
Vážení spoluobčania,
ako po minulé roky, i tento rok sme si naplánovali našu obec 

posunúť vo všetkých obecných činnostiach dopredu, kde chce-
me využiť európske zdroje a zdroje obecné, podľa našich finanč-
ných možnosti. Veľmi pozorne sledujeme vývoj v našom štáte, 
pretože prešli tri roky a štát veľmi nerieši možnosti získavania fi-
nancií z európskych fondov pre obce a mestá. Tiež sledujeme 
vývoj predovšetkým v Európskej únii z dôvodu, že po odcho-
de Anglicka z Európskej únie bude menej finančných zdrojov 
pre eurofondy. Preto sa sústreďujeme na získanie financií mimo 
nášho rozpočtu z tých výziev, ktoré sú k dispozícii. Sme si vedo-
mí, že z vlastných zdrojov, by sme veľké investície neboli schop-
ní urobiť. Naša obec je veľmi rozťahaná a nákladná na jej den-
né prevádzkovanie, počet trvalo žijúcich občanov 1347 je málo, 
ak by nás bolo okolo 2500 mohli by sme si dovoliť z vlastných 
zdrojov financovať aj iné záujmové činnosti a doplnkové služ-
by, okrem investícii, ktoré sú nevyhnutné pre skvalitnenie kaž-
dodenného života obce. Preto aj naša práca od začiatku roka 
bola upriamená na prípravu a vybavovanie všetkých možností 
získavania financií z európskych fondov. Riešime z eurofondov 
základnú školu, kde chceme doriešiť vybavenie kabinetov pre 
zlepšenie vyučovania prírodopisu, fyziky, chémie a pracovného 
vyučovania. V materskej škole chceme zatepliť celú budovu, vy-
meniť okná, zrealizovať komplexnú výmenú vykurovania a sta-
vebnými úpravami získať ďalšie priestory na vyučovanie v MŠ. Z 
eurofondov v rámci cezhraničnej spolupráce riešime podkrovné 
priestory v Ždiarskom múzeu, aby sme mohli do budúcna rozší-
riť priestory o nové zozbierané dobové ždiarske veci a fotografie. 
Z cudzích zdrojov by sme chceli riešiť rekonštrukciu cesty I/66. 
Stavebným povolením, ktoré bude vystavené začiatkom apríla, 
obec ukončí svoju činnosť a všetko odovzdá SSC Košice, ktorá 
bude riešiť dodávateľa prác a samotnú realizáciu rekonštrukcie 
cesty, výstavby vodného režimu a chodníkov. Z cudzích zdrojov 
pokračujeme v riešení dobudovania vodovodu do Bachledovej 
doliny, kde v súčasnej dobe riešime miesto vybudovania prečer-
pávačky a vodojemu. Z väčších investícií, ktoré sú nevyhnutné 

pre obec, by sme chceli ešte v tomto roku začať rekonštrukciu 
ČOV a ČOV v Bachledovej doline, dobudovať kanalizačné zbe-
rače v jednotlivých častiach obce, kde sa to ešte dá. Pokiaľ vyjde 
výzva na ministerstve životného prostredia, budeme sa uchádzať 
o finančné zdroje na výstavbu zberného dvora pre sústreďovanie 
zozbieraného odpadu. 

Z vlastných zdrojov budeme pokračovať v udržiavaní obec-
ného majetku, riešiť havarijné stavy a potom riešiť rekonštrukcie 
obecných ciest a opravu mostových zábran.

Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne podľa schvále-
ného plánu zasadaní t. j. vo februári a marci, kde sme prijíma-
li dôležité rozhodnutia pre činnosť obce. Obecná rada zasadala 
tiež pravidelne podľa schváleného plánu zasadaní, pripravovala 
program zasadaní obecného zastupiteľstva a tiež sme sa radili 
pri niektorých operatívnych veciach, ktoré nám doniesol život. 
Komisie obecného zastupiteľstva zasadali v zmysle prijatého plá-
nu, keď bolo potrebné riešiť neodkladné veci. Obecný úrad za-
bezpečoval svoju rozširujúcu sa činnosť k spokojnosti občanov. 

