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ZORSKÝ SPRAVODAJ

Vážení spoluobčania,
pekné septembrové počasie strieda chladné októbrové poča-

sie a to je tiež určitý signál, že sa nám treba pripraviť na zimné 
obdobie. Skontrolovať vykurovania v budovách , doplniť posypo-
vý materiál a pripraviť techniku na zabezpečenie zimnej údržby. 
Aj keď prázdninové mesiace boli bohaté na zrážky, sezóna pre 
poskytovateľov ubytovania bola v novodobej histórii samostat-
ného Slovenska jedna z najlepších. To isté môžeme povedať aj 
o našej obci, že veľa turistov využilo služby v ubytovaní a ob-
dobne, ako tomu bolo minulý rok, aj tento rok sa návštevníci 
vyjadrovali o našej obci všeobecne pochvalne.

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v treťom štvrťroku jedenkrát v 
zmysle prijatého plánu zasadaní, obecná rada a komisie obec-
ného zastupiteľstva zasadali podľa potreby riešiť obecné záleži-
tosti. 

Obec naďalej hospodári s prebytkom financií, aj napriek tomu, 
že sme pripravili rozvojové projekty obce a tiež sme v mesiaci 
august preinvestovali do rekonštrukcie obecnej cesty necelých 
90 000 EUR. 

Aj v budúcich rokoch budeme viac financií dávať do obnovy 
ciest, pretože prevádzkovanie obecných budov a ich údržba po 
komplexných rekonštrukciách si nevyžadujú veľa financií. K sep-
tembru 2016 evidujeme nedoplatky od našich občanov za ko-
munálny odpad, daní z ubytovania, daní z nehnuteľnosti a dane 
za psa. Podielové dane od štátu dostávame v plnej výške v sta-
novených termínoch. 

Obec každý deň zabezpečuje činnosti, ktoré vyplývajú z riad-
neho chodu obce alebo z nepredvídaných havarijných situácií. 
V prvom polroku boli vykonané kontroly na úseku CO, PO, ná-
sledne plánované kontroly na už zrealizovaných projektoch bol 
vykonaný audit na hospodárenie obce, kontrola kontrolóra obce 
a v septembri bola vykonaná kontrola na ČOV zo štátnej inšpek-
cie životného prostredia. Výsledok všetkých kontrol bol bez ne-
dostatkov s výrokom audítora, že obec hospodári v zmysle plat-
ných zákonov SR. 

V oblasti eurofondov platí to, čo som spomínal v predchádza-
júcom spravodaji, že v súčasnej dobe je všetko zastavené, pre-
tože po voľbách došlo k výmene na jednotlivých ministerstvách 
a jednotlivé ministerstvá pozastavili procesy riešenia žiadosti 
a niektoré rušia niektoré výzvy a niektoré ich upravujú, takže 
nejaký pohyb nastane koncom roka 2016, alebo až začiatkom 
budúceho roka. Všetky potreby, ktoré chce obec riešiť máme 
pripravené na podanie, ak vyjdú nové výzvy na jednotlivých mi-
nisterstvách, obec bude podávať žiadosti. 

Obec v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou spoloč-
nosťou a súkromným sektorom ešte v mesiaci október, pokiaľ 
do toho nič mimoriadne nezasiahne, začne s výstavbou vodo-
vodu a čerpacej stanice pre Antošovský vrch, Blaščackú dolinu 
a Bachledovu dolinu s plánovanou finančnou čiastkou okolo 40 
tis. EUR. Ďalšia etapa dobudovania vodojemu by sa začala v bu-
dúcom roku, podľa toho, ako sa nám podarí zabezpečiť financie. 

So SSC naďalej pokračujeme v riešení procesu vybavovania 
rekonštrukcie cesty, vodného režimu a výstavby chodníkov na 
ceste I/66. Sme v štádiu stavebného povoľovania výstavby, kde 
zabezpečujem vyjadrenia od všetkých dotknutých organizácií, 
ktoré bude ukončené výberovým konaním.



