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Požehnanie pôdorysných základov kostola v šoldove

Spoločná fotografia folklórneho súboru Štrbän, hasičov s ocenenými a hosťami.

V súvislosti s ukončením archeologického výskumu v r. 2016, v rámci ktorého sa zrealizoval pôdorys základov kostola, sa uskutočnilo slávnostné podujatie
pod názvom „Požehnanie pôdorysných základov kostola v zaniknutej osade Šoldov“.
Nedeľa popoludní, 21. mája 2017. V lokalite
Šoldov sa schádzajú návštevníci zo Štrby, Tatranskej Štrby i bližšieho regiónu na významné
podujatie, kde sme odkryli kus historickej pravdy o tejto lokalite. V 80-tych rokoch 20. storočia
sa zásluhou profesora Bohuslava Novotného
osadil do archeologickej lokality Štrba – Šoldov
kamenný pamätník, upozorňujúci širokú verejnosť na prítomnosť významného náleziska v
regióne. Tejto úlohy sa príkladne zhostil akademický maliar Michal Trembáč. Na dlhé roky išlo
o jedinú prezentáciu Šoldova. V roku 1996
tu bolo podujatie s názvom Hľadáme korene
našej histórie, v roku 1998 bola odhalená
tabuľa s textom, ktorý hovorí o osade Šoldov a vďaka podnetu vedenia Obce Štrba
na čele so starostom Michalom Sýkorom sa
v roku 2013 uskutočnila prvá etapa revízneho
archeologického výskumu.
O Šoldove ako významnej archeologickej lokalite – národnej kultúrnej pamiatke
– čo-to vie hádam každý obyvateľ Štrby.
Tí starší si ešte pamätajú profesora Alfréda Piffla
z Bratislavy, ktorý viedol vykopávky pred vyše
60-timi rokmi na tomto povesťami opradenom
mieste. Mladšie generácie o „prepadnutej dedine“ či údajnom kláštore alebo pustom kostole
počuli z ústneho podania svojich rodičov a sta-

rých rodičov, alebo sa o záhadnom nálezisku
dozvedeli z kníh, časopisov, resp. z internetu.
Boli stredovekí Šoldovčania naozaj vysokí statní muži? Bolo toto miesto dejiskom pohnutých
vojnových udalostí? Schoval tu svoje poklady
legendárny Juraj Jánošík? Na tieto a možno i
ďalšie otázky, hľadali odpovede archeológovia

z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (AÚ SAV) Nitra. Vedúcim vykopávok boli riaditeľ uvedenej vedeckej inštitúcie
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. spolu
s PhDr. Mariánom Sojákom, PhD., odborne
sa na výskume podieľali aj ďalší odborníci
z vysunutého pracoviska AÚ SAV v Spišskej

Odovzdanie Čestného občianstva obce Štrba bývalému farárovi rímskokatolíckej cirkvi v našej obci
Alojzovi Chmelárovi.
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Ocenení - Ján Piffl, Matej Ruttkay a Marián Soják so starostom obce.

VEČER
V ŠTRBE

Novej Vsi a aktívne spolupracovali aj členovia Miestneho odboru Matice slovenskej
v Štrbe.
Podľa archeológov je nepísaným pravidlom
po ukončení istej etapy výskumu a zvlášť, keď

Štrbské pleso, Štrbský štít, veru, krásna krajina,
večer jak mesačný svit, žiari Štrba dedina.
Aj tatranské kamzíky, dolu tiež pozerajú,
ako tam pod horami svetielka ožívajú.
Domčeky sa rozsvietia, ľudí v nich zohrievajú,
oni im za odmenu peknú pieseň spievajú.
Z nejedného domčeka hlasy sa ozývajú,
hádam aj to Solisko počuje jak spievajú.
Pesničky aj povesti, ktorých je veľká hŕba,
o ľuďoch, či Šoldove, taká je veru Štrba.
Ľudia tu svorne žijú, pracujú aj spievajú
a takto každý večer spokojne zaspávajú.
báseň od J. Timku

Čestné občianstvo za Alfréda Piffla prevzal
syn Ján Piffl.

