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Vážení spoluobčania,
po zime, ktorá nám zamaskovala, to čo sme neupratali v jeseni, alebo cez zimu,
a ešte čo to k tomu pridali, sa nám všetko ukázalo v plnej ,, kráse“ na jar . K tomu
sa prebudila príroda a dobré počasie prialo narastaniu tráv a burín, až sme sa nestačili tomu všetkému diviť.
Keďže sme turistická obec a väčšina našich spoluobčanov sa týmto živí, ale aj
preto, že všetci chceme, aby naša obec bola čistá, aby sme sa v nej dobre cítili,
sme začali organizovať a robiť poriadky zberom elektroodpadu, pristavovaním veľkoplošných kontajnerov a vykášaním tráv a burín okolo ciest, zastávok, cintorínov
a obecných budov.
Tento rok nám rýchly a potrebný postup pri kosení prerušil štát zrušením verejnoprospešných prác našich občanov v hmotnej núdzi, a to od 30.04. 2008 do
26.05.2008. Po tomto termíne veľmi ťažko dobiehame čistenie verejných priestranstiev, pretože tiež sa nám nahromadilo iných prác.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí zodpovedne pristúpili k vyčisteniu priekop okolo obecnej cesty na svojich pozemkoch a občanom, ktorí urobili odrážky
na príjazdových komunikáciách k svojim domom, aby sa nepoškodzovala obecná
cesta. Chcel by som požiadať aj touto cestou tých občanov, ktorí do dnešného
dňa z nejakých príčin nestihli, aby tak urobili aj kvôli tým občanom, ktorí si poctivo upravili priekopu, pretože zemina a nečistoty z vašej priekopy zanesie susedovu
vyčistenú priekopu.
Dokončili a pripravili sme dvojizbový byt po rod. Kromkovej pre MUDr. Dendisa,
ktorý uvoľnil trojizbový byt. Do tohto bytu sa presťahuje Mgr. Zoričáková a uvoľní
byt v škole, kde chceme zriadiť dve jazykové učebne pre školopovinné deti, ale aj
pre verejnosť. Pod týmto bytom v pivničných priestoroch chceme zriadiť knižnicu
pre žiakov i širokú verejnosť.
Vyčistili sme autobusové zastávky, teraz ich postupne maľujeme. Podľa možnosti a dostatku materiálu vymieňame lavice na autobusových zastávkach.
Opravili sme výtlky a poškodené miesta na obecnej ceste. Štrkom sme opravili časť cesty na Strednici a Antošovskom vrchu. V priebehu mesiaca júl by sme
chceli vyspraviť časť cesty popod parkovisko v Bachledovej doline z asfaltovej drte.
Pri materskej škole sme zriadili nové parkovisko, aby sa zlepšila bezpečnosť
rodičov a detí. Chceme ešte postaviť mostík ponad potôčik, aby deti a rodičia nemuseli vôbec používať hlavnú cestu.
Pripravujeme návrh projektu so SSC na riešenie vodného režimu na ceste l/67 od
materskej školy po Konzum ABC tak, aby sa dal urobiť chodník okolo hlavnej cesty.
V tomto období pripravujeme a vysporiadavame pozemky v trase, kadiaľ by
mala byť vedená trasa chodníka. Zároveň do toho projektu chceme zahrnúť rozbehnutý projekt rekonštrukcie elektrického vedenia, kde elektrikári mali plán v tomto
úseku vedenie preložiť z neprístupného terénu na stĺpové vedenie priamo za rodinné domy. S týmto sme nesúhlasili z dôvodu bezpečnosti pri hlavnej ceste a záberom stavebných pozemkov pri rodinných domoch a odporučili sme to projektovať
s uložením do zeme pod plánovaný chodník. Zároveň chceme vyzvať aj spoje, aby
súčasne aj oni uložili a rozšírili kapacitu svojho vedenia do toho istého výkopu ako
elektriku.
So všetkými zainteresovanými, ktorí môžu pomôcť a majú kompetencie na riešenie bezpečnosti premávky po hlavnej ceste, riešime možnosti technickej úpravy
hlavnej cesty na vstupoch do obce z jednej strany aj z druhej strany tak, aby autá
museli spomaliť pri prejazde obcou.
Naliehali sme na zodpovedných za značenie ciest, aby do letnej sezóny nám vyznačili cestu cez obec, aby sa zväčšila bezpečnosť premávky. Ostalo dokončiť značenie ešte pred vstupom do obce a jeden prechod pod obecným úradom.
Naďalej riešime a pripravujeme podklady pre vybudovanie vodovodu do Blaščackej doliny, vodovodu a kanalizácie do Bachledovej doliny.
V posledný júnový týždeň sme s odborníkmi na kanalizácie a ČOV riešili najvýhodnejšiu možnú trasu vzhľadom na samospád, mrznutie a možnosti napojenia kanalizácie od obecného úradu po Bachledovu dolinu a umiestnenie ČOV tak,
aby sme mohli v budúcnosti napojiť celú vetvu z horného konca a kapacitu čističky mať takú, aby sme mohli čistiť všetko množstvo kanalizačného odpadu z obce.
Súčasná kapacita ČOV po napojení všetkých domácnosti, kde už kanalizácia je
vybudovaná, je nepostačujúca. Pracovná verzia trasy je od obecného úradu okolo Belianskeho potoka popred rodinné domy pri rodinnom dome Jana Slodičáka
prejde popod cestu na ľavú stranu hlavnej cesty a pozdĺž hlavnej cesty pôjde až na
začiatok obce. Pri prvom dome p.Handulu na začiatku prejde popod hlavnú cestu