2

Pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu obec nepočíta so 
zvyšovaním žiadnych daní ani poplatkov. Rozpočet pre budúci 
rok budeme zostavovať tak, aby sme mali zabezpečený základ-
ný chod obce, financie na odsúhlasené projekty a financie na 
rozvoj obce z vlastných zdrojov, kde predovšetkým plánujeme 
pokračovať v rekonštrukcii obecných ciest.

Obec plánovala zaoberaťsa zmenou územného plánu obce v 
roku 2018. Podmienky vyplývajúce zo získavania financií z fon-
dov EÚ na obdobie 2016-2020 nás viedli zaoberaťsa čiastkovými 
zmenami územného plánu už v tomto roku, nakoľko všetky pláno-
vané projektové zámery musia byť v súlade s územným plánom. 
Obec začala s obstarávaním územného plánu už v týchto dňoch.

Na verejno – prospešných prácach počas leta pracovalo len 
sedem osôb, ktorí zabezpečovali hlavne čistotu obce. V minulos-
ti ich bolo podstatne viac, pretože bolo viac občanov – poberate-
ľov dávky v hmotnej núdzi, ktorí si museli túto dávku odpracovať, 
čo bolo aj pre obec lepšie, pretože sme zabezpečovali viac prác. 
Od októbra pokračujú len štyria občania na verejno-prospeš-
ných prácach. V zmysle zákona títo občania môžu vykonávať len 
určitý druh práce a denne len štyri hodiny. 

V mesiacoch júl – september sme zabezpečovali:
� Denný chod obecného úradu.
� Pripravovali a zvolali sme zasadnutie obecného 
 zastupiteľstva.
� Výberové konania na jednotlivé plánované práce.
� Aktívne sme sa zúčastňovali práce 
 v organizáciách,združeniach, 
 ktorých sme členmi (OOCR T-S-P, 
 RZMO, Spoločného stavebného 
 úradu, MAS – LAG PIeniny).
� Opravu obecných ciest makadamom 
� Opravu obecných ciest asfaltom
� Dokončili sme výmenu osvetlenia 
 v Bachledovej doline
� Začneme s výstavbou vodovodu 
 s prečerpavčkou a vodojemom 
 pre Antošovský vrch, Blaščackú 
 dolinu a Bachledovu dolinu. 
� Začali sme riešiť sfunkčnenie 
 podkrovia v Ždiarskom dome 
� Osadenie ďalších smetných košov 
 v obci
� Organizovali sme športové a kultúrne akcie
� Vybudovali sme dva priepusty pod obecnou cestou

� Zabezpečili sme vodo-
 rovné dopravné znače-
 nie obecnej cesty
� Čistene a kosenie verej-
 ných priestranstiev
� Vymaľovali sme chodby 
 a schodište v MŠ 
� Vyspravili sme obecné 
 cesty pred zimným 
 obdobím
� Začali sme s výstavbou 
 nového oplotenia okolo 
 starého obecného úradu
� Opravu oplotenia 
 materskej školy
� Rozšírili sme rozvoz 
 obedov pre seniorov 
 v celej obci 

� Zúčastňovali sme sa na školeniach potrebných pre náš 
 každodenný výkon.
� Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili 
 súčinnosť zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ.

V nasledujúcich troch mesiacoch (október - december) 
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 
� Pripravíme a schválime rozpočet na rok 2016
� Začneme s prípravou novej internetovej stránky obce
� Vyčistenie prečerpávačky ČOV pred zimným obdobím
� Vyspravenie krajníc obecnej zrekonštruovanej cesty
� Budeme pokračovať vo výstavbe vodovodu do Bachledovej 
 doliny 
� Budeme pokračovať v riešení vodného režimu, opravy cesty 
 a budovania chodníkov na ceste I/66
� Budeme udržiavať verejné priestranstvá čisté
� Budeme pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých 
 úrovniach riadenia

