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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,

zimné obdobie, ktoré je za nami, bolo zvláštne,  hlavne pre tep-
lotné pomery, ktoré si nepamätajú ani tí skôr narodení. Spomínané 
počasie malo vplyv na naše obecné povinnosti tak, že sme nemali 
toľko výkonov na upratovanie snehu, ako po iné roky, aj posypo-
vého materiálu sme použili menej. Tento stav počasia sa ale preja-
vil na väčšom poškodení obecných ciest. Je viac dier a sieťových 
poškodení cestného telesa. 

Aj tento rok bude pre obec prioritou pokračovať v údržbe obec-
ného majetku. Ak nám do nášho plánu práce nezasiahnu iné ne-
predvídané okolnosti, budú ukončené všetky potrebné práce na 
obecných budovách tak, aby neboli v havarijnom stave. Prvý  kvar-
tál roku 2014 bol obdobím bežného vybavovania dennej úradnej 
agendy, uzatvárania účtovných podkladov za rok 2013, vymáhania 
nedoplatkov za nájmy, odvozu TKO atď.  Obec musela zabezpečiť 
spracovanie pokladov pre plán činnosti požiarnej ochrany a civil-
nej ochrany na rok 2014. Všetci sa intenzívne školíme z novo pri-
jatých zákonov, nariadení, vyhlášok, ktoré  uvádzame do každo-
dennej činnosti obecného úradu. Zabezpečovali sme všetky po-
volenia, vyjadrenia k všetkým plánovaným investíciám. Od začiat-
ku roku 2014 začal platiť nový zákon o sociálnych službách, ktorý 
nám priniesol ďalšie povinnosti a náklady so zabezpečovaním za-
dávania prác pre novú kategóriu nezamestnaných občanov. Aktív-
ne sme sa zúčastňovali na prípravách plánov činnosti na rok 2014  
združení a organizácií,  v ktorých je naša obec členom. Zabezpe-
čovali sme kultúrne a športové podujatia. Okresné orgány CO nám 
vykonali kontrolu na úseku civilnej ochrany a hospodárskej mobi-
lizácie, okresná prokuratúra vykonala kontrolu na úseku prijímania 
VZN, okresná záchranná a protipožiarna ochrana vykonala kon-
trolu na úseku protipožiarnej kontroly na vybrané obecné objekty. 
Výsledkom kontrol bolo, že obci neboli vytknuté žiadne nedostat-
ky. PVS, a.s. Poprad vykonala kontrolu na úseku riešenia prepo-
jenosti domov na obecnú kanalizáciu a odstránenie púšťania tu-
kov do kanalizácie od  jednotlivých občanov. Z dôvodu, že tento 
prieskum nebol vykonaný, bol termín preložený do konca apríla. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo od začiatku roka dvakrát podľa 
schváleného plánu práce. Obecná rada zasadala pravidelne pod-
ľa plánu práce, alebo podľa potreby. Z prenesených kompetencií 
od štátu sme tento rok mali dostať viac o 2,5 % financií na základe 
navýšenia štátom zo 65 % na 67,5 % z výberu daní, ale v dôsled-
ku menšieho výberu daní štátu sme dostali menej financií oproti 
minulému roku v priemere okolo 2,5 %. Výdavky, oproti rozpočtu, 
ktorý sme prijali pre rok 2014, nám štát navýšil o zvýšenie miezd 
pre školstvo a pre zabezpečenie prác pre nezamestnaných, kto-
rí poberajú dávky v hmotnej núdzi. Títo nezamestnaní museli na-
stúpiť na vykonávanie prác na malých obecných služieb. Dvadsať 
rokov sa pomaly likvidujú všetky oblasti národného hospodárstva, 
samozrejme, že práce je menej, viac ľudí je bez práce, a tak štát, 
ktorý mal vytvárať podmienky pre zamestnanosť ľudí sa rozhodol 
prijať zákon, cez ktorý mestá a obce zabezpečia a naučia neza-
mestnaných občanov pracovať. Štát vymedzil, aké práce môžu tí-
to občania vykonávať a čo je hlavnou podmienkou, že môžu pra-
covať len na obecnom a pre obec. V našej obci bolo 16 občanov, 
ktorí spĺňali podmienky a mohli nastúpiť na vykonávanie prác na 
MOS, v skutočnosti ostalo len 5 občanov, ktorí si plnia túto povin-
nosť. Päť občanov na obecných službách máme ešte z predchá-
dzajúceho obdobia.