ide o sakrálne pamiatky, požehnať toto miesto.
Na záver archeologického výskumu v roku
2016 boli zrealizované pôdorysné základy
kostola a osadená replika kríža, ktorý našiel
archeológ Alfréd Piffl počas výskumu v roku
1951, a tak kňazi našich cirkví na tomto podujatí vykonali akt požehnania.
Spoločne zaspievaná pieseň spevokolmi
oboch cirkví s FS Štrbän umocnila túto slávnostnú chvíľu.
Na významnom podujatí v Šoldove
21. mája 2017 bolo udelené osobnostiam,
ktoré výrazným spôsobom prispeli k rozvoju
a zviditeľneniu našej obce Čestné občianstvo
obce Štrba, a to profesorovi Alfrédovi Pifflovi
in memoriam za archeologický výskum Šoldova, Mgr. Alojzovi Chmelárovi za šírenie
ekumenizmu a dlhoročnú duchovnú činnosť.
Cena obce Štrba bola udelená docentovi PhDr.
Matejovi Ruttkayovi, CSc. a PhDr. Mariánovi
Sojákovi, PhD za ich významný prínos pri archeologickom výskume Šoldova.
Udelenie cien schválilo na svojom zasadnutí Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v súlade
so Štatútom obce Štrba 27. februára 2017
a oceneným ich odovzdal starosta obce
Michal Sýkora.
		
Ľubomíra Otčenášová
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Balada
o vodopáde Skok
Pod končiarmi Tatier je jedna dedina,
v domčeku neveľkom je pekná dievčina.
Dievča zdravé, krásne jak kvietok na poli,
no jej otec chorý, tak ju srdce bolí.
Otec veľmi chorý, no veľká jej viera,
a tak mladé dievča do Tatier sa zberá.
Zberá sa včas ráno, ešte spí dedina,
lebo v Tatrách je vraj zázračná bylina.
Zázračný kvet rastie až na Štrbskom štíte,
trhať ho vraj treba pri mesačnom svite.
A tak dievča mladé verí, že tam zájde,
že ten kvietok vzácny pre otecka nájde.
A tak sa prediera lesmi aj húštinou,
odhodlane kráča vrškom aj dolinou.
A len kráča, beží po skalnatej zemi,
otcovi chce pomôcť, tak sa jej nelení.
Už je dievča mladé nad kosodrevinou,
už sa večer blíži tatranskou krajinou.
Už sa aj zatmelo, noc sa chystá vládnuť
a dievča len túži tú bylinu zhliadnuť.
Vyliezla až hore, na veľký Štrbský štít,
na cestu jej svietil silný mesačný svit.
Zo Štrby to dievča veľkú diaľku zašlo
a na Štrbskom štíte tú bylinu našlo.
Ľahla si na skalu šťastne unavená,
tá bylina pre ňu tak veľa znamená.
Zobudí sa ráno, na kvietok pozerá,
na svoju dedinu, na veľké jazerá.
A tak sa pobrala domov rezkým krokom
ako bystrá voda, čo ide potokom.
Cestou do dediny silný vietor veje
a dievča sa pýta: „Čo sa to len deje?“
Vetrisko obrovský po dievčine šľahá,
túžba liečiť otca, dievča ďalej ťahá.
„Musím tam doraziť“, v duchu si hovorí“,
„bylinu som našla, otec stále chorý.“

Ceny obce štrba
PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Cena obce mu bola udelená 21. mája 2017 za výrazný podiel na archeologickom výskume zaniknutej
stredovekej osady Šoldov v k.ú. obce Štrba.

PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Od r. 2008 pôsobí ako riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (AÚ
SAV) v Nitre. Počas celého svojho pôsobenia
v archeológii pracoval a stále pracuje na viacerých projektoch nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí. Zúčastnil sa veľkého počtu
systematických a záchranných archeologických výskumov, medzi inými aj našej lokality
Šoldov. V roku 2013 začala intenzívna spolupráca AÚ SAV Nitra s vedením obce Štrba,
t. j. riaditeľa ústavu so starostom obce, a to

PhDr. Marián Soják, PhD.
Cena obce mu bola udelená 21. mája 2017 za výrazný podiel na archeologickom výskume zaniknutej
stredovekej osady Šoldov v k.ú. obce Štrba.