Milí Ždiarčania, 
žijeme vo veľmi zvláštnej dobe, akosi sa vytráca ľudskosť 

a zhoršujú sa medziľudské vzťahy, každý je zahľadený len do 
seba. Chcel by som vás požiadať, aby sme sa nedali strhnúť ta-
kým prúdom, aby sme si vážili jeden druhého a nespôsobovali 
si v susedských vzťahoch zbytočné napätia. Doba sa posunula 
dopredu a potreby sú iné, a preto sa musíme prispôsobovať vše-
obecným požiadavkám spoločného žitia. Spomeniem najčastej-
šie skutočnosti, ktoré spôsobujú napätia v obci a pre zlepšenie 
nášho spolunažívania v obci je potrebné ich začať riešiť : 
- Vlastník pozemku, na ktorom má stromy akéhokoľvek druhu, 

nesmie spôsobovať znečistenie vedľajších pozemkov.
- Vlastník altánku, posedenia s ohniskom a iných spaľovacích 

prostriedkov, kde spaľujete drevo v zastavanej časti obce, ne-
môže hlukom a dymom zaťažovať vedľajšie obydlia.
-  Močovka z hnojiska a maštali musí byť zachytená v jame na 

to vybudovanej a následne  zapracovaná na pozemky tak, aby 
nestekala do potokov, na vedľajšie pozemky a nemôže byť apli-
kovaná v zastavanej časti obce.
- Chov domácich zvierat nemôže obťažovať vedľajšie obydlia.
- Jazdiť na štvorkolkach, motorkách a iných terénnych vozidlách 

sa môže len po cestách na to určených , nie po súkromných po-
zemkoch, súkromných zvážniciach, cyklochodníkoch, ceste po 
Magure a ešte za daždivého počasia
- Vytekanie obsahu žúmp do priekop a rigolov okolo ciest a na 

vedľajšie pozemky je prísne zakázané. 
 Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí si udržiavajú 

okolie svojich nehnuteľnosti v čistote a považujú to za samozrej-
mosť a zároveň svojim prístupom presviedčajú tých, ktorým sa z 
určitého ich dôvodu ešte nechce. 

 Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 



8. Informácie a upozornenia
1. Stretnutie s dôchodcami bude 24. 11. 2015 o 14:00 hod. 
v Goralskej karčme
2. Mikuláša tohto roku opäť privítame 6.12.2016
3. V mesiaci január sa uskutoční hokejový turnaj, termín podľa 
počasia
4. Pozývame Vás na Ples Goralov dňa 11. 2. 2017 do hotela 
Magura
5. Plánujeme dokúpiť a namontovať vianočnú výzdobu obce.
6. Na vstup do priestorov cintorínu za účelom úpravy hrobo-
vého miesta je potrebné písomné stanovisko obce, aby bol 
zdokumentovaný pohyb firiem, ktoré to zabezpečujú, pretože 
firmy jazdia po cintoríne s veľkými a ťažkými mechanizmami. 
Poškodzujú vedľajšie hrobové miesta, chodníky a nechávajú 
neporiadok. 
7. Dôrazne a opakovane upozorňujeme obyvateľov obce, kto-
rí parkujú autá nad priekopami vedľa obecných ciest, aby v 
najkratšom čase si vyriešili parkovanie na svojich pozemkoch z 
dôvodu bezpečnosti premávky a plynulého odvodu dažďových 
vôd pri prívalových dažďoch. Pre odstránenie parkovania nad 
priekopami obec využije všetky zákonné možnosti. 
8. Žiadame občanov v úseku, kde došlo k položeniu nového 
asfaltového povrchu (od kostola po odbočku), aby dorobili 
odrážky na svojich prístupových cestách v priebehu mesiaca 
október. 
9. Do konca roka bude zvolané stretnutie občanov bývajúcich 
smerom od odbočky vyššie, za účelom vyriešenia obnovenia ri-
golov, zriadenia výjazdov na svoje parcely, aby sme mohli v bu-
dúcom roku pokračovať v rekonštrukcii obecnej cesty. 
10. Opätovne upozorňujeme stavebníkov, aby pred výstavbou 
si odkonzultovali na stavebnom úrade možnosti a podmienky 
výstavby.
11. Do účinnosti vstúpil od 1. 6. 2016 nový zákon o odpadoch. 
Separovaný zber dotujú výrobcovia, ktorí dané obaly používajú, 
preto je potrebné dôsledne separovať a v deň zberu odovzdať. 
12. Upozorňujeme občanov, že spaľovanie akéhokoľvek od-
padu je zakázané. 
13. Na základe zatriedenia DHZ obce do skupiny A a žiadosti 
obce na poskytnutie financií pre DHZ obce, boli poskytnuté fi-
nančné zdroje pre nákup zásahových oblekov, ručných postre-
kových vakov, zásahovej obuvi, nosidiel, lana, troch sád vysiela-
čiek nepremokavých plášťov. 
14. V letných mesiacoch došlo k výmennej rekreácii medzi na-
šou obcou a mestom Eger, kde sa odrekreovalo pár desiatok 
obyvateľov a žiakov ZŠ našej obce s pozitívnym ohlasom.
15. OOCR T-S-P , ktorej je naša obec členom, vydá nový katalóg 
propagujúci náš región a poskytovateľov služieb v cestovnom 
ruchu, ktorý sa využije na výstavách cestovného ruchu, v infor-
mačných strediskách a dennej tlači na celom Slovensku. 
16. Obec bola úspešná v získaní dotácie pre vybavenie telocvič-
ne v ZŠ športovým náradím. Funkčné nepotrebné športové ná-
radie pre ZŠ bude presunuté do MŠ. 