do prečerpávačky a odtiaľ premostením do ČOV, ktorá by mala stáť na pozemkoch
Spišskej Belej za Belianskym potokom smerom na Parsívku.
Od začiatku roka sme finišovali s prípravou projektu na rekonštrukciu školy
v celkovom náklade 21 mil. Sk, ktorý sme 16. mája úspešne zaregistrovali na Ministerstve výstavby a teraz musíme robiť všetci všetko preto, aby sme presvedčili
kompetentných o potrebe týchto financií pre našu školu.
V tomto období finišujeme s projektom na celkovú rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice v hodnote nad 10 mil. Sk. Vzhľadom na to, že sme boli úspešní, aby našu
obec zaradili do základnej záchrannej hasičskej siete.
V súčasnosti sa ukončuje dokument posúdenia vplyvov na životné prostredie
EIA, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vybavenie podkladov na sprístupnenie náučného chodníka na Ždiarsku vidlu.
Na podnet širokej verejnosti obecný úrad zvolal v posledný júnový týždeň pracovné stretnutie za účasti Urbariátu obce Ždiar, Mesta Spišská Belá, Združenia
turizmu, Pozemkového spoločenstva Strednica a Skicenra Strednica-Ždiar a.s. za
účelom prevádzkovania náučného chodníka Monkova dolina - Kopského sedlo
obojsmerne. Všetci účastníci stretnutia, okrem Združenia turizmu, sa dohodli na
tom, aby sa začali vybavovať povolenia s obojsmerným prevádzkovaním náučného
chodníka do Kopského sedla.
Prvým júlovým týždňom sa začalo s vykášaním chotára našej obce postupne
tak, ako v minulom roku, a to od zotavovne Tatra smerom na vyšný koniec a potom
z vyšného konca smerom dole až do Bachledovej doliny.
V mesiaci máj začala Podtatranská vodárenská spoločnosť robiť inventarizáciu
napojenia domácnosti na verejnú kanalizáciu v úseku, kde kanalizácia už je vybudovaná. Výsledok nie je dobrý, skoro 100 domácnosti je nedoriešených. Sú domácnosti, ktoré sú napojené na kanalizáciu a do dnešného dňa neuzatvorili zmluvu
s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a neplatia stočné. Domácnosti sú zo
zákona povinné pri vybudovaní verejnej kanalizačnej siete sa napojiť. Sú domácnosti, ktoré nie sú pripojené na VK a žumpu púšťajú do septikov a z nich do potoka,
aby obišli platenie stočného. Sú domácnosti, ktoré majú vlastný zdroj vody a žumpu púšťajú do kanalizácie, ale neplatia stočné, pretože nemajú odber vody z verejného vodovodu a stočné sa vypočítava podľa odberu vody z verejného vodovodu. Podtatranská vodárenská spoločnosť inkasuje stočné priamo od domácností,
s ktorými má uzavretú zmluvu o napojení do verejnej kanalizácie a z týchto financií
sú uhradené náklady za prevádzkovanie ČOV a kanalizácie našej obce. Pokiaľ financie nepostačujú na krytie nákladov na prevádzkovanie ČOV a kanalizácie, musí
obec na koniec roka doplatiť Podtatranskej vodárenskej spoločnosti zo spoločných
obecných financií, teda doplácajú všetci na tie domácnosti, ktoré už spomínaným
spôsobom obchádzajú svoje povinnosti.
V mesiaci júl budú postupne poslanci a pracovníci Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti navštevovať spomínané domácnosti a jednotlivé prípady riešiť.
Obecný úrad aj tento rok pripravuje na celé leto kultúrne akcie v takom rozsahu,
ako to bolo v minulom roku. Otvorenie turistickej sezóny s pálením Jánskych ohňov, Hasičský deň s kultúrnym podujatím, Konské záprahové preteky s kultúrnym
podujatím, Goralské folklórne slávnosti, Kresťanská očista v prírode, Športuje celá
dedina s s vyhlásením výsledkov súťaže o „Najkrajšie okolie rodinných domov a
penziónov“, ukončenie turistickej sezóny.
Ešte minulý rok bolo dosť ťažko presvedčiť určitých ľudí o potrebe zaktivizovania záujmových spolkov, aby mládež mohla vypĺňať svoj voľný čas a zároveň urobiť niečo dobré pre svoje zdravie. V súčasnej dobe, aj keď s určitými ťažkosťami,
sme prihlásili futbalové mužstvo do III. triedy futbalovej súťaže. Začalo sa s tréningami aj s úpravou futbalového ihriska. Súbor Goral pravidelne začal s prípravou
a výsledkom je účasť na folklórnych slávnostiach v Liptovskej Lužnej, odkiaľ prišli
veľmi dobré ohlasy na ich účinkovanie za doprovodu osvedčenej ždiarskej goralskej muziky.
Od začiatku leta sa pravidelne schádza početné hasičské družstvo na cibrení
techniky a výkonnosti, aby nás mohli dôstojne reprezentovať, ale hlavne, aby boli
pripravení na ochranu nášho majetku a životov.
Obecný úrad zorganizoval pre dôchodcov poznávací zájazd na Bojnický zámok,
kde sa naši občania mohli zoznámiť s históriou majiteľov tohto zámku. Tento zájazd pokračoval do Rajeckej Lesnej, kde sa mohli seniori presvedčiť o majstrovstve
rezbára, ktorý celé Slovensko stvárnil a vyrezal do dreva v podobe unikátnejho diela „Slovenský betlehem“.
Ing. Pavol Bekeš, starosta obce