Rozpočet sme mali naplánovaný tak, aby sme zabezpečili chod 
obce a  finančnú spoluúčasť podaných projektov na rozvoj obce. 
Od začiatku roka neboli riešené žiadne podané projekty, ktoré po-
dali mestá a obce. Aj naša obec má podané projekty, ktoré sú od-

súhlasené, len čakáme na ich podpísanie na príslušných minister-
stvách. Sú dve možnosti, prečo vláda tak dlho odďaľuje ich schvá-
lenie. Štát nemá financie na spoluúčasť,  pretože financie presúva 
do  iných jej výhodných projektov, alebo sa čakalo na výsledok vo-
lieb. Obec do dnešného dňa nemá žiadne pozdĺžnosti,  hospodá-
rime s vyrovnaným rozpočtom.

Žijeme vo veľmi zložitej a ťažkej dobe. Celý svet je v morálnom 
a finančnom  kŕči, financie sú v rukách úzkej skupiny ľudí, ktorí  ich  
investujú predovšetkým do svojho luxusu. Tam, kde je finančná 
moc , morálka ustupuje a arogancia moci začína narastať.        Väč-
šina ľudí má existenčný problém, a preto situácia je všeobecne veľ-
mi vážna. Túto situáciu si ešte sťažujeme  sami svojou nedisciplino-
vanosťou,  nezáujmom o spoločnú našu obecnú vec. Svojím bez-
ohľadným správaním, ináč sa to ani nedá nazvať, zahľadení len do 
seba je nám jedno, či je to obecné alebo susedove,  hlavne keď mi 
to poslúži na dosiahnutie môjho zámeru  /cesty a ČOV/.

Obec môže robiť len to, na čo má financie.  Naša obec je veľmi 
ťažká na spravovanie z hľadiska údržby. Obecné cesty, ich dĺžka, 
obecné budovy v havarijnom stave, prevádzkovanie ČOV,  zabez-
pečovanie školstva, penzióny občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt 
v obci, to  všetko zhltne finančný rozpočet obce, ktorý nie je veľký, 
pretože  na veľké územie máme  málo občanov s trvalým pobytom 
v obci.  Obec dostáva podielové  dane od štátu, ktoré tvoria okolo 
80 % príjmov rozpočtu obce na občana, ktorý má trvalý pobyt v ob-
ci,  na občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej obci nedostáva-
me podielové  dane, hoci títo občania využívajú a veľmi razantne 
sa dožadujú služieb od obce. 

V oblasti školstva, či už po stránke vyučovacieho procesu, ale-
bo technického vybavenia je  zabezpečené všetko v požadovanej 
kvalite.

V uplynulých troch mesiacoch od začiatku roka 2014 sme 
zabezpečovali:
-  Bežný denný chod obecného úradu. 
-  Ukončili sme účtovne rok 2013
-  Zabezpečovali sme prieskum trhu na jednotlivé práce
-  Spracovali sme podklady pre rekonštrukciu strechy na ZŠ
-  Zabezpečovali sme športové akcie a kultúrne podujatia
-  Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce na ďalšie 
 obdobie organizácii, združení, ktorých sme členmi 
 (OOCR T-S-P, RZPOM, Spoločného stavebného úradu)
-  Riešili sme právne veci obce
-  Zabezpečovali sme pravidelnú zimnú údržbu ciest a verejných 
 priestranstiev.
-  Odstraňovali sme poruchy na ČOV a stabilizovali 
 sme prevádzku ČOV
-  Dokončili sme odstraňovanie stromov na cintoríne
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2.  Ekonomika
     Obec vychádza zo schváleného rozpočtu na rok 2014, ktorý 
sa priebežne plní ako v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti. 
V priebehu I. Q 2014 bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 1, 
kde bol rozpočet upravený vo výdavkovej časti, naďalej zostáva 
mierne prebytkový. 
     V mesiaci marec 2014 boli občanom zasielané rozhodnutia 
na miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2014, ktoré je 
potrebné uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnos-
ti t. j. 15. apríla 2014.
     Skončil 1. Q 2014 občania, podnikatelia, ktorí poskytujú uby-
tovacie služby sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za uby-
tovanie.
     V mesiaci apríl – máj budú doručované Rozhodnutia daň z ne-
hnuteľnosti za rok 2014.                Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebné požiadavky
Rozhodnutie
o odstránení stavby, Spevnená plocha pri RD 415, Pavol Bekeš 
415
Územné rozhodnutie
Prístavba penziónu Viktória, Stanislav Bekeš s manž. 513
Stavebné povolenie
Prestavba a prístavba RD, Ing. Róbert Olekšák 308
Kolaudačné rozhodnutie
Rodinný dom s ubytovaním, Zbigniev Goralczyk a spol, Rzesow, 
Poľsko
Prístavba penziónu Ždiaranka, Pavol Bachleda BAPAS, Spišská 
Belá
Drobná stavba a stavebné úpravy
Garáž, Jaroslav Olekšák 97

