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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,
   dostávate druhé číslo spravodaja v roku 2016, v ktorom by sme 
Vám chceli predstaviť, čo plánujeme v tomto roku robiť a priblížiť 
Vám aj čiastkové výsledky za prvé tri mesiace v tomto roku.
V roku 2016 bude obec pripravovať podklady a riešiť hlavne tie-
to priority:
� riešiť ČOV jej rekonštrukciu, pretože by mala vyjsť výzva na 
riešenie odvádzania odpadových vôd aj pre obce s počtom oby-
vateľov od 1000 do 2000 obyvateľov. Bude potrebné pripraviť 
všetky projektové podklady, stavebné povolenie a s tým spojené 
vyjadrovanie dotknutých orgánov. 
� pokračovať v riešení rekonštrukcie cesty 1/66 jej odvodnenia a 
výstavby chodníkov okolo cesty.
� zabezpečiť rekonštrukciu obecnej cesty / položenia asfaltové-
ho koberca v určitej dĺžke a šírke / v časti, kde je najviac poško-
dená a kde budú urobené odrážky na prístupových cestách, aby 
to malo zmysel /
� podať žiadosť a projekt na rekonštrukciu materskej školy
V priebehu roka budú vychádzať nové výzvy z európskych fon-
dov, podľa toho, čo bude sa dať použiť pre našu obec, budeme 
pripravovať podklady a riešiť dané výzvy.
Obec bude okrem väčších priorít zabezpečovať všetky potrebné 
a bežné veci pre normálne fungovanie obce:
� úprava domu smútku – zabezpečenie mraziaceho boxu, pre-
tože jestvujúce chladiace zariadenie v letných mesiacoch nepo-
stačuje. V dome smútku bude chladiace a aj mraziace zariade-
nie.
� uvádzať do života obce nový zákon o likvidácii odpadov všet-
kého druhu v obci
� oprava obecných ciest, opravou výtlkov a oprava krajníc obec-
ných ciest makadamom
� oprava a ošetrovanie mostného zábradlia
� výstavbu nového oplotenia okolo starého obecného úradu
� oprava oplotenia okolo materskej školy
� oprava oplotenia okolo polície
� úprava fasády a osadenie okenných rámov na zdravotnom 
stredisku
� maľovanie spoločných priestorov v obecných bytoch
� dovybavenie potrieb pre hasičov a ich pravidelné školenie a 
výcvik
� značenie turistických chodníkov
� zabezpečenie fungovania stacionáru a rozvozu obedov pre 
seniorov, ktorí sú odkázaní na takú službu

Obecný úrad bude zabezpečovať každodennú agendu úradu, 
ktorá mu vyplýva zo zákonov.

V ekonomickej oblasti budeme zabezpečovať, aby si každý 
splnil povinnosť zaplatiť to, čo mu vyplýva zo zákonov a z naria-
dení obce. Budeme naďalej riešiť šetrenie nákladov na každej 
úrovni fungovania obce.

V školstve budeme spolu s vedením školy riešiť skvalitnenie 
vyučovacieho a výchovného procesu na všetkých oblastiach vy-
učovacieho procesu a riešiť zvýšenú spoluprácu školy s rodič-
mi.

V oblasti kultúry obec zabezpečí všetky kultúrne a športové 
podujatia, ktoré sme v minulosti organizovali. Obec je nápomoc-
ná riešiť požiadavky a spolupracovať s jednotlivými združeniami 
a spoločenstvami v oblasti športu, kultúry, cestovného ruchu a 
ďalších organizácií, ak by bol záujem.

Obec pre zabezpečenie sociálnej starostlivosti má naďalej 
podpísanú zmluvu so Spišskou katolíckou charitou o spoluprá-

ci na vykonávanie odbornej sociálnej starostlivosti pre našich 
občanov. Obec bude zabezpečovať na požiadanie občanov ich 
umiestnenie do domova dôchodcov. V dennom stacionári môžu 
byť aj občania, o ktorých je postarané v rodine, ale rodinný prí-
slušník si potrebuje niečo vybaviť a nemá komu zveriť opatrova-
nú osobu. 

