ 2012, kde sa hlavne rieši 
problém vlastných zdrojov vody. Evidencia a odpočet vody z vlast-
ných zdrojov v náväznosti na stočné.
4. Hasičské preteky budú 29.07.2012 na Strednici pri protipožiar-
nych nádržiach, kde okrem samotnej súťaže budú ukážky záchrany 
na vodnej hladine so začiatkom o 14. 00 hod.
5. Preteky konských záprahov budú 5.8.2012 na Strednici o 13.00 
hod.
6. GFS budú dvojdňové, 11.-12.8.2012. Začnú v sobotu na Stredni-
ci sv. omšou o 18.00 hod. a budú pokračovať v nedeľu sv. omšou 
v rímskokatolíckom kostole so začiatkom o 10.30. hod. 
7. V spolupráci s políciou budeme riešiť zákaz parkovania na obec-
ných cestách a nad priekopami obecných ciest kvôli bezpečnosti 
premávky prejazdu cez obec
8. V ponuke ostáva, že obyvatelia obce Ždiar môžu ísť za zvýhodne-
ných podmienok na dovolenku do Maďarska do mesta Eger. Záu-
jemcovia sa môžu nahlásiť na obecnom úrade.
9. Žiadame majiteľov rodinných domov, ktorí majú dažďovú 
vodu zvedenú do kanalizácie alebo spodnú vodu odvedenú do ka-
nalizácie, aby tento stav v krátkom čase odstránili. PVPS Poprad, 
v krátkom čase, tieto veci bude prešetrovať a konať, pretože je to 
protizákonné
10. Žiadame občanov, ktorí majú lesný porast od hranice s Osturňou 
po Magure po hranicu s Malou Frankovou, aby na svojom pozemku 
okolo cesty odstránili porasty krovín tak, aby cesta mala šírku oko-
lo 8 m. Ako už bolo spomínané, táto cesta bude slúžiť v prvom rade 
ako protipožiarna a potom na všestranné využitie pre potreby obce.

9.Základná škola s materskou školou

Aktivity a udalosti v ZŠ v mesiacoch  apríl - jún 
2012

Výsledky Testovania 9 – 2012 (14. marca 2012) 
   Výsledky našich deviatakov z celoslovenského testovania žiakov 
9. ročníka sú nasledovné: matematika 55,77% (percentuálna úspeš-
nosť v rámci SR 57,54%), slovenský jazyk 55,08% (percentuálna 
úspešnosť v rámci SR 54,47%).

19.4.2012 - Okresné kolo biologickej olympiády 
   Žiačky S. Kriššáková a K. Blaňárová sa pod vedením p. učiteľky K. 
Horskej zúčastnili na okresnom kole biologickej olympiády v kate-
górii E - geológia. Vrátili sa s peknými umiestneniami, a to: Kristínka 
Blaňárová - 2. miesto  a Soňa Kriššáková - 3. miesto. 
   Dňa 15. júna 2012 sa dievčatá zúčastnili aj na slávnostnom odo-
vzdávaní cien víťazom okresných kôl vo vedomostných súťažiach a 
olympiádach v Poprade. 
   Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a srdečne 
blahoželáme.

Základná škola s materskou školou, Ždiar 255 
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2. miesto  a So�a Kriššáková - 3. miesto.  

D�a 15. júna 2012 sa diev�atá zú�astnili aj na 
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26.4.2012 - 1. miesto v sú�aži MaTúŠ 2012

V Batizovciach uskuto�nilo oblastné kolo v sú�aži, ktorá je 
zameraná na h�adanie mladých talentov. Našu školu 
reprezentovali žia�ky 8. ro�níka: S. Kriššáková, K. Bla�árová - 
moderný tanec a M. Janitorová - spev. Absolútnou ví�azkou sa 
stala naša M. Janitorová. Blahoželáme!

26.4.2012 - Komparo 4. a 6. ro�ník

V tomto školskom roku sme sa opä� zapojili do testovania 
Komparo, a to konkrétne 4. a 6. ro�ník. Testy boli zamerané na 
testovanie vedomostí nielen zo slovenského jazyka a 
matematiky, ale aj z prírodovedy, vlastivedy, biológie, fyziky. 
Touto cestou chceme žiakov pripravova� na takýto spôsob 
testovania.

27.4.2012 - 1. miesto v obvodnom kole vo futbale

V obvodovom kole vo futbale nás úspešne 
reprezentovali naši starší žiaci. Obsadili krásne 1. Miesto 
a postupujú do okresného kola. 