Búrka, vietor silný aj lejak sa spustil
a to mladé dievča domov už nepustil.
Zo skaly sa šmykla, kvietok v ruke mala,
na otca myslela, keď dolu padala.
Ešte si ten kvietok k sebe privinula
a takto nešťastne ona zahynula.
Dodnes tu vodopád ľudom pripomína,
že tu zahynula tá dobrá dievčina.
A otec tam dolu, že zdravší je zbadal,
do Tatier sa vybral, aby dcéru hľadal.
Nenašiel už dievča, čo mal tak veľmi rád,
našiel znovu zdravie a jeden vodopád.
Vodopád a láska tu po nej ostala,
aby aj naďalej ľudom pomáhala.
báseň od J. Timku

v súvislosti s potencionálnym archeologickým
výskumom zaniknutej stredovekej dediny
Šoldov, s jej kostolom, čiastočne odkrytým
už profesorom Pifflom v rokoch 1951-1952.
Plány sa čoskoro stali skutočnosťou a v lete
toho istého roku sa prikročilo k systematickému odkryvu Šoldova. Vedúcimi výskumu sa
stali riaditeľ AÚ SAV Nitra PhDr. Matej Ruttkay, CSc. spolu s jeho zamestnancom a kolegom – archeológom pôsobiacim prednostne
na Spiši – PhDr. Mariánom Sojákom, PhD.
Okrem zastrešenia archeologického výskumu
spolupracoval so starostom obce pri zapožičaní originálu kamenného kríža z tejto lokality,
z ktorého sa následne vyhotovila kópia. PhDr.
Ruttkay má k našej obci blízky vzťah. Málokto
z občanov obce Štrba vie, že v našej obci pôsobil ako evanjelický farár jeho pradedo Cyril
Bodický. Okrem archeologického výskumu
Šoldov sa PhDr. Ruttkay už v minulosti podieľal na archeologickom výskume inej lokality našej obce, a to Hrachoviska, ktorého sa
zúčastnil ešte počas vysokoškolského štúdia.

PhDr. Marián Soják, PhD.

Pôsobí ako vedecký pracovník – archeológ
Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitra – pracoviska v Spišskej Novej
Vsi. Hoci sa špecializuje najmä na obdobie
praveku, ako archeológ pracujúci prednostne
v regióne Spiša rieši i problematiku mladších
vývojových úsekov praveku, cez stredovek
až po novovek. Ako lokálpatriot telom i dušou

je mu blízka i numizmatika a speleológia, čo
vidno v prezentovaní výsledkov ním uskutočnených archeologických výskumov formou
mnohých vedeckých, populárno-náučných
článkov, publikácií, rozhlasových či televíznych relácií. Realizoval a realizuje viaceré
archeologické výskumy slovenských a zahraničných projektov. Podieľa sa na výstavnej a
prezentačnej činnosti.
Štrba sa stala doslova jeho „druhým domovom“, ba stal sa aj členom jej Miestneho
odboru Matice slovenskej. Našiel tu nielen
oblasť svojho vedeckého záujmu, ale aj viacerých osobných priateľov, s ktorými od roku
2013 dodnes odkrývajú rúškom tajomstva
zahalený Šoldov. A nielen ten, veď pre Štrbu
objavil aj stopy prítomnosti jej vari najstarších
pravekých obyvateľov, spred 40 000 rokov,
keď za Kolombiarkom objavil lovcov a zberačov z počiatku mladšej fázy staršej doby
kamennej.
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Investičné akcie v obci Štrba a jej častiach Tatranská Štrba a Štrbské Pleso
ŠTRBSKÉ PLESO
Revitalizácia vodného ekosystému Štrbského
plesa – druhá etapa

Na základe úspešne podanej žiadosti z
Environmentálneho fondu na oblasť ochrany prírody, činnosť D5 Realizácia opatrení
na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
bola schválená obci dotácia na pokračovanie projektu „Revitalizácia vodného ekosystému Štrbského plesa“ druhá etapa. Po
schválení dotácie obec začala s procesom
verejného obstarávania, na základe ktorého bola vybratá úspešná firma BAKTOMA
spol. s r.o. z Českej republiky, ktorá realizovala aj prvú etapu v minulom roku. Práce
sú naplánované v mesiacoch jún – október
2017.

boli v minulosti krádeže osobných motorových vozidiel. Bude nápomocný pri objasňovaní porušovania dopravných predpisov
a podporí bezpečnosť cestnej premávky.