Obec bude spolupracovať naďalej s dvoma družobnými mes-
tami, a to s Chabařovicami na severe Čiech, kde spolupráca je 
na úrovni základných škôl a s mestom EGER v Maďarsku, kde 
spolupráca je v oblasti turizmu dospelých a školskej mládeže.  

 V mesiacoch január - marec sme zabezpečovali:
� Denný chod obecného úradu.
� Pripravovali a zvolali sme zasadnutie obecného 
 zastupiteľstva.
� Prijali sme nové VZN o vodení a držaní psa
� Zabezpečovali sme výberové konania na jednotlivé 
 plánované práce.
� Zabezpečovali sme čistotu obce 
� Zabezpečovali sme športové podujatia / Hokejový turnaj /
� Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce 
 na ďalšie obdobie organizácií, združení, ktorých sme 
 členmi (OOCR T-S-P, RZMO, Spoločného stavebného úradu, 
 MAS – LAG PIeniny).
� Zúčastňovali sme sa na školeniach potrebných pre náš 
 každodenný výkon.
� Zúčastnili sme sa cvičenia DHZ na Lešti 

� Zabezpečovali sme prípravu a priebeh volieb do NR SR
� Vymaľovali sme triedy materskej školy 
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2. Ekonomika

Rozpočet na rok 2016 bol prijatý vyrovnaný, mierne prebytko-
vý. Obec priebežne plni rozpočet obce v príjmovej ako aj vo vý-
davkovej časti za I. Q 2016.

V mesiaci február bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 1, a 
to navýšenie vo výdavkovej časti vo výške 4 700,00 Eur. Do 31. 
marca 2016 mala obec uhradené všetky záväzky.

V mesiaci marec 2016 boli zasielané rozhodnutia na miestny 
poplatok za komunálne odpady na rok 2016, výška poplatku na 
tento rok je 17,53 Eur/na osobu a zľava na školopovinné dieťa a 
dôchodcu je 10,70 Eur/osoba.

V mesiaci apríl budú zasielané rozhodnutia na daň z nehnuteľ-
ností a daň za psa. Výška dane zostáva na úrovni roku 2015.

Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebný úrad a stavebné požiadavky

Rozhodnutie
Pokuta, Nádrž PHM, Pavol Bekeš, 415
Priestupok, Rodinný dom s ubytovaním, František Bretz s manž. 
Monikou, 387
Priestupok, Prístavba k rodinnému domu, Pavol Tkáčik, 152
Pokuta, Zmena stavby rodinného domu, Peter Bachleda s manž. 
680
Pokuta, Rodinný dom-roľnícky dvor 47, Mores Resort, s.r.o., Bra-
tislava
Dodatočné povolenie-Rodinný dom s ubytovaním, František 
Bretz s manž. 387
Stavebné povolenie
Prístavba rodinného domu, Andrea Slodičáková 616
Rodinný dom, Ing. Karol Kučera, 112
Garáž, Mountain Resort, s.r.o., Prešov
Kolaudačné rozhodnutie
Prístavba a nadstavba hotela Bachledka*** Strachan, Strachan, 
s.r.o. 646
Drobná stavba a stavebné úpravy
Výmena izbíc, Dana Stupárová 518
Sklad náradia, Milan Zoričák 348
Štátny stavebný dohľad
Ján Budzák 81
Zuzana Bachledová 680
Daniel Bekeš 631

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva

26.4.2016      28.6.2016

5. Zber a odvoz TKO
 
14.4.     28.4.     12.5.     26.5.     9.6.     23.6.

6. Zber separovaného odpadu

15.4.     13.5.     10.6.