6.5.2012 - Darovanie krvi

6.mája 2012 bola možnos� darovania krvi v jedálni 
základnej školy. Touto cestou sa chcem úprimne 
po�akova� všetkým dobrovo�ným darcom krvi. Bolo ich 
26. Nasledujúci termín, ke� opä� bude možné darova�
krv, je 4.december 2012.

13.5.2012 - De� matiek 

Pri príležitostí krásneho sviatku D�a matiek sa konal 
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prezentovali žiačky 8. ročníka: S. Kriš-
šáková, K. Blaňárová - moderný tanec a 
M. Janitorová - spev. Absolútnou víťaz-
kou sa stala naša M. Janitorová. Blaho-
želáme!

26.4.2012 - Komparo 4. a 6. ročník 
   V tomto školskom roku sme sa opäť 
zapojili do testovania Komparo, a to kon-
krétne 4. a 6. ročník. Testy boli zamerané na testovanie vedomos-
tí nielen zo slovenského jazyka a matematiky, ale aj z prírodovedy, 
vlastivedy, biológie, fyziky. Touto cestou chceme žiakov pripravovať 
na takýto spôsob testovania. 

27.4.2012 - 1. miesto v obvodnom kole vo futbale
   V obvodovom kole vo futbale nás úspešne reprezentovali naši star-
ší žiaci. Obsadili krásne 1. Miesto a postupujú do okresného kola.

6.5.2012 - Darovanie krvi
6.mája 2012 bola možnosť darovania krvi v jedálni základnej školy. 
Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať všetkým dobrovoľným 
darcom krvi. Bolo ich 26. Nasledujúci termín, keď opäť bude možné 
darovať krv, je 4.december 2012.

13.5.2012 - Deň matiek 
   Pri príležitostí krásneho sviatku Dňa matiek sa konal v nedeľu 
13.5.2012 o 14:00h v hoteli Magura slávnostný kultúrny program, 
ktorý z lásky k svojim mamičkám i babičkám pripravili deti pod ve-
dením svojich učiteľov.

30.4.- 15.5.2012 - Plavecký výcvik 
   Plavecký výcvik sa uskutočnil v 3. a 4. ročníku. Prebiehal v Zá-
kladnej škole v Ľubici, naši žiaci absolvovali 10 hodín výcviku, ktorý 
ukončili záverečnou skúškou v plávaní. 
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� Aktivity a udalosti v ZŠ v mesiacoch  apríl - jún 2012�

Výsledky Testovania 9 – 2012 (14. marca 2012)
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biologickej olympiády v kategórii E - geológia. Vrátili 
sa s peknými umiestneniami, a to: Kristínka Bla�árová - 
2. miesto  a So�a Kriššáková - 3. miesto.  

D�a 15. júna 2012 sa diev�atá zú�astnili aj na 
slávnostnom odovzdávaní cien ví�azom okresných kôl vo 
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krv, je 4.december 2012.

13.5.2012 - De� matiek 

Pri príležitostí krásneho sviatku D�a matiek sa konal 

v nede�u 13.5.2012 o 14:00h v hoteli Magura 
slávnostný kultúrny program, ktorý z lásky k svojim 
mami�kám i babi�kám pripravili deti pod vedením 
svojich u�ite�ov.

30.4.- 15.5.2012 - Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik sa uskuto�nil v 3. a 4. ro�níku. 
Prebiehal v Základnej škole v �ubici, naši žiaci 
absolvovali 10 hodín výcviku, ktorý ukon�ili závere�nou
skúškou v plávaní.  

22.5.2012 - 1. miesto v hode gu�ou, postup na 
kraj

Naši starší žiaci, chlapci sa zú�astnili okresného kola 
v atletike. Najúspešnejší bol žiak Dávid Pavlák (9. 
ro�ník) v disciplíne vrh gu�ou, ktorý skon�il prvý a 
postupuje do krajského kola. Celkove sa naše družstvo 
chlapcov z celkového po�tu 20 umiestnilo na peknom 6. 
mieste. Blahoželáme! 