-  Začali sme s prípravou rekonštrukcie elektrických rozvodov 
 na starom obecnom úrade
-  Na starom obecnom úrade sme začali s výmenou všetkých 
 podláh 

-  Začali sme rekonštrukciu ďalších zastávok SAD

- Začali sme zabezpečovať čistenie obce

-  DHZ obce zasahovalo pri požiari lesa na Osturni 

-  Riešili sme zaradenie našich hasičov, po technickej 
 vybavenosti aj výkonovej triedy
-  Zabezpečovali sme 2x voľbu prezidenta SR
-  Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčinnosť 
 zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ.

V nasledujúcich troch mesiacoch (apríl, máj, jún) v roku 2014 
budeme riešiť ďalšie aktivity, medzi ktoré patria:

-  Zabezpečovať bežný denný chod úradu obce
-  Pripraviť a zvolať OcZ a OcR na apríl a jún
-  Prijaté nové zákony a VZN zaviesť do fungovania obce
-  Zabezpečiť voľby do europarlamentu
-  V mesiaci apríl zabezpečiť vyčistenie obce po zimných 
 mesiacoch
-  V mesiaci apríl zorganizovať zber elektroodpadu
-  Začať s rekonštrukciou strechy na ZŠ
-  Pokračovať s požiadavkami na čiastkové zmeny územného 
 plánu obce
-  Aktívne pôsobiť vo všetkých organizáciách a združeniach, 
 kde naša obec je členom a je to v prospech obce/ OOCR T-S-P, 
 MAS nášho regiónu, Asociácie horských sídiel, spoločného 
 stavebného úradu atď. /
-  Pokračovať v oprave oplotení pri obecnom úrade, HZ 
 a obvodného oddelenia polície
-  Začať s opravou a maľovaním fasády budovy obvodného 
 oddelenia polície
-  Zabezpečiť opravu čelnej, strešnej  a bočnej strany strechy 
 na zdravotnom stredisku 
-  Dokončiť výmenu podláh na starom obecnom úrade
-  Opraviť obecné cesty po zime
-  Zabezpečiť údržbárske práce na obecných bytovkách v zmysle 
 odsúhlasených požiadaviek
-  Pokračovať v rekonštrukcii autobusových zastávok
-  Pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých úrovniach
-  Ak budeme úspešní žiadatelia z Environmentálneho fondu, 
 začneme s prácami a vybavovaním podkladov na odsúhlasené 
 práce ČOV a kanalizácie
-  Pokračovať v údržbe ČOV na zlepšení chodu 
-  Po podpísaní zmluvy s ministerstvom pôdohospodárstva na 
 podaný projekt Regenerácia sídiel, začneme s jeho realizáciou
-  Zabezpečovať kultúrne a športové akcie v zmysle schváleného 
 plánu
-  Zvolať občanov a riešiť spolu situáciu v cestovnom ruchu 
 v našej obci
-  Začať s dobudovaní kanalizačných úsekov 
-  Zabezpečiť údržbu turistických chodníkov 

     Vážení spoluobčania, na záver Vás žiadam všetkých o účasť na 
zabezpečení čistoty v našej obci. Tým, že naša obec je strašne roz-
ťahaná, platí to, čo každý rok. Každý si urobí poriadok v rozmedzí 
svojho pozemku, okolo obecnej a štátnej cesty, vyčisti priekopy 
v tom istom rozmedzí a urobí poriadok okolo svojich domovov. 