1. Ekonomika obce
Priebežné plnenie rozpočtu za 1-6/2008
Príjmy obce /dotácie na prenes. kom./ 11 297 tis. Sk
Výdaje obce 6 194 tis. Sk
Príjmy ZŠ s MŠ 1-5/2008 182 tis. Sk
Výdaje ZŠ s MŠ
3 299 tis. Sk
Zostatky na účtoch obce: bežné účty 822 tis. Sk
účet rezer. fondu 184 tis. Sk
V mesiaci jún 2008 bola schválená úprava rozpočtu obce
k 30.6.2008. Obec aj naďalej má vyrovnaný rozpočet. Udržať vyrovnaný rozpočet do konca roka bude problematické, nakoľko sa
v rozpočte rátalo s finančným príspe kom od Pozemkového
spoločenstva Strednica vo výške 300 tis. Sk. Napriek tomu, že boli
prisľúbené, valným zhromaždením neboli odsúhlasené. Obec investovala v jeseni do nového asfaltového koberca miestnej komunikácie, ktorý bol uložený od penzióna Jánošík po penzión Vasko.
Upozorňujeme občanov, ktorí si nesplnili povinnosť a nezaplatili
miestny poplatok za komunálny odpad, ktorý bol splatný do 31. 3.
2008, daň z nehnuteľnosti, ktorá bola splatná do 31. 5, 2008 aby tak
urobili čo najskôr. Občanom, ktorí si túto povinnosť nesplnili budú
zasielané opätovne upomienky.
Zároveň vyzývame všetkých občanov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili daň z ubytovania za I. polrok 2008. Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, ktoré majú nedoplatky z minulých období, aby
tak urobili do 15. júla 2008.
Jana Olekšáková, ekonómka obecného úradu