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

Na bránu našej materskej školy zaklopal no-
vý školský rok. Dva mesiace prázdnin, ubeh-
li ako voda. Počas voľných dní sa maľovalo, 
upratovalo a pripravovalo na nový šk.rok 2016/
2017. V tomto šk. roku je zapísaných 46 detí. 
V mladšej triede je 22detí a triedna pani učiteľ-
ka je Bc. Anna Mazureková a pani učiteľka Michaela Osvaldo-
vá. V triede predškolákov je triedna pani učiteľka Danka Bachle-
dová a pani zást.MŠ Bc.Iveta Vasičáková.Tento šk.rok čaká na 
deti svet objavovania, dni , kedy budú získavať nové informá-
cie, vedomosti, zručnosti, ale tiež spoznávať nových kamará-
tov. Koncom septembra sme zorganizovali brigádu na skráš-
lenie a oživenie našej školskej záhrady. Chcem sa poďakovať 
rodičom, ktorí si našli čas a zúčastnili sa tejto akcie. Materská 
škola je pre deti druhým domovom a preto si prajeme veľa ra-
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9. Základná škola s materskou školou, Ždiar 255

2. Ekonomika
 V mesiaci september Obecným zastupiteľstvom boli schvále-

né zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4. Rozpočet na-
ďalej je mierne prebytkový. Obec priebežne plní upravený rozpo-
čet ako v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti.

 Sú medzi nami stále občania, ktorí si do dnešného dňa nespl-
nili svoju povinnosť a nezaplatili daň z nehnuteľnosti a poplatok 
za odvoz TKO za rok 2016. 

 Skončil 3. Q 2016, občania, podnikatelia, ktorí poskytujú uby-
tovacie služby sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za uby-
tovanie.

Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebný úrad a stavebné požiadavky
Rozhodnutie
Zvláštne úžívanie miestnej komunikácie, MUDr. Ján Bujňák, 
Košice
Zvláštne úžívanie miestnej komunikácie, Monika Bretzová 387
Zvláštne úžívanie miestnej komunikácie, Gabriela Zoričáková 482
Plynofikácia rodinného domu, Štefan Bekeš 145
Predĺženie platnosti stavebného povolenia Hotel Tatra, Profinal, 
a.s. Bratislava
Zmena stavby pred dokončením, Rodinný dom, František Bekeš 
s manž., Slovenská Ves 372 
Stavebné povolenie
Rodinný dom, Ing. Daniel Bekeš s manž. 103
Územné rozhodnutie
Spevnená plocha, Igor Budzák 176
Stavebné úpravy a nadstavba prevádzkovej budovy 453, Jaro-
slav Strachan – Penzión Strachan 530
Rodinný dom, Ing. Iveta Bachledová 443

Drobná stavba a stavebné úpravy
Sanácia oporného múru, Jozef Tropp 407
NN prípojka a odberné miesto, Mgr. Vladimír Mačák 281
Skrátenie NTL prípojky, Marián Bekeš 128
Základňová stanica 02 Slovakia, s.r.o., 02 Slovakia, s.r.o. Brati-
slava

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva
29. 11. 2016

5. Zber a odvoz TKO
13.10. 27.10. 10.11. 24.11. 8.12. 22.12.

6. Zber separovaného odpadu
14.10. 25.11. 23.12.

7. Evidencia obyvateľov od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016
Prihlásení na trvalý pobyt: 2
Alžbeta Václavová, Ing. Maroš Zajac

Odhlásení z trvalého pobytu: 13
Vladimír Štefaňák, Margita Kučerová, Ivana Maštalská,
Ing. Cyprián Gura, Mgr. Jana Gurová, Natália Gurová,
Ing. Pavol Pitoňák, Mária Pitoňáková, Pavol Pitoňák, Boris Pitoňák,
Tobias Pitoňák, Beáta Pitoňáková, Dominika Tkáčová

Zomrelí:4
Alžbeta Štefaňáková, Emil Pitońák, Štefan Šilon, 
Angela Adamjáková

Narodení:3
Laura Pacanovská, Ema Bekešová, Noemi Pitoňáková

Počet obyvateľov k 30. 9. 2016: 1338
Priemerný vek obyvateľov: 38,75 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Rozália Bekešová
Najmladší obyvateľ obce: Noemi Pitoňáková

Ing. Veronika Pitoňáková
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dosti, zdravia, smiechu z každého dňa, ktorý strávia deti v našej 
materskej škole, aby školský rok bol plný zaujímavých hier, sú-
ťaží, podujatí. Úprimne si želám, aby naša materská škola mala 
otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. 

Bc. IvetaVasičáková, zást. MŠ

V školskom roku 2016/2017 
v našej ZŠ a MŠ pôsobia: 

Riaditeľka ZŠ s MŠ:  Mgr. Ľubosláva Budzáková 
Zástupkyňa riad. školy pre ZŠ:  Ing. Lýdia Zámečníková 
Zástupkyňa riad. školy pre MŠ:  Bc. Iveta Vasičáková 

Pedagogickí zamestnanci:
� PaedDr. Alica Kundlová  - triedna učiteľka 1. ročníka 
� Mgr. Vladimír Mačák  - triedny učiteľ 2. ročníka 
� Mgr. Mária Bekešová - triedna učiteľka 3. ročníka 
� Mgr. Alena Bekešová  - triedna učiteľka 4. ročníka 
� Mgr. Gabriela Krasuľová  - triedna učiteľka 5. ročníka 
� Ing. Anna Gibová - triedna učiteľka 6. ročníka 
� Mgr. Ivana Kulíková, PhD. - triedna učiteľka 7. ročníka 
� Mgr. Barbora Jurčová  - triedna učiteľka 8. ročníka 
� Mgr. Jana Andrášová  - triedna učiteľka 9. ročníka 
� Mgr. Anna Budzáková  - bez triednictva 
� Mgr. Magdaléna Zoričáková - učiteľka regionálnej výchovy
� Mgr. Miroslav Lettrich  - farár, učiteľ nábožen. výchovy
� Bc. Miriam Schostoková  - asistentka učiteľa v 6. ročníku
� Mgr. Lenka Sisková  - asistentka učiteľa v 3. ročníku
� Danka Bachledová  - učiteľka MŠ
� Bc. Anna Mazureková  - učiteľka MŠ 
� Michaela Osvaldová  - učiteľka MŠ