Ing.  Pavol Bekeš, starosta obce      



9. Obec Ždiar prevádzkuje obecnú knižnicu v základnej škole, 
kde pravidelne ročne sa knižný fond dopĺňa novými knihami. Je 
prístupná každej vekovej skupine
10. V mesiaci apríl je možné doviezť elektroodpad na dvor sta-
rého  obecného úradu, kde bude sústredený a potom odvezený 
do zberného miesta. Odpad bude možné doviezť len v pracov-
nom čase od 7.00 do 15.00 hod. na určené miesto
11. Touto cestou vyzývame všetkých občanov, ktorí nemajú za-
platené stočné za rok 2013 z vlastného zdroja vody, aby tak uro-
bili najneskôr do 15.04 2014 v zmysle prijatého VZN obce Ždiar

9.Základná škola s materskou školou
Materská škola
Ani nevieme ako a sme v druhej polovici šk. roka 
2013/2014. Deti v našej MŠ od septembra nielen 
podrástli, ale obohatili a zdokonalili svoje zruč-
nosti a schopnosti vďaka obetavým p. učiteľkám 
a 12 predškolákov sa už teraz teší na september v ZŠ.
Uskutočnené aktivity:
- exkurzia predškolákov v ZŠ, 
- zápis predškolákov do ZŠ,
- fašiangový karneval
- goralský slávik
ml. odd. st. odd.
1.miesto - Samuel Andráš 1.miesto - Katarína Horská
2.miesto - Silvia Vasičáková 2.miesto - Tamarka Bachledová
3. miesto - Nela Sisková 3. miesto - Gregor Andráš 
- divadelné predstavenia medzi triedami 
- jarná brigáda detí a zamestnancov  na skrášlenie šk. dvora
   A aké budú naše ďalšie aktivity? Tešíme sa z jarného obdobia, 
aby sme mohli po dlhej zime  nabrať mnoho tvorivých síl do finál-
neho obdobia šk. roka.
Pripravované aktivity:
-  vystúpenie pre dôchodcov
-  návšteva lesnej škôlky z príležitosti mesiaca 
 „Apríl mesiac lesov“
-  turistická vychádzka do Blaščackej doliny 
-  Deň matiek
-  vystúpenie pre novorodencov
-  MDD
-  celoškolský koncoročný výlet
-  rozlúčka s predškolákmi
   Na záver želáme všetkým krásnu jar a príjemné prežitie veľko-
nočných  sviatkov.                       Bc. Jana Svocáková, zást. MŠ
                                                        

Stanoviská
k výrubu stromov, M.Adamjáková 449
k sťažnosti – oplotenie, Viera Mršťáková 224
k prístavbe a prestavbe objektu 454, Miloš Varády, Tatranská 
Lomnica

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva
     29.04.   24.06.

5. Zber a odvoz TKO
     03.04.  17.04.  30.04.  15.05.  29.05.  12.06.  26.06.

6. Zber separovaného odpadu
     04.04.  02.05.  30.05.  27.06.
 
7. Evidencia obyvateľov od 1.1.2014 do 31.3.2014

Prihlásení na trvalý pobyt: 2
Ružena Macura, Kristián Macura

Odhlásení z trvalého pobytu: 3
Marcela Olekšáková, Marek Dulák, Tibor Bachleda

Zomrelí: 6
Nela Madejová, Marcela Janská, Angela Olekšáková, 
Ing. Klaudius Burger, Elena Andrášová, Valentín Andráš

Narodení: 4
Nina Bachledová, Kristína Pitoňáková, Nina Pitoňáková, 
Adam Slodičák

Počet obyvateľov k 31.3.2014: 1352
Priemerný vek obyvateľov: 38 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce: Adam Slodičák
Ing. Veronika Pitoňáková