7. Evidencia obyvateľov od 1.1.2016 do 31.3.2016

Prihlásení na trvalý pobyt: 7
Martin Melicher, Ľubomír Kocvár, Martina Kocvárová, 
Ľubomír Kocvár, Pavol Kocvár, Adam Kocvár, Martin Kocvár

Odhlásení z trvalého pobytu: 4
Júlia Olekšáková, Jozef Spirčák, Petronela Spirčáková, 
Lea Spirčáková

Zomrelí:6
Anna Pitoňáková, Rozália Kriššáková, Margita Slodičáková, 
Margita Troppová, Anna Galliková, Lukáš Sleboda

Narodení:5
Aneta Kotarbová, Timotej Ján Kotarba, Natália Gurová,
Matej Budzák, Jakub Lizák

Počet obyvateľov k 31.3.2016: 1348
Priemerný vek obyvateľov: 38, 85 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce: Jakub Lizák

Ing. Veronika Pitoňáková

8. Informácie a upozornenia

1. Dňa 14. 4. 2016 pripadlo na obec Ždiar hostiť primátorov, sta-
rostov a riaditeľov základných škôl, pri príležitosti Dňa učiteľov, 
zo školského úradu okresu Poprad a Kežmarok.
2. TKO vo vreciach sa nebude zbierať, TKO sa bude zbierať len v 
smetných nádobách 110 l a 1 100 l.

� Zateplili sme povalu pod strechou v obecných bytovkách
� Zabezpečovali zimnú údržbu obecných ciest a tiež posypový 
 materiál na zimnú údržbu
� Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčinnosť
 zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ.
� Volili sme radu školy na ďalšie štvorročné obdobie
� V materskej škole sme prijali nové smerovania škôlky 
 so zdravým spôsobom výživy a zdravotného štýlu.

V nasledujúcich troch mesiacoch /apríl, máj jún/ v roku 2016 
budeme riešiť ďalšie aktivity, medzi ktoré patria:
� Budeme zabezpečovať denný chod úradu obce
� Pripravíme a zvoláme podľa plánu zasadnutia zasadnutie OcZ
� Zabezpečíme plánované športové a kultúrne aktivity v danom 
 období.
� Prijaté nové zákony a nariadenia uvedieme do fungovania 
 obce
� Aktívne budeme pôsobiť vo všetkých organizáciách 
 a združeniach, v ktorých je naša obec členom 
� Zabezpečíme opravu obecných ciest a rigolov okolo 
 obecných ciest
� Zabezpečíme úpravu parkovísk pri materskej škole
� Budeme zabezpečovať opravu cestného zábradlia
� Osadenia ďalších košov na odpad na miesta, 
 kde je to potrebné
� Zapracujeme nový zákon o odpadoch do života obce

�� Zabezpečíme úpravu vnútorných priestorov domu smútku 
�� Zabezpečíme osadenie mraziaceho zariadenia do domu 
 smútku
�� Budeme pokračovať v riešení vodného režimu, opravy cesty 
 a budovania chodníkov na ceste I/66
�� Budeme udržiavať verejné priestranstvá čisté 
�� Zabezpečíme väčšiu údržbu ČOV po zimnom období
�� Zabezpečíme zber elektrodpadu
�� Zabezpečíme vyčistenie obce po zimnom období
�� Budeme pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých 
 úrovniach riadenia
�� Spolu s vedením školy uvedieme do života školy všetky 
 legislatívne zmeny, ktoré vstúpili do platnosti od 1.9.2015.

Milí Ždiarčania, 
   V závere by som Vás chcel tiež požiadať, aby každý v svojom 
okolí v tomto jarnom období vyhrabal, vyčistil a pozbieral všetko 
to, čo tam nepatrí po zimnom období. Ďalej Vás chcem vyzvať 
na vyčistenie priekop okolo obecnej cesty v úseku svojich ne-
hnuteľností a hlavne urobenia odrážok na prístupových cestách 
k svojim nehnuteľnostiam a odvedenie vody, aby nevytekala na 
obecnú a štátnu cestu I/66. Verím, že spoločne urobíme všetko, 
aby sme sa hlavne my všetci Ždiarčania dobre cítili a našu obec 
chválili aj naši návštevníci, že nám záleží na našej obci.