Nepedagogickí zamestnanci: 
Mária Lorenčíková, Mária Lukačková, Júlia Ivančáková,  
Jarmila Botková, Jarmila Bekešová, Ladislav Mačák, 
Katarína Dzilská, Lucia Kotarbová, Rozália Olekšáková

Konzultačné hodiny učiteľov ZŠ
-  každý prvý pracovný utorok v mesiaci od 14:00 h do 15:00 h 
-  konzultačné hodiny pani učiteľky B. Jurčovej, A. Budzákovej 
 a pána učiteľa V. Mačáka sa  z dôvodu organizácie 
 vyučovania posúvajú od 14:30 h do 15:30 h. 
-  konzultačné hodiny výchovnej poradkyne Barbory Jurčovej 
 sú každý piatok od 9:00 h do 11:00 h.

Režim dňa v ZŠ
 1. vyučovacia hodina   7.55 h -   8.40 h
 2. vyučovacia hodina   8.50 h -   9.35 h
 3. vyučovacia hodina   9.45 h - 10.30 h
                                         veľká prestávka
 4. vyučovacia hodina 10.45 h - 11.30 h
 5. vyučovacia hodina 11.40 h - 12.25 h
 6. vyučovacia hodina 12.30 h - 13.15 h
                                        obedná prestávka
 7. vyučovacia hodina 13.45 h - 14.25 h 
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I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ 

Trieda Počet žiakov Trieda Počet žiakov 

1.  12 5. 21 

2. 10 6. 21 

3.  15 7. 14 

4.  17 8. 18 

- - 9. 18 

Spolu za            
I. stupeň 54 Spolu za            

II. stupeň 92 

Spolu ZŠ 146 

Počty žiakov základnej školy
v školskom roku 2016/2017 (k 15. 9. 2016)

Počty žiakov 
materskej školy
v školskom roku 

2016/2017 
(k 15. 9. 2016)

Oddiel Počet žiakov 

I. 22 

II. - predškoláci 24 

Spolu 46 

Organizácia školského roka 2016/2017
1. Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie 
sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 
31. januára 2017 (utorok).
3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 
2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).
4. V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyu-
čovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní 
prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľ-
ných dní sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude tr-
vať 63 dní.

Záujmové útvary (ZÚ) v školskom roku 2016/2017
  1. Šikovníček pre 1. ročník  
  2. Športový ZÚ pre 4. ročník  
  3. Futbalový ZÚ pre 3. – 5. ročník 
  4. Futbalový ZÚ pre 6. – 9. ročník 
  5. Tvorivé dielne pre I. stupeň
  6. DFS Ždiaranček I   
  7. DFS Ždiaranček II
  8. Tanečno-gymnastický ZÚ pre 2.–9. ročník
  9. ZÚ „Riešime hlavolamy“, pre 8. a 9. ročník
10. Dramaticko-čitateľský ZÚ v ANJ 
11. Volejbalový ZÚ pre II. stupeň  
12. Športovo-turistický ZÚ pre 6. ročník 
13. Školské noviny pre II. stupeň  
14. Diktáty hrou pre II. stupeň
   Počet žiakov prihlásených na záujmové vzdelávanie v našej 
škole v školskom roku 2016/2017 je 143, čo z celkového počtu 
146 žiakov predstavuje 97,95%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské aktivity v priebehu 
mesiaca september 2016 

� 5.9.2016 - Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017, 
 pasovanie prvákov
� 16.9.2016 – Didaktické hry žiakov 1. stupňa v Monkovej 
 doline
� 16.9.2016 – Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa – turistický 
 výstup do Širokého sedla
� 19.9.2016 – „Brigáda“ okolo školského ihriska – 
 upratovanie po neporiadnych návštevníkoch, 
 vandaloch, monitorovanie škôd
� 23.9.2016 – Akcia „Čisté hory“ – zbieranie odpadkov v obci, 
 od školy cez Monkovu dolinu až na Strednicu
� 27.9.2016 – Plenárne združenie a triedne aktívy 
 rodičov školy 
� 30.9.2016 – Exkurzia žiakov 8. ročníka v OC Max Poprad 
 v rámci festivalu vedy „Európska noc výskumníkov“ 
 – prehliadka vedeckých stánkov slovenských výskumníkov.