Obec naďalej hospodári s prebytkovým rozpočtom má uhra-
dené všetky záväzky, obec je bez akéhokoľvek zadlženia. Hlav-
ným stálym zdrojom príjmov pre obec budú v tomto roku naďalej 
financie od štátu, ktoré predstavujú okolo 80% z celkového príj-
mu obce, ostatné budú z podielových daní, poplatkov občanov. 
Obec ani tento rok neplánuje zvyšovať finančné zaťaženie obča-
nov. Obecný rozpočet bol schválený s plánovaním výdavkov na 
tri oblasti. Prvá a základná oblasť to bola činnosť obecného úra-
du, druhá oblasť bola údržba a prevádzkovanie obecného majet-
ku a zostatok financií je vyčlenený na rozvoj obce. 

Výkon stavebného úradu bude zabezpečovaný prostredníc-
tvom spoločného obecného úradu vo Svite s obcami Gerlachov, 
Batizovce, Štôla, Mengusovce, Lučivná a Mesto Svit.

Oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v teréne budeme 
naďalej zabezpečovať prostredníctvom Spišskej katolíckej chari-
ty, budeme zabezpečovať na požiadanie občanov ich umiestne-
nie do domova dôchodcov, zabezpečovať prevádzkovanie den-
ného stacionáru a rozvoz obedov . 
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Obec bude aktívne pôsobiť v Oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu Tatry- Spiš- Pieniny, ktorá zabezpečuje rozvoj regio-
nálneho cestovného ruchu, vo vedení MAS Tatry – Pieniny, kto-
rá zabezpečuje podporu cestovného ruchu pre jednotlivcov a 
podnikateľov v regióne, vo vedení Podtatranského regionálneho 
združenia starostov a primátorov, ktorá rieši problémy v mestách 
a obciach cez ZMOS, budeme pôsobiť v asociácii Horských sí-
diel, ktorá rieši všeobecne problémy obci a náklady na energie u 
obcí s nadmorskou výškou nad 600 m.n.m. .

Obec spolu s mestom Spišská Belá a Gminou Tatranská Bu-
kovina bude riešiť budúcu výstavbu cyklotrasy od Zakopaného 
po Spišskú Belú. V tomto roku bude v letných mesiacoch zaháje-
ná výstavba na úseku od Tatranskej Kotliny po Kardolinu. 

Obec aj v tomto roku zabezpečí všetky plánované športové a 
kultúrne podujatia v zmysle prijatého plánu.

 V nasledujúcom období by sme chceli v prvom rade zabez-
pečovať riadny chod obce s bežnou údržbou obecného majetku. 

 V roku 2017 (január - marec) sme zabezpečovali:
�  Denný chod obecného úradu.
�� Pripravovali a zvolali sme zasadnutia obecného 
 zastupiteľstva.
� Zabezpečovali sme výberové konania na jednotlivé 
 plánované práce.
� Spracovali sme projekty do finálneho odovzdania 
 na rekonštrukciu MŠ, rekonštrukciu podkrovia v Ždiarskom 
 dome, na rekonštrukciu cesty I/66.
� 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.
� Zabezpečovali sme všetky požiadavky a písomné poklady 
 pre činnosť CO.
� Zabezpečovali sme zimnú údržbu a posypový materiál 
 na zimnú údržbu.
� Zrekonštruovali sme WC na zdravotnom stredisku 
 a vymaľovali schodište.
� Zrekonštruovali sme WC v Ždiarskom dome a vymaľovali 
 sme priestory chodby a WC.
� Zabezpečili sme základné školenie pre DHZ obce Ždiar.
� Zabezpečili sme výjazd DHZ obce Ždiar k trom zásahom 
 na pokyn OS Prešov. 
� Zabezpečili sme školenie BOZP pre zamestnancov obce.
� Spracovali sme projekt pre vybavenie kabinetov v ZŠ.
� Zvolali sme jednanie za účelom rekonštrukcie cesty 
 od Odbočky po zariadenie úradu vlády.
� Pokračovali sme vo vybavovaní povolení k rekonštrukcii 
 cesty I/66.
� Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčinnosť 
 zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ. 