4.6.2012 - De� detí

V pondelok 4.6.2012 sme v našej škole oslávili De�
detí. Ro�níky 1. - 5. boli na filmovom predstavení v 
Kežmarku (�ipmankovia 3) a starších žiakov �akali na 
Strednici zaujímavé ukážky  náro�nej a dôležitej 
záchranárskej práce rýchlej zdravotnej služby z 
Popradu a Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry. 
Potom si deti po�as prestávky zamaškrtili na párku v 
rožku, kofole a nanuku. Toto cestou sa chcem 
po�akova� rodi�ovskému združeniu, ktoré de�om, ako 
dar�ek k ich sviatku, zaplatilo kino a ob�erstvenie
starším žiakom. Takisto sa chcem po�akova� horským 
záchranárom Vysoké Tatry, ktorí priblížili zaujímavým 
spôsobom našim de�om ich záslužnú prácu, najmä p. 
Tomaškovi�ovi zo Ždiaru.   

�alšie aktivity 

�� De� Zeme 
�� Goralské spievanky – Slávik Slovenska 2012 
�� Vystúpenie pre seniorov 
�� Divadelné predstavenie Mrázik 
�� Interaktívna výstava - Energie 
�� Literárna sú�až - Štúrov Zvolen 
�� Závere�né prezentácie žiakov 
�� 1. Letné olympijské hry 
�� Záver školského roka 
�� Rozlú�ka s deviatakmi

Mgr. �. Budzáková, RŠ  a Ing. L. Záme�níková, ZRŠ
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 Záver školského roka
 Rozlúčka s deviatakmi

Mgr. Ľ. Budzáková, RŠ  a Ing. L. Zámečníková, ZRŠ

Materská škola
   Pomaly sa končí školský rok a my rekapitulujeme obdobie, čo sa 
udialo za posledné mesiace. 
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V mesiaci máj navštívili deti MŠ Ždiarske múzeum, vystúpili pre 
seniorov v Goralskej karčme a uvítali taktiež novorodencov na Obec-
nom úrade v Ždiari. 

Svoje mamičky potešili programom v hoteli Magura, na ktorom 
sa 1. trieda predstavila módnou prehliadkou každého ročného ob-
dobia a 2. trieda všetkých obveselila country tančekom.

Dňa 30.05.2012 sme pre deti zorganizovali súťaž v kreslení krie-
dou na chodník „Farebný svet“. Cesta smerom k polesiu ožila roz-
právkovými postavičkami, vílami, princeznami, rôznymi raketami, ale 
aj srdiečkami pre mamičky. Všetky kresby detí boli prekrásne, no po 
ťažkom rozhodovaní sa obe triedy takto umiestnili:
 1.trieda     2. trieda
1. Bianka Bekešová     1. Lea Kriššáková
2. Tamarka Bachledová   2. Vladko Pavlák
3. Peťko Štec     3. Jarko Zoričák

Dňa 31.05.2012 pri príležitosti „Dňa detí“ pani učiteľky pripravi-
li športovú olympiádu na školskom dvore. Všetky deti súťažili v ôs-
mich disciplínach. Každý bol odmenený malým balíčkom, ktoré im 
zakúpilo ZRŠ a diplomom za športový výkon. Svoj sviatok ukonči-
li gulášom a sladkou maškrtou, ktoré im chutne pripravila pani ku-
chárka Jarka.

Touto cestou by sme sa sa chceli poďakovať p. Jaroslavovi Zo-
ričákovi, ktorý nám ochotne zhotovil stupienok, ktorý využívame pri 
rôznych súťažiach na ocenenie víťazov.

Taktiež naša veľká vďaka patrí p. Michalovi Vrlíkovi za zhotovenie 
záhradných drevených stolov a lavíc pre naše deti MŠ, ktoré sme 
otestovali hneď na Dni detí a p.Jánovi Gallikovi za položenie dlažby 
vo vstupnej chodbe MŠ.

Vo štvrtok 7.6.2012 navštívili našu MŠ dobrovoľní hasiči p. Štefan 
a Valent Kotarba st. Plní očakávania sme ich privítali na priestran-
stve oproti materskej škole. Prišli na veľkom hasičskom aute, ktoré 
si mohli deti prezrieť z vonku i z vnútra. Každý si vyskúšal vyjsť s po-
mocou uja hasiča na strechu auta, kde si mali možnosť prezrieť, ako 
to na takomto aute vyzerá. Porozprávali nám o vybavení auta a na 
vlastné oči sme si mohli pozrieť, ako pracujú so striekačkou. Deťom 
sa tento nácvik požiarneho poplachu veľmi páčil, nadobudli nové 
skúsenosti.   Už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s „ HASIČMI“.