V obci sa práve realizuje projekt digitálnej
káblovej televízie. Táto optická prístupová
sieť bude základom pre poskytovanie digitálnych širokopásmových služieb, vzhľadom
na to, že stará káblová televízia je už v zlom
technickom stave a nevyhovuje novým moderným spôsobom šírenia programov.
V týchto mesiacoch sa tiež kosia všetky
verejné priestranstvá, čistia sa a odtrávňujú chodníky.
V miestnom cintoríne sa zbúrala stena
vedľa Domu smútku, čím sa otvoril urnový háj. Preložili sa všetky informačné ta-

TATRANSKÁ ŠTRBA
V mesiaci máj obec dokončila v miestnej
časti Tatranská Štrba nové schody ku zubačke vedúce zo sídliska Lieskovec cez cestu
I/18 na prístupovom chodníku. Schody boli v
zlom technickom stave. Slúžia nielen pre obyvateľov Tatranskej Štrby, ale aj pre návštevníkov chatových lokalít. Sú aj vstupom do
železničnej stanice a ku zubačke.
V týchto mesiacoch sa začína s maľovaním stĺpov verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu, kosia sa všetky verejné priestranstvá a čistia sa priekopy. Zároveň sa odtrávňujú všetky chodníky.

Prevencia kriminality v horskom stredisku
Štrbské Pleso
Obec Štrba ešte v minulom roku podala
žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, v ktorej bola
úspešná. Na základe poskytnutej dotácie
sa začne v najbližších dňoch realizovať
projekt vybudovania digitálneho kamerového systému na Štrbskom Plese, ktorý
má zvýšiť kvalitu života obyvateľov, ale
aj návštevníkov, ktorí do horského strediska prichádzajú za relaxom a využívajú
potenciál slovenskej prírody. Vybudovaním
kamerového systému prispejeme k odhaľovaniu priestupkov, trestných činov, akými

ŠTRBA

Nové schody k zubačke v Tatranskej Štrbe.

Ukončené oplotenie k multifunkčnému
ihrisku v Štrbe.

bule, ktoré sa nasvietili a vybudoval sa k
nim nový chodník. Vymaľoval sa celý dom
smútku zvnútra a farebne sa upravila aj
vonkajšia fasáda. V priestoroch bolo zrealizované nové ozvučenie a zrekonštruovala
sa elektroinštalácia.
Na športovom štadióne sa zrealizovalo nové zavlažovanie k multifunkčnému
ihrisku, dokončilo a uzavrelo sa oplotenie
ihriska. Opravili sa obidve vstupné brány
na ihrisko. Zaviedla sa elektrika ku skladu
Dobrovoľného hasičského zboru. Opravili
sa drenážne odpadové kanalizačné poklopy. V týchto dňoch sa natiera strecha na
budove tribúny.
Súčasne sa pripravuje realizácia ďalších
stavieb v II. polroku tohto roka, o ktorých
vás budeme informovať.			
		
Ing. Štefánia Srebalová
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Pripravujeme výstavbu novej materskej školy
a zdravotného strediska
Od začiatku roka sa venujeme príprave výstavby novej materskej školy, na ktorú sa pokúšame získať finančné prostriedky z európskych
alebo štátnych zdrojov. Výstavbu materskej školy plánujeme zrealizovať pri budove základnej
školy po ľavej strane od jej hlavného vstupu.
Návrh novej materskej školy s kapacitou 60 miest, pohľad severovýchodný.

Starosta obce Michal Sýkora s ministrom zdravotníctva
Tomášom Druckerom na rokovaní v Štrbe.