8. Informácie  a upozornenia
1. Stretnutie s dôchodcami bude 24.04.2014 o 14.00 hod. v Go-
ralskej karčme. Budeme prejednávať možnosť vybudovania jed-
nodňového stacionára pre seniorov na starom obecnom úrade, 
preto Vás žiadame o účasť.
2. Dňa 14.5.2014 o 15.00 hod. na obecnom úrade sa uskutoční 
uvítanie novonarodených detí v roku 2013.
3. Žiadame všetkých stavebníkov, aby pred zahájením výstav-
by si odkonzultovali podmienky výstavby na stavebnom úrade,  
aby sa výstavba realizovala v súlade so stavebným zákonom 
a územným plánom  obce na platné stavebné povolenie. Všet-
ky iné stavebné aktivity mimo stavebný zákon budú pokutované 
a stavby nebudú skolaudované.
4. Dňa 24.05.2014 budú voľby do Európskehoho parlamentu
5. Obec Ždiar pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila učiteľov na dô-
chodku, bývajúcich v Ždiari, pamätnou medailou J.A. Komen-
ského za celoživotnú tvorivú pedagogickú prácu.
6. Zvoz TKO 17.04.2014 bude bez kontrolných lístkov, na jeden 
rodinný dom dve konvy. 
7. V 14. týždni sme vyčistili okolie hlavnej cesty 1/67 od Červenej 
skaly po Príslop, kde sme nazbierali 40 vriec odpadu.
8. V týchto dňoch poslanci OcZ uskutočňujú prieskum napoje-
nia na obecnú kanalizáciu a taktiež v penziónoch osadenie lapa-
ča tukov. Najväčším problémom udržania ČOV v normálnej pre-
vádzkovej činnosti je, že niektoré domácnosti sú pripojené cez 
septiky na kanalizáciu  a do kanalizácie sa dostáva prehnitý kal, 
ktorý poškodí proces čistenia v ČOV. Do kanalizácie sa nesmie 
dostať taktiež hnojovica z maštali, ktorá má podobný vplyv na 
činnosť ČOV,  ako prehnitý kal. Domácnosť musí byť napojená 
priamo na kanalizáciu.
   Druhým najväčším problémom je, že v penziónoch sa podá-
va strava pre turistov a všetky tuky sa dostavajú do kanalizácie, 
čo tiež má negatívny vplyv na proces čistenia, preto každý pen-
zión, ktorý sa zaoberá stravovaním si bude musieť zriadiť lapač 
tukov.
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Základná škola
Vážení občania!

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

Starenky učiteľky
Starenky učiteľky postávajú na priedomí,
keď sychravá jeseň im kýva na pozdrav.
Vlasy im poprášila krieda
a po ich tvárach ako po notovej osnove
prechodia poltóny spomienok,
úsmevov a sĺz.
Ich ruky sa sformovali do tvaru detskej hlávky.
Čakajú pohľadnicu od mora,
či sneženie púpav zo strání,
či zacenganie po hodine života?
Starenky učiteľky postávajú na priedomí,
krátkozrakými očami hľadajú ryšavé slnko
a čudujú sa koncertu vtáctva
i akýmsi dotieravým veršom – už je čas?
Ich žiaci dávno uleteli z dohľadu,
len pamäť stareniek učiteliek ich drží za
pačesy.
Jedni sa stali hrdinami práce
a iní kradnú a bijú si ženy
a iní si pretancovali život
a iní hľadajú šťastie, a preto sú smutní
a veľmi by sa chceli vrátiť do školských lavíc.
Starenky učiteľky postávajú na priedomí.
A čakajú svojich šedivejúcich žiakov,
aspoň ich pieseň, aspoň kartu od nich.
A veď by stačilo napísať: bába búva,
Mama myje Miša, 
spomínam na Vás, žijete ešte, pani učiteľka?

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

V ďalšej časti Vás, milí občania, chceme informovať o všetkých 
aktivitách, súťažiach a úspechoch našej školy počas mesiacov 
január až marec. Vo februári sa nám podarilo absolvovať lyžiar-
sky kurz (žiaci 7. ročníka). Napriek nepriaznivým snehovým pod-
mienkam sme absolvovali, a to úspešne, všetky kolá Tatranskej 
lyžiarskej ligy v zjazdovom aj bežeckom lyžovaní. Celkovo sme 
skončili v zjazdovom lyžovaní na peknom 4. mieste z 8. škôl. Naj-
úspešnejší lyžiari: S. Strachanová – 1. miesto, K. Strachanová 
– 4. miesto, P. Svocák – 4. miesto. Veľmi by som chcela pochvá-
liť žiakov, ktorí spolu s p. učiteľkou G. Krasuľovou rozbiehajú be-
žecké lyžovanie a na súťaži štartujú s dlhoročnými profesionál-
mi. V tomto roku opäť súťažili na Štrbskom Plese a spomeniem 
tých najšikovnejších: L. Fano, R. Jurčová, D. Budzáková, S. Pi-
toňáková, E. Pavlikovský, M. Štefaňák, P. Miškovič, E. Spirčák, 
J. Michalák, P. Prichocký, E. Slodičáková, P. Svocák, S. Horník, 
J. Horský, D. Horník a V. Izak. Škola zakúpila nové bežky a ly-
žiarske topánky a už druhý rok funguje v škole krúžok v behu na 
lyžiach. Možno nedosiahneme bývalú slávu v tomto športe, ale 
teší nás veľký záujem detí práve o tento druh športu a v dnešnej 
dobe je dôležité, aby deti zmysluplne trávili voľný čas. V zim-
ných športoch dosahujeme pekné výsledky, a preto sa naši ly-
žiari rozlúčili so zimnou sezónou spoločným posedením pri sym-
bolickej nádhernej torte, ktorú škole deťom sponzorsky venovali 
majitelia penziónu Furmanec. Ďakujeme! Okrem lyžiarov máme 
v škole šikovných futbalistov, za I. stupeň: Matteo Sleboda, Ja-
kub Mačák, Peter Bachleda, Ján Mačák a florbalistov a florbalist-
ky. Zúčastnili sme sa na obvodných kolách v týchto disciplínach 
pod vedením p. uč. V. Mačáka a p. uč. G. Krasuľovej a skončili 