Pripravované školské aktivity 
v mesiaci október 2016

� Projekt E-testovanie
� Deň zdravej výživy
� Svetový deň mlieka
� Šarkaniáda na 1. stupni
� Burza škôl pre žiakov 9. ročníka 
� Aktivity v rámci Mesiaca úcty k starším
� Súťaž o najoriginálnejšiu jesennú výzdobu triedy

 
Slávnostné otvorenie školského roka, pasovanie prváčikov



 

Neporiadok 
a vandalizmus 
na školskom ihrisku

Milí používatelia ihriska, 
s ľútosťou musíme konšta-
tovať, že na školskom ih-
risku sa rozmohol vandaliz-
mus obrovských rozmerov. 
Neporiadok v podobe nie-
len „obyčajných“  smetí, aj 
množstvo fliaš, ohorkov od 
cigariet..., kôš roztrhaný, 
siete potrhané, a to nehovo-
ríme o vulgarizmoch, ktoré 
sa zvučne „nesú“ večerným 
Ždiarom. Ihrisko prioritne 
slúži žiakom základnej ško-
ly pre účely vyučovania te-
lesnej výchovy a športu a 
taktiež pre organizovanú 
záujmovú činnosť. Preto 
Vás žiadame, aby ste to reš-
pektovali, milí športovci.

Mgr. Ľubosláva 
Budzáková, 

riaditeľka školy
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10. Kultúra, šport a udalosti
V nedeľu 24. júla 2016 o 13.00 hod. v Monkovej doline sa ko-

nala „Hasičská súťaž o pohár starostu obce“ za účasti Dobrovoľ-
ných hasičských zborov z Tatranskej Kotliny, Tatranskej Lomni-
ce, Malého Slavkova, Ľubice, Huncoviec, Lendaku, Novej Les-
nej a domáceho družstva zo Ždiaru.Víťazom v disciplíne požiar-
ny útok sa stalo DHZ Malý Slavkov a v kategórii ženy Huncovce.
Súťažilo sa v disciplínach: požiarny útok v a štafeta, na ktoré do-
hliadali páni rozhodcovia pod vedením p. Kováča. Mužstvá si 
mohli overiť svoje schopnosti, niektorým prialo športové šťastie 
viac, niektorým menej. Všetci hasiči podali skvelý výkon a pre-
svedčili nás o svojej vytrvalosti a kolektívnej súdržnosti.

31. júla 2016 sa konali „Preteky konských záprahov“ za účasti 
8 párov koní a ich furmanov. Súťažilo sa v disciplínach: sla-
lom furmanským vozom a nakladanie metrovice, manipulácia 

Noc výskumníkov, exkurzia

Ing. Lýdia Zámečníková, ZRŠ pre ZŠ

Na pripomenutie ... kontaktné údaje školy
� Školská webová stránka (webové sídlo): www.zszdiar.edupage.org 
��Školská stránka na facebook-u: www.facebook.com/zs.zdiar
��Školská e-mailová adresa: zszdiar@gmail.com 

��Telefón: 052 4498184 
��Mobil: 0911 604389 
��Školská jedáleň: 052 4498134 

s drevom na cieľ a samostatná silová disciplína - ťahanie dre-
va. Víťazom súťaže zručnosti sa stal Eduard Spirčák so synom 
Erikom zo Ždiaru s časom 3 min. 58 sek. V silovej disciplíne – 
ťahanie dreva zvíťazil Ján Nebus a Valent Majerčák z Lendaku. 
Kone furmana Eduarda Spirčáka zvíťazili v súťaži o najkrajší pár 
koní a v súťaži o najkrajšie ustrojených furmanov zvíťazil Miroslav 
Ciriak so synom Matúšom.