Súčasne sa v rámci systému „Centrá integrovanej
zdravotnej starostlivosti“
obec uchádza o zaradenie
do systému ako spádová
oblasť v okrese Poprad s
ordináciami aj niektorých
odborných lekárov. Naša
predstava je vybudovanie
nového zdravotného strediska na mieste súčasného,
ktorého stav neumožňuje
zásadnú zmenu v kvalite
stavby. Budova je neustále
zavlhnutá, aj napriek zásahom, ktoré sme v minulosti
vykonali pri jej odizolovaní.
Najvhodnejším riešením sa
javí výstavba novej budovy.
Finančné prostriedky chceme získať z európskych
zdrojov.

O výstavbe objektov pre školstvo a
zdravotníctvo uskutočnil starosta obce
niekoľko rokovaní s kompetentnými na
úrovni Prešovského samosprávneho kraja
a ministerstiev. Na budovu materskej školy máme spracovaný aj projekt, na objekt
zdravotného strediska sa projekt pripravuje v súlade s pokynmi ministerstva zdravotníctva. Minister zdravotníctva Tomáš
Drucker koncom mesiaca máj navštívil
našu obec, aby sa osobne presvedčil o
naliehavej potrebe výstavby nového zdravotného strediska a jeho zaradenia do
systému Centier integrovanej zdravotnej
starostlivosti.
Veríme, že sa nám podarí presadiť výstavbu obidvoch verejných objektov, ktoré
prispejú k zlepšeniu životných podmienok
obyvateľov našej obce.
Michal Sýkora,
starosta obce

Nová publikácia „Liptov – ľudové umenie“
V piatok 19. mája 2017 sa uskutočnil
v Liptovskom Hrádku krst novej publikácie od
známej etnologičky PhDr. Ivety Zuskinovej
pod názvom „Liptov – ľudové umenie“. Kniha
je pokračovaním prvej regionálnej monografie
„Liptov v ľudovej kultúre“, ktorá sa k čitateľom

Úvodný program krstu.

dostala začiatkom roka 2015.
Predstavila Liptov s bohatou ľudovou kultúrou, ale hlavne jej niekdajších obyvateľov v obrazoch každodenného života. Jej pokračovanie
sa zameriava najmä na remeslá a dokumentuje
umenie obyčajných, ale veľmi šikovných ľudí.
Publikáciu pokrstili starosta našej obce,
Katarína Uličná, riaditeľka Hotelovej akadémie
v Liptovskom Mikuláši a Branislav Tréger, primátor mesta Liptovský Hrádok. Podujatia sa
zúčastnil aj Peter Garaj, výrobca valašiek z
našej obce.
Knihu si možno zakúpiť na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku, u Ing. Slosiarovej
v cene 25,-- eur a v kníhkupectvách v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Hrádku za vyššiu
cenu. 			
redakcia

Autorka publikácie Iveta Zuskinová so starostom obce Michalom Sýkorom.
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28. snem Združenia miest a obcí Slovenska

Otvorenie snemu za účasti najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky.

V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa v Kongresovom centre Incheba v Bratislave uskutočnil
v poradí 28. snem Združenia miest a obcí
Slovenska. Za účasti takmer 800 starostov a
primátorov bolo dvojdňové rokovanie sprevádzané aj účasťou ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, členov vlády a ďalších hostí.
Po slávnostnom otvorení snemu bol schválený
program rokovania, predseda ZMOS Michal
Sýkora predložil správu o činnosti združenia
a nasledovalo vystúpenie členov Rady ZMOS,
prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
a predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, členov vlády SR a zahraničných hostí.
Popoludní pokračovalo rokovanie pracovnou
časťou snemu, v ktorej sa delegáti venovali
pracovným otázkam, plneniu priorít od minuloročného snemu a diskusii o prioritách ZMOS na
nadchádzajúce obdobie. Druhý deň rokovania
pokračovala diskusia delegátov a hostí, pričom

Delegáti snemu.

pred záverom snemu, boli schvaľované uznesenia 28. snemu vrátane priorít do ďalšieho
snemu. Úvodná časť bola prenášaná televíziou
TA3 a celý 2-dňový snem cez internetovú sieť.
Záver prvého dňa rokovania bol tradične
venovaný kultúrnemu programu, v ktorom
vystúpili populárne speváčky Marie Rottrová

a Kristína. Sprievodnými podujatiami bolo vyhlásenie výsledkov súťaže „Oskar bez bariér
2016,“ ktorá je pod záštitou ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a tiež vyhlásenie
ocenenia v rámci „Komunít priateľských deťom
a mladým ľuďom.“
redakcia