sme na krásnom 2. mieste. 
Na Valentína sa uskutočnil Valentínsky karneval s diskotékou. 

Karneval bol bohatý na množstvo súťaží a zábavných aktivít, kto-
ré pre deti pripravili p. uč. B. Jurčová, Z. Halčinová a A. Beke-
šová. Z rodičovského združenia sme peknými cenami odmenili 
najkrajšie a najoriginálnejšie karnevalové masky. Masky si pri-
pravili aj pani učiteľky, nálada bola vynikajúca. 

Vo februári prebehol aj zápis do 1.ročníka. Zápis úspešne ab-
solvovalo a zvládlo na jednotku 14 budúcich prváčikov, na kto-
rých sa už teraz tešíme!  

Ďalšie súťaže, ktorých bolo neúrekom vo februári a v marci, 
boli: okresné kolo v recitačnej súťaži historickej povesti Šalian-
sky Maťko (M. Vojtaššák, B. Andrášová), Goralské spievanky (M. 
Paciga, M. Mačák, K. Pitoňáková), školské kolo a obvodné kolo 
olympiády v anglickom jazyku (A. Michelčíková), školské kolo, 
obvodné kolo a postup na okresné kolo (J. Bachledová a P. No-
vák) v súťaži Hviezdoslavov Kubín, celoslovenská matematická 
súťaž Matematický Klokan (40 žiakov), okresné kolo v Pytago-
riáde – úspešní riešitelia: sestry B. a G. Špakové, okresné kolo 
matematickej olympiády 5. a 9. ročníka (P. Pitoňák, A. Michelčí-
ková), okresné kolo fyzikálnej olympiády (A. Valigová), Čitariáda 
na I. st. zameraná na čítanie s porozumením, Svetový deň vody... 
. V týchto dvoch mesiacoch boli vyhlásené súťaže medzi trieda-

mi o najkrajšiu Valentínsku výzdobu a v marci o najoriginálnej-
šiu nástenku k mesiacu kníh. Kolektívy, ktoré vyhrali súťaž, boli 
odmenené spoločným posedením s triednou učiteľkou v Pizzerii 
Rustika. A v marci naši čoskoro absolventi písali Monitor 9. Ich 
prvá veľká skúška zo slovenského jazyka a matematiky dopadla 
na výbornú, pretože výsledky mali naozaj dobré. Podrobnejšie 
informácie o všetkých súťažiach a aktivitách nájdete na školskej 
webovej stránke a najmä vo fotoalbume. 

Taktiež organizujeme množstvo aktivít, ktoré sú prístupné pre 
širšiu verejnosť, nielen pre žiakov našej školy. Tým Vás srdeč-
ne pozývame na tieto akcie do školy! Najaktuálnejšou takou v 
najbližšom období, t. j. od 14.4. do 16.4.2014, bude  prehliad-
ka tvorivých veľkonočných dielní, kde žiaci spolu s učiteľmi bu-
dú prezentovať veľkonočné stoly plné vlastnoručne vyrobených 
ozdôb a symbolov Veľkej noci. Druhý májový víkend, v nede-
ľu 11.5.2014 na Deň matiek, pripravujeme slávnostný kultúrny 
program (v škole  v telocvični o 14:00 h) venovaný mamičkám 
a babičkám! 