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 
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3. Za odpad na pozemku a čiernu skládku je zodpovedný maji-
teľ pozemku.
4. Denný stacionár v zastúpení Spišskou katolíckou charitou /
p. Andrášová / zabezpečuje stravovanie dôchodcov v stacioná-
ri a rozvoz obedov pre dôchodcov domov zo školskej jedálne s 
účinnosťou od 1.2.2016. Je potrebné si podať žiadosť o sociálnu 
službu, tlačivo Vám poskytne p. Pitoňáková na OcÚ a v dennom 
stacionári p. Andrášová.
5. Žiadame všetkých ubytovateľov, najmä tých, ktorí za posled-
né roky nezaplatili nič alebo zaplatili len symbolickú sumu da-
ne z ubytovania, aby zodpovedne pristupovali k jej odvádzaniu 
do rozpočtu obce alebo finančne podporili rozvoj obce – opravu 
obecných ciest.
6. Žiadame všetkých, ktorých prístupová cesta vyúsťuje na obec-
nú cestu o zriadenie vodnej odrážky za účelom odvedenia vody 
do priekopy, pretože voda vytekajúca na obecnú cestu ju naj-
viac poškodzuje.
7. Žiadame všetkých účastníkov svätej omše, ktorí parkujú pred 
vchodom do kostola, aby po skončení svätej omše mali trochu 
strpenia a nechali odísť peších a potom bezpečne bez ohrozenia 
spoluobčanov opustili priestor pred kostolom. Ide radovo len o 
dve - tri minúty zdržania. 
8. Žiadame všetkých občanov, aby v priebehu mesiaca apríl vy-
čistili priekopy okolo obecných ciest v úseku svojich nehnuteľ-
ností. 
9. V priebehu mesiaca apríl budeme zbierať elektroodpad, ktorý 
budem v pracovnom čase zhromažďovať v priestoroch starého 
obecného úradu.
10. Výstavba garáží v blízkosti obecných a hlavnej cesty sa bude 
realizovať podľa navrhnutej štúdie, ktorá je zverejnená na webo-
vej stránke obce a na stavebnom úrade obce Ždiar. Z dôvodu, 
že sa začali okolo ciest umiestňovať všelijaké stavby a búdy a ur-

čite to nevyzerá dobre z hľadiska architektúry, keď obecná cesta 
nám slúži ako pešia zóna.
11. Žiadame všetkých na štvorkolkách a na kolesových trakto-
roch o rešpektovanie nejazdenia hlavne za mokra, pretože vý-
stavba cesty po Magure a chodníkov, ktoré sa pripájajú na danú 
cestu stála nemalé financie, čas a za obdobie jednej jesene a jari 
všetko zničíme.
12. Opätovne upozorňujeme stavebníkov, aby pred výstavbou 
akejkoľvek stavby si odkonzultovali na stavebnom úrade , čo sa 
môže a či sa môže stavať na danom pozemku. 
13. Stretnutie dôchodcov sa uskutoční dňa 21. 4. 2016 o 14.00 
hod. v Goralskej karčme.
14. Uvítanie novonarodených detí v roku 2015 plánujeme na 11. 
5. 2016 o 14.00 hod.                 Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

Materská škola
Hoci sa školský rok prehupol už do svo-

jej druhej polovice, našich škôlkarov čaká ešte 
množstvo hodnotných akcií .