2. Obecné zastupiteľstvo
Plánovaný termín zasadania obecného zastupiteľstva: 25.09. 2008

3. Zber a odvoz TKO v mesiaci júl - august
10.7.2008
24.7.2008
7.8.2008
21.8.2008

DS – Oplotenie, Veronika Štupáková 394
DS – Garáž, Peter Mačák 373
DS – Garáž pri RD, Iveta Štefaniková 112
DS – Dreváreň, Pavol Mačák s manž. 57
DS – postúpenie žiadosti do pôsobnosti mesta Vysoké Tatry, Jozef
Monka 471
DS – Elektrická prípojka, Ing. Pavol Belko, Podspády
DS – Vodovodná prípojka, Ing. Pavol Belko, Podspády
DS – Plynová prípojka k RD - Marián Olekšák 166, Inštalaterm s.r.o.
Poprad
Stavebná úprava – Veranda, Peter Vaverčák 75
Výzva na predĺženie dokladov a rozhodnutie o prerušení konania,
Žaneta Ciriaková 529
Výzva na doplnenie k ohlaseniu DS NTL plyn.prípojka, Ing. Babeta
Vybošťoková, Sp. Nová ves
Predĺženie lehoty na uplatnenie námietok, Ján Zoričák, Francúzsko
Obnova stavebného konania „Oporný múr a terénne úpravy RD 223,
Raymund Quinn
Záv. stanovisko MZZO , Milan Vojtaššák s manž. Marcelou 196
Záv. stanovisko MZZO, Ing. Milan Michalák, Soblahov
Súhlas na predĺženie lehoty dokladov, Peter Mačák 406
UP info – Alena Kunová, Poprad
UP onfo – EX CREDIT, Košice
UP info – Milan Rúčka Svit
UP info – Jozef Tropp 407
Postúpenie spisu na KSÚ Prešov – Penzión Strednica , MUDr. Ján
Bujňák Košice
Postúpenie spisu na KSÚ Prešov – Hotel Strachan, Penzión Strachan, Jaroslav Strachan 530
Schválené komisiou pre SÚ:
PD - Zasnežovanie a osvetlenie lyžiarskeho strediska Strachan Ski
centrum, Jaroslav Strachan penzión Strachan

6. Informácie z matriky od 1. 5. do 30. 6. 2008
Prihlásení na trvalý pobyt: 3
Ján Grotkovský
Milan Horský
Anna Horská

4. Separovaný zber v mesiaci júl - august

Narodení: 1
Marek Kurcáb

2.7.2008
30.7.2008
27.8.2008

Zomrelí:2
Emil Pavlikovský
Monika Michaláková

5. Stavebný úrad k 30. 6. 2008

Odhlásení z trvalého pobytu: 0

Rozhodnutie – Zvláštne užívanie komunikácie – prekopanie, Inštalaterm s.r.o., Poprad
Rozhodnutie – Drobná stavba – Oplotenie-odstránenie stavby, Jozef Olekšák 481

Počet obyvateľov k 30. 6. 2008: 1319

Stavebné povolenie – Víkendový zrub, Ing. Milan Michalák, Soblahov
Stavebné povolenie – Studňa+vod.prípojka, Babeta Vybošťoková,
Sp. Nová Ves
Stavebné povolenie – Premostenie vjazdu ponad ždiarsky potok, Jotef Tropp 407
Kolaudačné rozhodnutie – Rodinný dom, Milan Vojtaššák s manž.
Marcelou, 196
Kolaudačné rozhodnutie – Prístupová komunikácia, Milan Vojtaššák
s manž. a spol, 169
Ozn k ohláseniu DS- Elektrická kab.prípojka NN k novostavbe víkendového zrubového domu, Anna Olekšáková 309
Ozn o ZK o odstránení stavby – Rodinný dom a stodola 441, Mária
Šiffelová, Sp. Nová Ves
Ozn o začatí UK a SK – Rodinný dom, Ing. Pavol Belko, Podspády

Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka obce

7. Kultúra a šport
 Na poslednej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor Telovýchovnej jednoty, kde za predsedu bol zvolený Jozef Spirčák
 19.6.2008 obecný úrad zorganizoval zájazd pre našich dôchodcov do Bojníc a do Rajeckej Lesnej
 28.06. 2008 sa na Strednici uskutočnilo pálenie Jánskeho ohňa
so silovými súťažami a súťaži v hre na harmonike. Pri tejto príležitosti
bolo aj otvorenie turistickej sezóny na rok 2008.
 Od novej sezóny v jeseni 2008 sa začne hrať v našej obci znova
futbalová súťaž III. triedy
 20. 07. 2008 o 13.00 hod. na Strednici budú hasičské preteky za
účasti šiestich pozvaných hasičských družstiev. Po samotnej súťaži
nám pozvaní hostia zaspievajú a pobavia humorným slovom
 27. 07. 2008 o 13.00 hod. na Strednici sa budú konať preteky konských záprahov. Taktiež po samotnej súťaži nás pobavia spevom
pozvaní hostia.28.06. 2008 sa na Strednici uskutočnilo pálenie Jánskeho ohňa so silovými súťažami a súťaži v hre na harmonike. Pri tejto príležitosti bolo aj otvorenie turistickej sezóny na rok 2008.

 Tento rok Goralské folklórne slávnosti sa budú konať 9.-10 augusta na Strednici. Začnú v sobotu o 17.30 sv. omšou potom dáme
priestor našim talentom a od 20. 00 nás spevom pobaví p. Róbert
Kazík s vokalistkou Mirkou, humorným slovom nás bude sprevádzať
humorista Izidor.
Samotné GFS sa začnú v nedeľu o 10.00 hod sv. omšou. Po sv. omši bude nasledovať sprievod súborov na konských vozoch .GFS oficiálne začnú o 13.30 kde sa nám predstaví 6 goralských súborov
a naše talenty.

8. Škola
Materská škola Ždiar
Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ sa prevádzala podľa hlavného dokumentu Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Zameraná
bola na didaktické aktivity, ktoré boli prevádzané v zamestnaniach,
vychádzkach a exkurziach. Dôraz bola kladený na individuálny prístup k deťom, rozvíjala sa pamäť, vnímanie, predstavivosť a využívali
sa problémové metódy.
Aktivity boli zamerané okrem iného aj na „Svetový deň prvej pomoci“ – využívané obrázkové materiály, kútiky živej prírody, ktoré sa
doplňovali podľa ročných období.
Akcia „Čisté hory“ – úprava školského dvora a okolia /zhrabovanie lístia, čistenie lesnej cestičky, otváranie a zatváranie studničiek.
„Svetový deň potravín“ – detí s p. učiteľkami – Bachledovou, Vasičákovou, Vaverčákovou, Michalákovou pripravovali ovocné šaláty.
„Deň otvorených dverí“ – deti v MŠ pripravili program a pozvali
starých rodičov na posedenie.
Turistické vychádzky na Antošovský vrch, do blízkeho okolia s cieľom spoznávať náš región.
„Deň jabĺk“ – deti vystrihovali, maľovali, na pracovnom výchove
vytvárali rôzne mozaiky jabĺk.
Počas zimného obdobia, cez pobyt vonku, sa realizovali sezónne činnosti sánkovanie, lyžovanie, ktoré bolo ukončené lyžiarskymi
pretekami.
Regionálna výchova bola prevádzaná návštevou p. Nemešanyovej a p. Michaláka v MŠ . Deti sa oboznámili s vyšívaním ždiarskych
krojov, zvykmi. P.uč. Vaverčáková pripravili s deťmi pásmo hier, riekaniek, tančekov „Vítanie novej jari“.
Predčitateľská gramotnosť bola prevádzaná obrázkovým čítaním,
prácou s detskou literatúrou, deti sme viedli k správnemu používaniu a šetreniu knihou, vytvorili sa detské čitateľské kútiky.
„Veľká noc“ – deti boli oboznámené s maľovaním vajíčok, vyzdobili si herne a práce si zobrali domov.
Privítanie novorodencov na obecnom úrade, kde deti z oboch oddelení vystúpili s kultúrnym programom.
„Deň matiek“ – deti vystúpili s kultúrnym programom v hoteli Magura, odovzdali vlastné pripravené darčeky.
„Deň zeme“ – p. uč. Bachledová, Vasičáková pripravili s deťmi aktivitu zameranú na poznávanie a ochranu prírody.
„Deň otcov“ – deti si pripravili darčeky a básničky pre svojich otcov.
Návšteva ĽŠU z Tatranskej Lomnice bola prínosom oboznamením
sa s hudobnými nástrojmi a rozprávkou „O Nevedkovi, ktorý chcel
byť umelcom“.
Školský rok sme ukončili výstavkou detských prác a rozlúčkou
s MŠ. Deti boli odmenení čajom, sladkosťami a spoločne sme si
zatancovali. Najväčšou odmenou pre celý kolektív MŠ bola radosť
v detských očiach.