Výkony cestovného ruchu za rok 2016 boli vyššie
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Nová káblová televízia
Od jarných mesiacov prebiehajú práce pri
realizovaní novej optickej siete pre káblovú
televíziu v obci. Práce v Tatranskej Štrbe sa
chýlia k záveru, v obci sa na prácach bude
pokračovať aj v letných mesiacoch. Tieto práce pozostávajú z drobných výkopových prác
na uliciach, kde sa otvárajú jednotlivé body
ukončeného hlavného rozvodu. Práce realizuje dodávateľská firma Spojstav, s.r.o. Spišská
Nová Ves. Prosíme obyvateľov, aby zvýšili pozornosť pri presúvaní sa po komunikáciách,
či už pešo alebo na motorových vozidlách, bicykloch, motorkách, aby si nespôsobili úraz.
Naším zámerom je, aby do konca roka bola
nová optická sieť pre káblovú televíziu v Štrbe
a v Tatranskej Štrbe zrealizovaná.
Tak, ako pri rozvode internetovej siete, ktorú sme realizovali minulý rok spoločnosťou
Telekom, bude potrebné aj pri realizácii tejto
siete realizovať prípojky do jednotlivých domov u tých občanov, ktorí prejavia záujem o
novú káblovú televíziu, ktorá nahradí súčasnú obecnú. Pripomíname občanom, že po

dokončení a spustení novej káblovej televízie
dôjde k vypnutiu šírených programov starého
káblového televízneho rozvodu.
Michal Sýkora, starosta obce

Ako sa pripraviť na novÚ normu?
Z dôvodu modernizácie už čoskoro prejdú
všetci operátori, ktorí vysielajú české a slovenské programy na novú televíznu normu
H.265 / HEVC. Nový formát vysielania H.265
/ HEVC je úspornejší a zaručuje ešte kvalitnejší obraz, naviac ušetrí vysielateľom ďalšie
miesto na pridávanie zaujímavých televíznych
programov.
Na nový formát H.265 / HEVC postupne
prejdú všetci operátori, ktorí vysielajú satelitne, ale aj pozemne cez anténu.
1. ak uvažujete nad kúpou nového televízneho prijímača, tak kúpiť rovno s NORMOU
H.265 / HEVC (info v predajni)
2. ak už máte kúpený televízny prijímač,
ktorý nemá danú normu, stačí k nemu do-

zmena otváracích hodín

osobných pokladníc Ozubnicovej a Tatranskej elektrickej železnice

ŠTRBA

od 11. 6. 2017

5:20 – 10:45
11:15 – 12:25
12:35 – 16:30
17:00 – 20:30

ŠTRBSKÉ PLESO

od 15. 6. 2017

6:30 – 11:15
11:45 – 12:15
12:25 – 16:15
16:30 – 18:15
18:30 – 21:15

Zatláčanie trubičiek do HDPE rúry v Tatranskej Štrbe.

kúpiť set top box s podporou H.265 / HEVC.
Výhodou samostatného set top boxu je, že
sa dá pripojiť aj k starému CRT televízoru,
kde potom bude možné sledovať programy
vysielané v novej norme H.265 / HEVC.
Cena za set top box je podobná, ako zhruba
na začiatku digitalizácie, cca 30,-- eur.
Richard Devečka, TV Štrba, s.r.o.

Upozornenie
Upozorňujeme občanov, aby pri výkopových
prácach pred svojimi rodinnými domami na verejnom priestranstve (niektoré sú aj vo vlastníctve obce Štrba), podali oznámenie na obec
o svojom zámere. Po vydaní súhlasu obcou je
možné pokračovať v realizácii. Podmienkou
samotnej realizácie je vytýčenie inžinierskych
sietí vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., SPP,
a.s., VSE, a.s., PVPS, a.s. a obce Štrba.
Porušenie inžinierskych sietí rieši štátna
polícia a je za to udeľovaná pokuta vlastníkmi
dotknutých inžinierskych sietí.