Dňa 14.6.2012 sa naše detičky zúčastnili školského výletu do 
FUNVILLA HOZELEC, kde ich čakal kúzelný svet plný zábavy a po-
hybu. Deti prežili deň plný nezabudnuteľných zážitkov so svojimi ka-
marátmi.

Predposledný deň školského roka sme zorganizovali spoločnú 
opekačku s rodičmi na školskom dvore, kde sa prejavila aj radosť 
detí zo spoločne prežitého dňa so svojimi najbližšími a podporil sa 
tým aj vzťah rodina – škola.

Posledný deň sa niesol slávnostnou rozlúčkou predškolákov 
s materskou školou. Bol to deň lúčenia sa s kamarátmi, pani kuchár-
kou a upratovačkou a pani učiteľkami. Nebolo treba veľa slov, lebo 
rozlúčkové piesne a básne vyjadrili spomienky, poďakovanie, ale i 
slzy radosti, no i smútku za bezstarostným hravým detstvom.

Na záver ďakujem celému kolektívu za poctivo vykonanú prácu 
v tomto školskom roku, prajem Vám do nadchádzajúcich prázd-
ninových mesiacov veľa zdravia, rodinnej pohody a načerpanie 
síl do nového školského roku. Taktiež vďaka patrí aj p. starostovi 
a zamestnancom obecného úradu za spoluprácu a ústretovovosť.  
Rodičom a deťom prajeme veselé prázdniny plné zážitkov a oddychu .
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Bc. Jana Svocáková, zást. MŠ

10. Kultúra, šport a udalosti

   V Goralskej karčme sa 26. apríla 2012 stretli seniori na posedení s 
vedením obce. Pre svojich starých rodičov si deti z materskej a zá-
kladnej školy pripravili bohatý program.

19.5.2012 sa v hoteli Magura zabávali Na Tancovačke rodín rodičia 
so svojimi deťmi. Celý večer sprevádzal bohatý program pripravený 
deťmi i dospelými. 

   Na Obecnom úrade v Ždiari v popoludňajších hodinách sme 9. 
mája 2012 slávnostne privítali medzi seba novonarodené deti, ktoré 
sa narodili roku 2011. Po úvodných slovách Ing. Veroniky Pitoňáko-
vej pre najmenších občanov našej obce a ich rodičov sa predstavi-
li s programom 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 
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spomienku na túto slávnostnú chvíľu Obec Ždiar venovala každému 
dieťatku pamätný list i peňažnú poukážku.

24. mája 2012 sme s dôchodcami navštívili rodisko Jána Pavla II. vo 
Wadoviciach a krakowský Wawel.

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 13. 7. 2012.

11. Ďakujeme

1.Pozemkovému spoločenstvu Strednica za spoluorganizovanie 
otvorenia Letnej turistickej sezóny 2012
2. Vedeniu ZŠ s MŠ, učiteľom, nepedagogickým pracovníkom za 
odvedenú prácu v školskom 
 roku 2011/2012

12. Blahoprianie

   Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce 
Ždiar, ktorí v mesiacoch apríl, máj, jún 2012 oslávili svoje životné ju-
bileá.

K narodeninám všetko najlepšie,
šťastie, zdravie, lásku k tomu,

aby pokoj kráčal denne k Vášmu domu,
aby Vás ľudia radi mali,

deti, vnučky , vnuci, pravnučky i pravnuci malí. 
Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do ďal-
ších rokov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce Ždiar.

86 rokov    75 rokov
Rozália Vaverčáková  Henrich Frank
    Libuša Michaláková
      
85 rokov    70 rokov
Juliana Krempaská  Anna Bekešová
Emília Kriššáková     Alojz Michalák
     
84 rokov    82 rokov
Verona Pitoňáková   Anna Bekešová
  
81 rokov    80 rokov 
Ondrej Andráš   Margita Pitoňáková
Žofia Krasuľová   Ružena Vaverčáková
Júlia Bekešová
Ján Bekeš

Ing. Veronika Pitoňáková

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

24. júna 2012 v areáli Stredni-
ce zapálením Jánskeho ohňa 
bola v Ždiari otvorená letná 
turistická sezóna. Podujatie 
ponúklo návštevníkom i do-
mácim možnosť si zasúťažiť 
a ukázať svoje zručnosti. Do 
súťaží sa zapojili muži, ženy aj 
rodičia s deťmi.