V nasledujúcich troch mesiacoch / apríl, máj jún / v roku 2017 
budeme riešiť ďalšie aktivity, medzi ktoré patria:
� Budeme zabezpečovať denný chod úradu obce.
� Pripravíme a zvoláme podľa plánu zasadnutia 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 výberové konanie na zber TKO.
� Dokončíme zmeny a doplnky územného plánu.
� Budeme riešiť prevádzkovanie Múzea – Ždiarsky dom.
� Budeme udržiavať verejné priestranstvá čisté.
� Vykonáme opravy obecných ciest po zime.
� V mesiaci máj budú vykonané protipožiarne preventívne 
 kontroly.
� Zabezpečíme vyčistenie prečerpávačky na ČOV 
 po zimnej prevádzke.
� Osadíme ďalšie smetné koše v obci.
� Budeme zabezpečovať výberové konania na jednotlivé 
 plánované práce.
� Zabezpečíme zber a odvoz elektroodpadu.
� Zabezpečíme vyčistenie autobusových zástaviek.
� Začneme s rekonštrukciou obecných ciest.
� V mesiaci apríl v spolupráci s dôchodcami a pracovníčkou 
 stacionáru napečieme sladkosti, ktorými obdaríme našich 
 spoluobčanov. 
� V spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska zabezpečíme 
 vysadenie rastlín, čistotu v centre obce a výstavbu 
 petangového ihriska. 
� Ak budeme úspešní v získaní EÚ fondov, začneme 
 s realizáciou podaných projektov. 
� Budeme pokračovať v oprave poškodeného obvodového 
 múru na cintoríne.
� Budeme pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých 
 úrovniach riadenia
� Spolu s vedením školy zabezpečíme nerušený vyučovací  
 proces a uvedieme všetky legislatívne zmeny, ktoré vstupujú 
 do platnosti. 
� Spolu s vedením ZŠ s MŠ v mesiaci apríl zabezpečíme zápis 
 do prvého ročníka ZŠ.

Milí Ždiarčania, 
 chcem Vás požiadať o spoluprácu pri vyčistení našej obce 

po zimných mesiacoch a udržiavaní v čistote okolia ciest, rigo-
lov a domov počas celého letného obdobia. Taktiež touto cestou 
Vás chcem požiadať o zamedzenie vytekania vôd z prístupových 
ciest z vašich pozemkov na obecné cesty, pretože sú najväčšou 
príčinou poškodzovania obecných ciest. 

  
  Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

 2. Ekonomika
 Rozpočet na rok 2017 bol prijatý vyrovnaný, mierne prebyt-

kový. Obec priebežne plní rozpočet obce v príjmovej ako aj vo 
výdavkovej časti za I. Q 2017. Do 31. marca 2017 mala obec 
uhradené všetky záväzky.

  V mesiaci marec 2017 boli zasielané rozhodnutia na miestny 
poplatok za komunálne odpady na rok 2017, výška poplatku na 
tento rok zostala nezmenená t.j. 13,03 Eur/na osobu a zľava na 
školopovinné dieťa a dôchodcu je 10,-- Eur/osoba, splatnosť je 
do 30. apríla 2017.

 V mesiaci apríl budú zasielané rozhodnutia na daň z nehnu-
teľností a daň za psa. Výška dane zostáva na úrovni roku 2016.

Skončil I. Q 2017 občania, podnikatelia, ktorí poskytujú uby-
tovacie služby sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za uby-
tovanie. Podľa VZN je potrebné túto daň uhrádzať do 10 dní po 
skončení mesiaca.                        

Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebný úrad a stavebné požiadavky
Rozhodnutie
Spevnené plochy, Ing. Iveta Bachledová, Ždiar 443

Súhlas na výrub stromov, Kvetoslava Popadičová, Ždiar 317
Súhlas na výrub stromov, Angela Palková, Prešov
Dodatočné povolenie stavby, Komunikácie a spevnené plochy, 
Dušan Bachleda s manž., 432
Stavebné povolenie
Spevnené plochy, Igor Budzák 176
Vŕtaná studňa, JUDr. Martin Paulovič s manž., Bratislava
Územné rozhodnutie
Vŕtana studňa , JUDr. Martin Paulovič s manž., Bratislava
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky, SSC IV-
SC Košice
Kolaudačné rozhodnutie
Rodinný dom, Miroslav Gallik s manž., Ždiar 9
Drobná stavba a stavebné úpravy
Prístrešok pre auto, Jozef Pitoňák, Poprad
Prístrešok na poľnohospodárske stroje a náradie, František Slo-
dičák, Stará Ľubovňa
Drevený prístrešok, Iveta Kukurová, 227

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva
25.04.2017     27.06.2017
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5. Zber a odvoz TKO 
13.4.    27.4.    11.5.    25.5.    1.6.    15.6.    29.6.