Aktivity ZŠ - máj - jún 2008
Posledné zvonenie v školskom roku 2007/2008
27.6.2008 v piatok o 9:00 hod. sa uskutočnilo slávnostné
ukončenie školského roka 2007/2008.Program bol veľmi
bohatý, na začiatku p. riaditeľka vyhodnotila najlepších žiakov
v prospechu a tiež žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v
rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťažiach na
1. aj 2. stupni a odmenila ich vecnými cenami. Súčasťou programu bolo tanečné vystúpenie starších žiakov súboru Ždiaranček,
ktorí sa takto symbolicky v krojoch a tancom rozlúčili s dlhoročnou p. učiteľkou a vedúcou detského folklórneho súboru Ždiaranček, H. Vojtaššákovou. Dojímavé básničky a poďakovanie za
namáhavú prácu p. učiteľky predniesli aj najmenší prváčikovia.
Dievčatá dramatického krúžku zaspievali rozlúčkovú pieseň. V

nostalgickej atmosfére lúčenia sa niesol aj program našich absolventov - žiakov 9.A a 9.B triedy, ktorých s posledným zvonením vyprevadili ostatní žiaci. Prajeme im veľa šťastia v ďalšom
štúdiu!
Regionálny kvíz
Dňa 19.6. sa v našej škole uskutočnil Regionálny kvíz Čo vieš o Ždiari? Súťažilo sa v 2. kategóriách - I. stupeň
a II. stupeň. Na I. stupni celej akcii velila p. M. Zoričáková a na
II. stupni p. J. Andrášová. Súťažilo sa v družstvách, každá trieda mala zostavené 3- alebo 5 - členné družstvá. Súťažné otázky
boli z rôznych tematických oblastí - príroda, osobnosti, história,
šport, folklór, nárečie, školstvo... Aj takýmito formami vyučovania chceme našich žiakov vychovávať k udržaniu a úcte k tradíciám.
Posledná rozlúčka
Dňa 5.6.2008 o 14:00 hod. sme sa navždy rozlúčili s našou dlhoročnou kolegyňou, p. riaditeľkou MŠ v Ždiari,
M. Michalákovou. Budeš nám chýbať!
Poďakovanie
Aj touto cestou sa chceme poďakovať rodičom, a to p. S.
Slebodovi, ktorý nám poskytol sponzorsky materiál na
lavičky, ďalej p. J. Strachanovi za stoly pre deti na Deň detí a tiež
rodičovskému výboru a obecnému úradu za pomoc pri organizácii Dňa detí. Riaditeľka školy.
Tatranská nota
30.5.2008 Najúspešnejšie reprezentantky našej školy Veronika Zoričáková a Patrícia Slebodová nás reprezentovali v speváckej súťaži Tatranská nota v Tatranskej Lomnici. Sprevádzal ich školský fan-klub, pozostávajúci z účastníkov
školského kola súťaže. Víťazkou sa stala Paťka Slebodová zo 7.
ročníka. Srdečne blahoželáme.
Tatranská letná olympiáda
28.5.2008 Žiaci našej školy sa tak ako minulý rok zúčastnili Tatranskej letnej olympiády v Tatranskej Lomnici, kde si zmerali sily so svojimi rovesníkmi v rôznych športových disciplínach.
Deň detí
2.6.2008. Sviatok našich detí sme oslávili voľným dňom
hier a súťaží v Monkovej doline. V spolupráci s rodičovským výborom im učitelia pod vedením pani učiteľky Petrikovičovej pripravili dobrú zábavu, zaujímavé súťaže, per-fektnú tombolu, úžasnú atmosféru v sprievode dobrej hudby!
Priateľský zápas vo futbale v Lendaku
Dňa 21.5.2008 bola naša škola, konkrétne chlapci 1.až
9. ročníka, pozvaná na priateľský futbalový zápas do
základnej školy v Lendaku. Toto stretnutie bolo zorganizované s
cieľom upevniť a nadviazať vzťahy aj s inými školami, so žiakmi aj
s učiteľmi, nám regionálne blízkymi. V súvislosti s týmto podujatím ďakujeme p. V. Siskovi, ktorý nám zabezpečil odvoz žiakov.
Testovanie vedomostí žiakov už aj v 6. a 8. ročníku!
Dávame do pozornosti rodičom, že už aj žiaci 5., 6. a
8.ročníka majú možnosť otestovať svoje vedomosti zo
SJL a M , a tak získať prehľad o svojej vedomostnej úrovni. Je to
dobrá spätná väzba pre rodičov, aj pre učiteľov a tiež vynikajúca
príprava na monitor v 9. ročníku. Tento školský rok sa zapojili do
testovania žiaci 6. a 8. ročníka, ktoré prebehlo 15.5.2008.
Oslava Dňa matiek
11.5.2008 Deň matiek sa uskutočnil o 15,00h v hoteli
Magura. Žiaci našej školy sa predstavili bohatým kultúrnym programom, ktorý s láskou pripravovali pre všetky mamičky
a babičky pod vedením svojich pani učiteliek. V tento krásny deň
sa rozdávali symbolické srdiečka pre mamičky.