Počas fašiangov sme tradične vyrábali 
masky, škrabošky, veselých šašov a zdobili si 
škôlku na karneval. Karneval zmenil našu škôlku na veľké kráľov-
stvo plné rozprávkových bytostí, ktoré sa predstavovali v rytme 
karnevalových piesní za prítomnosti Dorotky z Fidorkova.

V rámci regionálnej výchovy deti svoj spevácky talent pred-
viedli v „Goralskom sláviku“, kde na stupni víťazov sa umiestnili:
1. trieda    2.trieda
1.Barborka Krasuľová  1. Samko Halčin a Samko Š. Andráš
2. Klárka Halčinová  2. Beátka Pitoňáková
3. Marco Siska   3. Lily Daunter

9. Základná škola s materskou školou, Ždiar 255
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22. marca sme si s deťmi pripomenuli „Svetový deň vody“ roz-
právali sme sa o jej dôležitosti pre náš život, o význame a jej šetrení.

Súčasné trendy vo výchove a vzdelávaní nás vedú k hľada-
niu nových metód a aktivít, ktorými by sme našim deťom poskyt-
li zaujímavé momenty v príjemnom prostredí materskej školy a 
v prítomnosti svojich rovesníkov pri hrách pod láskavým dohľa-
dom ich pani učiteliek, pretože, ako hovorí klasik: „ Ak mi niečo 
vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to 
urobím – pochopím.

 Ako už mnohí postrehli, v triede predškolákov deti pracujú s 

interaktívnou tabuľou, ktorá ponúka deťom nový rozmer pozná-
vania a učenia sa. Pomocou programov sa zdokonaľujú v mate-
matickej gramotnosti, grafomotorike, rozširujú si poznanie, riešia 
rôzne úlohy, čo ich veľ mi baví a radi s ňou pracujú.

V mesiaci apríl sa naši predškoláci zúčastnia zápisu do 1. roč-
níka , prajeme im veľa úspechov.

Zápis detí do MŠ na školský rok 2016/2017 prebehne v dňoch 
od 30.4.2016 do 31.5. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťa-
ťa do MŠ vydá riaditeľka ZŠ s MŠ do konca júna 2016.

 Bc. Jana Svocáková, zást. MŠ

Základná škola
Vážení občania!

Blíži sa jar, veľkonočné sviatky sú už za nami! Jar sa spája u 
nás v škole s pre nás veľkým sviatkom, a to Dňom učiteľov (28. 
marec). Touto cestou by som chcela poďakovať najmä pani uči-
teľkám, 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 po-
ďakovali im. 

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

Okrem toho, v apríli je ďalší dôležitý deň, nielen pre našich de-
viatakov, ale aj pre školu. 6. apríl – Testovanie 9. Pre deviatakov 
dôležitý preto, lebo je to ich prvá skúška  zodpovednosti a môžem 
povedať, trošku i dospelosti. Týmto testom sa overia ich vedo-
mosti, ktoré nadobudli v tejto škole počas 9-ich rokov základnej 
dochádzky, a každý z nich chce obstáť čo najlepšie. Je to tiež ob-
raz toho, ako naša ždiarska škola, učitelia pripravili týchto 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 pri-
pravuje žiakov nielen druhého stupňa, ale už aj prvého stupňa na 
Monitor, ktorý sa píše povinne v 9. ročníku. V tomto školskom ro-
ku prvýkrát povinne písali monitor aj v piatom ročníku. A boli veľ-
mi úspešní, ich výsledky: SJL – 70,42% (celoslovenká úspešnosť 
61,99%), MAT – 71,25% (celoslovenská úspešnosť 66,62%). 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 pripravení, zrelí a vedia, ako na to. 