6. Zber separovaného odpadu
6.4.    12.5.    9.6.

7. Evidencia obyvateľov od 1.1.2017 do 31.3.2017
Prihlásení na trvalý pobyt: 5
Bc.Vladimír Pitoňák, Alexandra Eva Petrášek, Sonya Katarína 
Petrášek, Sofia Silvia Petrášek, Lukas Furcoň

Odhlásení z trvalého pobytu: 1
Alžbeta Cábocká

Zomrelí:3
Peter Michalák, Alžbeta Pitoňáková, Ján Adamják 

Narodení:2
Adela Mačáková, Ivan Olekšák
 
Počet obyvateľov k 31.3.2017: 1347
Priemerný vek obyvateľov: 39,01 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Rozália Bekešová
Najmladší obyvateľ obce: Ivan Olekšák

Ing. Veronika Pitoňáková

8. Informácie a upozornenia
1. V roku 2017 budeme odpad zbierať len z nádoby na odpad 

110 l na ktorej bude 1 kontrolný lístok, ak niekto má 240 l ná-
dobu na smeti sú potrebné dva kontrolné lístky. Z plastových 
vriec TKO nebudeme zbierať. 

2. Žiadame všetkých motoristov, aby sa riadili dopravnými zna-
čeniami v obci.

3. Každý dôchodca môže navštevovať denný stacionár a využiť 
zariadenie, ktoré prevádzkuje Spišská katolícká charita. 

4. Obec Ždiar v spolupráci s VSD bude riešiť modernizáciu NN, 
VN a trafostaníc medzi obcou Lendak – Ždiar a v samotnej 
obci Ždiar. 

5. Vyzývame všetkých občanov a spoločenstvá v našej obci, aby 
v mesiaci apríl nespaľovali odpad, aby dodržiavali prísne pro-
tipožiarne predpisy. 

6. Oznamuje Vám, že od 1. 4. do 30. 4.2017 bude opäť zber 
elektroodpadu. Všetky staré, nefunkčné elektrospotrebiče – 
žehličky, mikrovlnné rúry, varné kanvice, televízory, počítače, 
práčky, chladničky ... sa budú uskladňovať na dvore starého 
obecného úradu, vedľa skladu na posypový materiál, v pra-
covnom čase od 7.00 do 15.00 hod. 

7. Pozývame seniorov na „Stretnutie dôchodcov“ do Goralskej 
karčmy 20.4.2017 o 14:00 hod.

8. Privítanie novonarodených detí v roku 2016 sa uskutoční 
10.5.2017 o 14:00 hod. na starom obecnom úrade.

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

9. Základná škola s materskou školou, Ždiar 255

Aj v druhom polroku sme pripravili pre našich 
škôlkarov rôzne aktivity, ktoré obohatili náš vý-
chovno- vzdelávací program a množstvo úloh 
nás ešte čaká. Fašiangy sú obdobím roka, ke-
dy by sme mali byť najveselší, najúsmevnejší, 
ale aj najzáhadnejší. Akéže by to boli fašiangy 
bez poriadnej fašiangovej zábavy? Preto sa aj deti z našej ma-
terskej školy rozhodli ukončiť toto najveselšie obdobie roka svo-
jím tradičným fašiangovým karnevalom. Bol to kúzelný deň, keď 
sa naša materská škola premenila na pestrofarebnú miestnosť 
plnú rozprávkových postavičiek. Všetci sa radovali, boli šťastní 
a veselí. V rámci regionálnej výchovy deti svoj spevácky talent 
predviedli v súťaži „Goralský slávik“, kde sa na stupni víťazov 
umiestnili:
1. trieda mladších detí 2. trieda predškolákov
1. miesto Bianka Bekešová 1. miesto Zuzka Spirčáková
2. miesto Barborka Krasuľová 2. miesto Sofia Petrašek
3. miesto Edit Bachledová 3. miesto Silvia Vasičáková