Už 22. ročník Goralských folklórnych slávností ponúkol milov-
níkom ľudovej hudby, spevu a tanca za účasti folklórnych skupín 
z dvoch strán Tatier zážitky spojené tradíciami a zvyklosťami. 
Účinkujúci z FS Maguranka – Spišská Stará Ves, FS Ciardasie 
– Čierna Hora - Poľsko, Frankovčan – Malá Franková, Oravan 
– Nižná, Magura z Kežmarku a DFS Ždiaranček a Goral zo Ždiaru 
predviedli svoje nadšenie pre zachovanie svojich tradícií.
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4. septembra 2016 sa uskutočnil V. ročník cyklistických prete-
kov „Belianska 25“ za účasti pretekárov v 3 vekových kategóriach 
so štartom na Belianskom rybníku, ktoré organizuje Mesto Spiš-
ská Belá spolu s Obcou Ždiar. Krásne počasie a atmosféru prete-
ku si vychutnalo 59 cyklistov, ktorých v cieli čakalo občerstvenie. 
Najlepší traja cyklisti z každej kategórie boli odmenení madailou, 
diplomom a finančnou odmenou, ktoré odvzdával primátor Mes-
ta Spišská Belá Štefan Bieľak a starota Obce Ždiar Pavol Bekeš. 
Blahoželáme všetkým pretekárom, ktorí prešli cieľom v Ždiari na 
Strednici a tešíme sa na buduci ročník cyklomaratónu.

11. Ďakujeme
� Všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní športových a kul-

túrnych podujatí a všetkým sponzorom týchto podujatí: Stolár-
stvo DOMINO - Ján Mačák, Goralská karčm, Hotel Magura, Pen-
zión Diana, Pekáreň Gros, Autobusová doprava – Pavol Bekeš, 
Ing. Štefan Zoričák Tatra Stone, s.r.o., Ing. Janigloš, p. Boroš, p. 
Ján Slodičák, Privat u Jany, Penzión u Veroniky, SkiBachledova 
Ždiar, Aquaterm Spišská Belá, Lekáreň Ždiar, Komunálna pois-
ťovňa, Penzión Strachan, Hotel Bachledka, Fitliner Training Spiš-
ská Belá, Konzum ABC, ZORHILL Ždiar 106, Penzión Kamzík, 
Penzión Šilon, Skicentrum Strednica, Penzión Ciriak, Penzión 
Viktória, Penzión Michal, Čerpacia stanica Ždiar, JUNO DS Stará 
Ľubovňa, p. Jozef Tropp, p. Ján Rybka, Izba ľudových tradícií, 
Penzión Horec, Hotel MONTFORT T. Javotina, Dobré časy Po-
prad, HG-DATA, LV-Servis, Jozef a Milka Pitoňákovci, OZ Vidla 

� Vedeniu ZŠ, vedeniu MŠ, pedagógom a zamestnancom 
školstva za prípravu školy, školy vyučovacieho procesu, aby žia-
ci mohli nastúpiť 5. septembra do školských lavíc.

12. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom 

obce Ždiar, ktorí v mesiacoch júl, august, september 2016 oslá-
vili svoje životné jubileá.

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

95 rokov - Rozália Bekešová
87 rokov - Bernadeta Zoričáková
86 rokov - Jozef Michlík
85 rokov - Anna Bekešová
85 rokov - Mária Vojtaššáková
84 rokov - Dávid Vojtaššák
82 rokov - Anna Mačáková, Mária Mačáková
81 rokov - Anna Budzáková
80 rokov - Štefan Kundla, Štefan Pitoňák, Žofia Vojtaššáková
75 rokov - Angela Kriššáková, Anna Kriššáková
70 rokov - Štefan Bekeš

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.