V ďalšej časti Vás, milí občania a rodičia, chceme informovať 
o všetkých aktivitách, súťažiach a úspechoch našej školy, ktoré 
prebehli počas mesiacov január až marec. Športové aktivity: 
Tatranská lyžiarska liga – najvýznamnejšie úspechy: S. Stra-
chanová 1. miesto v obrovskom slalome. Tatranská lyžiarska li-
ga mala tieto disciplíny: zjazdové lyžovanie a bežecké lyžovanie, 
ktoré sa uskutočnilo na Štrbskom Plese – najvýraznejší úspech v 
bežeckom lyžovaní zaznamenala R. Jurčová. Už štvrtý rok sa za-
pájame do okresného kola v gymnastike, kde dosahujú ždiarski 
žiaci taktiež vynikajúce úspechy. Tak tomu bolo aj v tomto škol-

skom roku. Okresné kolo prebehlo v Poprade, najväčšie úspe-
chy získali: mladší žiaci 2. miesto, starší chlapci 2. miesto a mlad-
šie dievčatá 3. miesto. Vo februári sa uskutočnil taktiež lyžiarsky 
kurz v 7. ročníku, využili sme príspevok od ministerstva školstva 
a žiaci sa zúčastnili na výcviku v Mlynkách Dedinkách, kde boli 
aj ubytovaní. Na záver nie veľmi vydarenej zimnej sezóny (čo sa 
týka snehovej nádielky) sme stihli zorganizovať školské lyžiarske 
preteky v Monkovej doline. Tu by som sa chcela poďakovať naj-
mä p. V. Monkovi, ktorý nám sprístupnil vlek a taktiež postavil sú-
ťažnú trať v zjazdovom lyžovaní. Poďakovanie patrí aj p. starosto-
vi, ktorý prispel vecnými cenami do súťaže pre naše deti. 

Venujeme sa nielen športu, ale aj príprave na vedomostné a 
umelecké súťaže, konkrétne: matematická olympiáda, v tejto 
súťaži sme získali výrazné úspech: B. Pitoňák – 2. miesto. Pyta-
goriáda okresné kolo, takisto vynikajúce výsledky B. Pitoňák – 4. 
miesto, M. Gallik -  9. miesto a P. Gnebus 7. miesto v okresnom 
kole v Poprade, a stali sa úspešnými riešiteľmi okresného kola. 
Matematický Klokan - výborná príprava na monitor.  Vo februári 
sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviez-
doslavov Kubín, v marci bolo obvodné kolo v Poprade. V marci 
taktiež prebehli Goralské spievanky, súťaž v speve. Olympiáda 
v anglickom jazyku okresné kolo – úspešnou riešiteľkou sa sta-
la S. Strachanová. Spomenula som len tie najdôležitejšie súťaže. 
Škola organizovala na Valentína Valentínsku poštu a Valentín-
sky karneval pre 1. st  aj 2. st. v telocvični spojený s množstvom 
súťaží, zábavy a rôznych aktivít. 

Taktiež organizujeme množstvo činností, ktoré sú prístupné 
pre širšiu verejnosť, nielen pre žiakov našej školy. Jednou z nich 
bola prezentácia veľkonočných stolov, plná farieb jari, ručných 
výrobkov žiakov, symbolov jari, Veľkej noci. Najbližším veľkým 
kultúrnym podujatím bude oslava Dňa matiek, a to 8.5.2016 v 
telocvični základnej školy o 14:00 h. Srdečne pozývame nielen 
mamičky, ale aj babičky!

V aule máme vystavené krojované bábiky v pravom goral-
skom kroji,. Tieto bábiky nám zapožičalo občianske združenie 
Vidla , pod vedením p. M. Bekešovej.

Na záver ďakujem združeniu rodičov v zložení: Ing. K. Horská, 
Ing. A. Raková, J. Strachanová za úzku a vynikajúcu spoluprácu 
s vedením školy, za finančné zabezpečovanie všetkých aktivít a 
odmien pre deti.