 Koniec zimy sme ukončili lyžiarskymi pretekmi v Monkovej 
doline. Výkony pretekárov boli odmenené povzbudzovaním a 
potleskom divákov. Po pretekoch prišlo na rad vyhodnotenie 
a odmeňovanie víťazov. V mesiaci apríl sa predškoláci zúčast-
nili exkurzie v Základnej škole. Po prvýkrát šli na návštevu do 
„veľkej školy“. Plní odhodlania, očakávania, vstúpili do 1.triedy. 
Prostredníctvom detí a p.učiteľky Alicky sa zoznámili s ozajstným 
vyučovaním. Na záver si deti vzájomne vymenili pekné darčeky, 
ktoré svojím kamarátom vyrobili. Po tomto milom stretnutí bude 
pre predškolákov ich zápis do školy ktorý bude 26.4.2017 urči-
te jednoduchší. Prostredie materskej školy je podnetné, snaží-
me sa , aby deti pociťovali lásku, pohodu, pozornosť, prejavovať 
vlastnú tvorivosť a riešiť rôzne úlohy. Detstvo je krátky čas a preto 
záleží na kvalite prežitia každého roka. Našou každodennou sna-
hou je , aby sme pre deti vytvárali úspešné podmienky pre vzde-
lávanie a výchovu.                    Bc. Iveta Vasičáková, zást. MŠ



4

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). Touto 
cestou by som sa chcela poďakovať najmä pani učiteľkám, ktoré 
už nie sú súčasťou nášho učiteľského kolektívu, ale ktoré v ždiar-
skej škole pôsobili, učili Vaše i naše deti, možno i Vás, i nás. Pani 
učiteľky, ktoré si zaslúžia, aby sme si na nich spomenuli a poďa-
kovali im. Dovoľte mi preto, vážené bývalé ždiarske pani učiteľky, 
venovať Vám z úcty 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 siedmaci absolvovali lyžiarsky kurz v lyžiarskom 
stredisku Mlynky Dedinky. V mesiacoch január až marec pre-
behli všetky kolá Tatranskej lyžiarskej ligy v zjazdovom aj be-
žeckom lyžovaní. Celkovo sme skončili na peknom 4. mieste zo 
siedmich škôl.

 V marci sa na Štrbskom Plese uskutočnila celoslovenská 
športová súťaž spojená s umeleckou súťažou (výtvarné a foto-
grafické spracovanie športu), a to Zimná kalokagatia. Súťažilo sa 
v týchto disciplínach: snowboard, bežecké a zjazdové lyžovanie. 
Najúspešnejší sme boli v snowboarde, kde sme získali množstvo 
zlatých a strieborných medailí. 

Okrem toho prebehlo okresné kolo matematickej súťaže Py-
tagoriáda, v ktorej máme úspešných riešiteľov. Taktiež sme sa v 
tomto školskom roku zapojili do súťaže Matematický Klokan, kde 
tiež dosahujú naši žiaci výborné výsledky. 

Na Valentína sa uskutočnila Valentínska pošta a Valentínsky 
karneval. Karneval bol bohatý na množstvo súťaží a zábavných 
aktivít, najkrajšie a najoriginálnejšie masky sme odmenili vecný-
mi cenami, za čo ďakujeme združeniu rodičov pod vedením pa-
ni A. Daunter.

 Marec – to sú tradičné umelecké súťaže v recitácii, Hviezdo-
slavov Kubín, a v speve, Goralské spievanky. Víťazi školských 
kôl postupujú do 
obvodného ko-
la. V anglickom 
jazyku naši star-
ší žiaci pod vede-
ním pani učiteľ-
ky A. Budzákovej 
nacvičili divadel-
né predstavenie a 
umelecký prednes 
a reprezentova-
li našu školu v 
okresnom kole v 
Prešove, v recitá-
cii v anglickom ja-
zyku sme postúpi-
li na krajské kolo. 

Popritom spo-
lupracujeme s lesnými pedagógmi, s pánom Halčinom a s pá-
nom Siskom, v rámci tejto spolupráce sa realizuje v škole veľa 
rôznych praktických aktivít zameraných na ochranu a spoznáva-
nie prírody.