Množstvo aktivít a súťaží svedčí o tom, že máme šikovné a ta-
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lentované deti, čo sme veľmi radi, ale taktiež máme šikovných, 
ochotných a obetavých učiteľov, za čo im ako riaditeľka školy 
ďakujem!  

Tiež sa chcem poďakovať súčasnému rodičovskému združe-
niu, ktoré pomáha škole a podporuje všetky aktivity, finančné 
odmeny pre žiakov a činnosť našej školy!         Riaditeľka školy 
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10. Kultúra, šport a udalosti
   Detský folklórny súbor Ždiaranček sa 21. januára 2014 so svo-
jimi vedúcimi Mgr. Janou Andrášovou a Petrom Michalákom zú-
častnili XI. ročníka súťaže „Jaselek“ v kategórii Tradície – starší 
žiaci v poľskom Zakopanom a zo súťaže si priniesli 1. miesto. 
Blahoželáme.

2. februára 2014 sa konal hokejový turnaj „O pohár starostu ob-
ce“ za účasti 4 mužstiev: Organizátori, POWER KING, HC Kež-
marok a HC Spišská Bela C. Zápasy vyvrcholili do finálového zá-
pasu, ktorého víťazom sa stalo družstvo HC Spišská Belá C. 

  

Poradie: 
1. HC Spišská Belá C 
2. POWER KING 
3. Organizátori – Strachan Team 
4. HC Kežmarok

Skvelá zábava sa niesla celým večerom na  5. Reprezentač-
nom plese Goralov  8. februára 2014. Program pre krojovancov 
si pripravili deti zo súboru Ždiaranček a ako prví rozprúdili zá-
bavu spolu so ždiarskou goralskou muzikou a ženami so sú-



Veselú Veselú 
Veľkú noc, Veľkú noc, 
veľa vody, veľa vody, 

pohody, pohody, 
spokojnosti spokojnosti 

a radosti a radosti 

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 11. 4. 2014.

boru Goral. Hosťom večera bola speváčka Jadranka Handlov-
ská a do skorých ranných hodín hrala hudobná skupina Rytmix. 

   Pri príležitosti Dňa učiteľov sa konalo posedenie učiteľov ZŠ 
s MŠ dňa 28. marca 2014. Napriek všetkým ťažkostiam a nároč-
nosti vyplývajúcej z tohto povolania je práca učiteľa naplnená 
tvorivosťou, pochopením, dobrom a múdrosťou.  Za celoživot-
nú prácu a tvorivé pedagogické roky obec Ždiar ocenila učite-
ľov na dôchodku, bývajúcich v Ždiari, pamätnou medailou J. A. 
Komenského.

11.  Ďakujeme
1. Všetkým občanom, ktorí sponzorovali Ples Goralov. 
2. Všetkým občanom, ktorí svojou prítomnosťou v Ždiarskych 
krojoch poctili ples Goralov  a vytvorili neopakovateľnú atmosfé-
ru. 
3. Pri príležitostí Dňa učiteľov ďakujeme všetkým učiteľom, či už 
v procese vyučovania, alebo na dôchodku  za ich neoceniteľný 
prínos pri výučbe našej mládeže a skvalitňovaní školstva v na-
šej obci.                                                                           

12. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce
Ždiar, ktorí v mesiacoch január, február, marec  2014 oslávili
svoje životné jubileá.

Čas ten stále ponáhľa sa niekam míľovými krokmi.
Nikoho z nás nevynechá, keď pridáva roky...

Do ďalších rokov veľa šťastných krokov,
veľa lásky a porozumenia.

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

občania obce Ždiar.

94 rokov   92 rokov  
Štefan Šilon     Júlia Olekšáková

86 rokov    85 rokov 
Valent Mačák   Mária Kriššáková
Júlia Zavodjančíková
Štefan Svocák   83 rokov
    Veronika Galliková
84 rokov 
Ružena Zachvejová  82 rokov
Zuzana Adamjáková  Alžbeta Bachledová
Angela Chytilová   Margita Slebodová

81 rokov   80 rokov
Margita Slodičáková  Lukáš Michalák
Rozália Slodičáková  Ondrej Gallik
    Eduard Lipták
    Mária  Pitoňáková
70 rokov 
MUDr. Štefan Dendis

   Ing. Veronika Pitoňáková

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

pohody, pohody, 
spokojnosti spokojnosti 
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