V mesiaci apríl, máj prebehnú aktivity – Štúrov Zvolen, MaTúŠ 
2016 (súťaž mladých talentov), Slávici z lavice, Čitariáda, Deň 
Zeme, KOMPARO v 4. a 6. r., dejepisná súťaž Míľniky 2. svetovej 
vojny.       Mgr. Ľ. Budzáková, riaditeľka školy
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10. Kultúra, šport a udalosti
   Dňa 14.1.2016 lyžiarske stredisko Skicentrum Strednica Ždiar 
navštívil Robert Fico, predseda vlády SR a Juraj Draxler, minis-
ter školstva, vedy, výskumu a športu SR. Účelom návštevy bolo 
stretnutie so zástupcami škôl a ich žiakmi, samosprávy a pre-
vádzkovateľom lyžiarskeho strediska. 

   24. januára 2016 sa konal hokejový turnaj „O pohár starostu 
obce“ za účasti mužstiev: Organizátori- Strachan Team, POWER 
KING, Capitals Ždiar, TJ Ždiar. Zápasy vyvrcholili do finálového 
zápasu, ktorého víťazom sa stalo družstvo Capitals Ždiar.
1. miesto CAPITALS Ždiar
2. miesto Organizátori- Strachan Team
3. miesto POWER KING
   Všetkým športovcom blahoželáme k výkonom a ďakujeme 
všetkým, ktorí pomohli pri organizácii športového odpoludnia.

   Skvelá zábava sa niesla celým večerom na 7. Reprezentač-
nom plese Goralov 6. februára 2016, ktorý otvorili p. starosta Pa-
vol Bekeš a p. farár Miroslav Lettrich. S programom, ktorý získal 
ocenenie na súťaži Glória 2016 v poľskom Zakopanom, sa pred-
stavili deti zo súboru Ždiaranček a o zábavu sa postarali aj ženy 
zo súboru Goral a ždiarska goralská muzika. Do ranných hodín 
hrala hudobná skupina Q-TY z Kežmarku.
   Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí venovali cenu do tomboly 
alebo prispeli špecialitami na švédske stoly.

11. Ďakujeme
1. Učiteľkám, upratovačke a kuchárke z MŠ za vykonanie 
všetkých upratovacích prác vo víkendovom čase po vymaľovaní 
tried v MŠ v mesiaci marec.
2. Štefanovi Kotarbovi, Norbertovi Michalákovi, Karolovi MIchalá-
kovi, Tomášovi Mačákovi, Dušanovi Mačákovi, Martinovi Slebo-
dovi, dobrovoľným hasičom, ktorí sa vo svojom voľne zúčastnili 
výcviku na Lešti a reprezentovali našu obec. 
3. Pri príležitosti „Dňa učiteľov„ ďakujeme všetkým pedagógom, 
ale aj nepedagogickým pracovníkom za odvádzanú prácu. Pri 
tejto príležitosti chceme tiež poďakovať všetkým pedagógom, za-
mestnancom, ktorí pôsobili v našej škole za ich odvedenú prácu, 
či už pri riadení školy alebo v samotnom vyučovacom procese.

12. Blahoprianie
   Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom ob-
ce Ždiar, ktorí v mesiacoch január, február, marec 2016 oslávili 
svoje životné jubileá.

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

Obec Ždiar a všetci občania obce Ždiar.

96 rokov Štefan Šilon

94 rokov Júlia Olekšáková

88 rokov Valent Mačák

87 rokov Mária Kriššáková, 
  Júlia Zavodjančíková, Štefan Svocák

86 rokov Ružena Zachvejová, Angela Chytilová

85 rokov Veronika Galliková

84 rokov Margita Slebodová

83 rokov Rozália Slodičáková

82 rokov Lukáš Michalák, Ondrej Gallik, Eduard Lipták
                Mária Pitoňáková

80 rokov Ľudmila Nemešanyová

75 rokov Peter Kukura

70 rokov Žofia Andrášová, Milan Heldák, Mária Wachsmannová
                Mária Olekšáková

Ing. Veronika Pitoňáková
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.

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 12. 4. 2016. 