9. Všeobecné informácie
 Od 1.07.2008 budeme odpad zbierať len z popolníc a už nie
z plastových vriec. Dôvodom je, príkaz Regionálnho ústavu verejného zdravotníctva v Poprade, ale aj zneužívanie niektorými občanmi, že plastové vrecia pridávali ku popolnici ale bez kontrolného lístka.
 Obecný úrad vyhlásil súťaž o „Najkrajšie okolie okolo rodinných domov a penziónov“. Do súťaže budú zapojené všetky domy

a penzióny v obci. Prvých päť domov a penziónov bude pravidelne
týždenne zverejňovaný na nástenných tabuliach a internete až do
konca súťaže. Každá rodina môže dať len jeden podporný hlas najlepšiemu upravenému okoliu rodinného domu a penziónu. Hlasy
môžete posielať poštou, cez internet, osobne nahlásiť na obecnom
úrade, alebo hlas odovzdať poslancovi vo vašom obvode. Súťaž bude ukončená v septembri na dni Športuje celá dedina v Monkovej
doline. Víťaz bude odmenený motorovou prenosnou kosačkou a
ďalšími vecnými cenami.
 Žiadame všetkých občanov, aby každý na svojom pozemku okolo
svojich domovov zabezpečil poriadok, vyčistil priekopy okolo obecnej cesty na svojom pozemku. Uprataním a vykosením tráv zabezpečíme ochranu pred požiarmi.
 Žiadame občanov, ktorí fľaše pred odovzdaním nelisujú, aby začali tieto fľaše lisovať na čo najmenší možný rozmer, aby sa do vriec
alebo do kontajnerov zmestilo čo najviac separovaného odpadu.
Za každý odvoz kontajnera alebo zberového auta platíme 2500,- –
3500,- Sk z obecnej pokladne.
 V objekte bývalej Jednoty na vyšnom konci bude sprevádzkovaná
predajňa potravín rod. Monkovou
 Na májovej schôdzi obecného zastupiteľstva bolo prijaté všeobecné záväzne nariadenie č.2/2008 s účinnosťou od 1.5.2008 o o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Ždiar
 Na júnovej schôdzi obecného zastupiteľstva bolo prijaté všeobecné záväzne nariadenie s účinnosťou od 15.07.2008 o povoľovaní informačných reklamných zariadení na území obce Ždiar a bude zverejnené na internetovej stránke našej obce

10. Ďakujeme
 Vedeniu ZŠ s MŠ, celému pedagogickému kolektívu a zamestnancom ZŠ s MŠ za vykonanú prácu v školskom roku 2007-2008
 Vedeniu Skicentrum Strednica Ždiar, a.s.a jej zamestnanom za
nádhernú pyramídu Jánskeho ohňa
 V. Kotarbovi ml. a V. Kotarbovi st. za pomoc pri zriadení parkoviska pri MŠ a úprave futbalového ihriska
 Poslancovi Vladovi Mačákovi za aktivitu dať dohromady futbalový
klub a zabezpečiť jeho fungovanie
 Poslancovi Milanovi Vojtaššákovi za iniciatívu pri obnovení činnosti súboru Goral a hasičského mužstva.
 Všetkým športovcom, ktorí prišli na brigádu dať do poriadku futbalové ihrisko, aby sa mohla začať futbalová súťaž
 Štefanovi Kundlovi za vylepšenie počítačovej siete na obecnom
úrade a za kvalitné návrhy plagátov na jednotlivé kultúrne akcie
 Mgr. Jane Andrášovej za aktívnu účasť pri kultúrnych a spoločenských akciách poriadaných obecným úradom
 Kamilovi Pitoňákovi, Marcelovi Budzákovi a pracovníčkam obecného úradu za vytvorenie náhradných oficiálnych stránok obce www.
zdiar.sk, na ktoré dostávame kladné ohlasy
 Všetkým poriadkumilovným občanom, ktorí v uplynulých mesiacoch urobili poriadok okolo svojich domov a ciest