V apríli deviataci písali monitor zo slovenského jazyka a mate-
matiky (celoslovenské testovanie deviatakov). Výsledky budeme 
vedieť 28.4.2017. 

Podrobnejšie informácie o všetkých súťažiach a aktivitách 
nájdete na školskej webovej stránke a najmä vo fotoalbume. 
Konkrétne výsledky a úspechy našich žiakov v športových, ve-
domostných,  matematických a umeleckých súťažiach nájdete 
vyvesené v aule školy, tých úspešných žiakov je veľa a sme na 
nich hrdí! Organizujeme aj aktivity, ktoré sú prístupné pre širšiu 
verejnosť, nielen pre žiakov našej školy. Tým Vás srdečne pozý-
vame na tieto akcie do školy! Najaktuálnejšou takou v najbližšom 
období, t. j. od 10.4. do 12.4.2017, je prehliadka tvorivých veľko-
nočných dielní, kde žiaci spolu s učiteľmi budú prezentovať veľ-
konočné stoly plné vlastnoručne vyrobených ozdôb a symbolov 
Veľkej noci. Druhý májový víkend, v nedeľu 14.5.2017 na Deň 
matiek, pripravujeme slávnostný kultúrny program (v škole v te-
locvični o 14: 00 h) venovaný mamičkám a babičkám! 

    Množstvo aktivít a súťaží svedčí o tom, že máme šikovné a 
talentované 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 zdru-
ženiu, ktoré pomáha škole a podporuje všetky aktivity, finančné 
odmeny pre žiakov a činnosť našej školy! Poďakovanie patrí aj 
pánovi J. Monkovi a pánovi J. Strachanovi za ústretovú spolu-
prácu počas zimnej sezóny, ďakujem. 

 Riaditeľka školy 
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10. Kultúra, šport a udalosti
22. januára 2017 sa konal hokejový turnaj „O pohár starostu 

obce“ za účasti mužstiev: Organizátori- Strachan Team, POWER 
KING, Capitals Ždiar, Tatranská Kotlina a Mladé pušky.

Zápasy vyvrcholili do finálového rozstrelu, kde nájazdami sa 
rozhodlo o víťazovi.
1. miesto Tatranská Kotlina
2. miesto POWER KING
3. miesto CAPITALS Ždiar
4. miesto Organizátori – Strachan Team
5. miesto Mladé pušky

Všetkým športovcom blahoželáme k výkonom a obzvlášť 
brankárom. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácii 
športového odpoludnia.

8. ročník Plesu Goralov v sobotu 11.2.2017 sa skončil pred-
časne veľmi smutnou udalosťou. Peter Michalák, vedúci folklór-
nej skupiny Goral a DFS Ždiaranček, navždy odišiel do folklórne-
ho neba. Česť jeho pamiatke.

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 5. 4. 2017. 

11. Ďakujeme
1. Všetkým členom DHZ za aktívnu účasť pri plnení si povin-

nosti členov DHZ obce Ždiar.
2. Jozefovi Pitoňákovi za kvalitnú a včasnú zimnú údržbu 

obecných ciest, aby sme mohli bezpečne jazdiť a tiež za ochotu 
pri zabezpečovaní operatívnej súčinnosti pri zvážaní našich ob-
čanov na lekárske ošetrenie. 

12. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom ob-

ce Ždiar, ktorí v mesiacoch január, február, marec 2017 oslávili 
svoje životné jubileá.

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

a všetci občania obce Ždiar.

95 rokov 
Júlia Olekšáková

89 rokov 
Valent Mačák

88 rokov
Mária Kriššáková, Štefan Svocák

87 rokov
Ružena Zachvejová, Angela Chytilová

85 rokov
Margita Slebodová

84 rokov
Rozália Slodičáková

83 rokov
Lukáš Michalák, Ondrej Gallik, Eduard Lipták

81 rokov
Ľudmila Nemešanyová

80 rokov
Júlia Vojtaššáková, Júlia Pavlikovská, Vilma Bekešová,

Mária Budzáková

75 rokov
Anna Mačáková, Milena Pitoňáková, Štefan Pitoňák

70 rokov
Štefan Slodičák, Katarína Vaverčáková, Matej Blaščák,

Zdena Pitoňáková, Júlia Kriššáková, Štefan Valent

    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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