11. Blahoprianie
Prajeme nášmu rodákovi Jankovi Zoričákovi, ktorý bol 28.06.
2008 v Podolínci vysvätený za diakona, všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, božie požehnanie a veľa síl na duchovnej ceste, ktorú si
zvolil.
Dovoľujeme si touto cestou popriať občanom obce Ždiar, ktorí
v mesiacoch máj a jún oslávili svoje životné jubileá. Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do ďalších rokov Vám prajú
všetci občania obce Ždiar.
Jubilanti:
81 rokov: Juliana Krempaská, Emília Kriššáková
80 rokov:
Verona Pitoňáková
75 rokov:
Margita Zavacká, Ján Pitoňák, Anna Bekešová
70 rokov:
Mária Adamjáková, Eduard Pitoňák

12. Podujatia v mesiacoch máj a jún
Dôchodcovia navštívili Bojnice a Rajeckú Lesnú
18. júna 2008 sme sa s našimi dôchodcami už o 6.00 hod. ráno vydali
za kultúrou a našou históriou. Po príchode do Bojníc, v ktorých nás čakalo príjemné teplé a slnečné počasie, sme mali prehliadku Bojnického zámku, ktorý je jedným z najkrajších a najstarších zámkov v strednej Európe. Po spoločnom obede sme odchádzali na pútnické miesto
do Rajeckej Lesnej. Obdivovali sme pútnický areál, v ktorom sme mali
možnosť navštíviť pútnický farský kostol Narodenia Preblahoslavenej
Panny Márie ozdobený titulom a hodnosťou „Basilica Minor“, Dom
Božieho narodenia, v ktorom je umiestnené monumentálne dielo Jozefa Pekara z Rajeckých Teplíc Slovenský Betlehem, ktorý je obrazom
Slovenska, jeho prírodných krás, stavieb, ale najmä práce a zábavy
jeho obyvateľov.
S krásneho a pokojného
miesta
sme odchádzali o
16.30 a už nás čakala iba cesta domov, ktorú si naši
seniori spríjemnili piesňami a veselým
slovom.
Dúfame, že tento
bohatý deň, zavŕšený bezpečnou
cestou, zanechá v
našich starých rodičoch pekné zážitky a spomienky.
Janko Zoričák diakonom
28. júna 2008 v kláštornom Kostole sv.
Stanislava v Podolínci prijal z rúk otca
biskupa Sečku posvätný rád diakonátu
Janko Zoričák. Tento
jeho „Veľký deň“ boli
osláviť aj Ždiarčania
dvoma autobusmi a
taktiež zástupcovia
obce. Obec Ždiar je
hrdá, že po dlhých
rokoch sa chlapec
zo Ždiaru vydal duchovnou cestou.
Jánske ohne
V sobotu 28. júna 2008 bola v Ždiari oficiálne otvorená letná turistická sezóna Jánskymi ohňami 2008 v areáli Strednice pod Ždiarskou vidlou a Havranom. Podujatie prilákalo množstvo ľudí, ktorí si
mohli zasúťažiť v silových disciplínach Hod metrovicou, Držanie metrovice na čas a skvelou disciplínou bolo Ťahanie ždiarskeho rudžoka. Zasúťažili si aj harmonikári, ktorým sa podarilo rozospievať publikum, čo prispelo k výbornej nálade tohto podujatia.
O 21.00 hod. tóny goralskej hymny sprevádzali zapálenie vatry starostom obce Ing. Pavlom Bekešom a jeho zástupcom Ing. Mariánom
Bekešom. Príjemny večer ponúkol zábavu pre všetkých.