NEZNEHODNOCUJME TRIEDENÝ ODPAD KOMUNÁLNYM ODPADOM
Vážení spoluobčania,
v poslednom období čoraz vo väčšej miere
zaznamenávame znehodnocovanie separovaných zložiek odpadov v nádobách určených na separovaný zber, a to u všetkých
komodít - plastov, papiera a skla.
Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme
nemali poctivo triediť odpad a ani akýkoľvek
negatívny dopad triedenia odpadu. Môžeme
konštatovať, že triedením odpadu pomôžeme
nielen životnému prostrediu, ale v konečnom
dôsledku aj sebe – po stránke zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej.
Vyzývame vás preto, aby ste neznehodnocovali separovaný zber v nádobách na
separovaný zber vhadzovaním komunálne-

ho odpadu do separovaných zložiek. Poctiví
občania doplácajú na nepoctivých a znechucuje ich to k separácii ako takej. Myslite
nielen na seba, ale aj na svoje deti a životné
prostredie.
Do nádob na separovanie nevhadzujte
papier, ktorý je po maľovaní. Ten patrí do komunálneho odpadu. Taktiež domový odpad,
odpad z kuchyne patria do komunálneho
odpadu.
Triedený zber vracia druhotné suroviny
späť do výrobného procesu, a preto je možné ťažiť a získavať menej prvotných surovín,
ktorých je čoraz menej. Menej sa devastujú
nové územia kvôli ťažbe surovín. Ak budeme
všetci poctivo separovať, bude vznikať menej
skládok a spaľovní odpadov, z čoho vyplýva
menšie znečistenie prostredia. Budeme mať

menej znečistené ovzdušie z dopravy a menej si znečistíme ornú pôdu.
Triedený zber zvyšuje zamestnanosť. Realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať
deti a mládež.
V záujme nás všetkých sa budú vykonávať
priebežné kontroly a pristihnutí občania budú
sankcionovaní pokutou.
Týmto vás vyzývame k spolupráci. Nahláste nám prosím, nedisciplinovaných
občanov na obecný úrad, aby sme mohli
vykonať nápravu.
Ak sa v najkratšom čase situácia nezmení, obec pristúpi k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad, na čo doplatia žiaľ, aj tí, čo
poctivo triedia.
					
Ing. Štefánia Srebalová
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Členovia ZO Szpb v Štrbe na Dukle
V májových dňoch, keď si pripomíname 72 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny, sa členovia
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
a ich sympatizanti zúčastnili tematického zájazdu
do oblasti Duklianskeho priesmyku.
S pietou si prezreli pamätné miesta krvavej
Karpatsko-duklianskej operácie a k pamätníku Československej armády položili kyticu
kvetov. Všetkých zaujal areál tohto pamätníka
- vojenský cintorín s hrobmi 565 príslušníkov
1. čs. armádneho zboru s bustami pripomínajúcimi viacerých veliteľov. Najväčšiu pozornosť vzbudzovala busta armádneho generála
Ludvíka Svobodu. Účastníci zájazdu prešli
aj k 49 m vysokej vyhliadkovej veži, ktorá
je postavená na mieste pôvodnej veliteľskej
pozorovateľne generála Svobodu. Návšteva
tejto veže s kruhovým výhľadom na priesmyk
tiež bola v programe zájazdu, ale veža bola
zatvorená pre opravu vysokého napätia.

Pri pamätníku Karpatsko-duklianskej operácie na Dukle.

rického múzea vo Svidníku, kde ich zaujali
expozície dokumentov, uniforiem a zbraní
z 1. a 2. svetovej vojny, pôsobivý film a
v parku umiestnená ťažká vojenská technika.
Postáli pri monumentálnom pamätníku Sovietskej armády, ktorý je spomienkou na 84
000 sovietskych a 6 500 československých
vojakov, padlých v bojoch na jeseň 1944. Kontrast v starostlivosti o takéto pamätné miesta
Návšteva historického vojenského múzea
vo Svidníku.

Sklamaním bol výpadok elektrického prúdu
aj vo dvoch drevených kostolíkoch, zapísaných
do Zoznamu pamiatok kultúrneho dedičstva
UNESCO. Namiesto výkladu zo zvukového
záznamu základné informácie získali len z dostupných prospektov a od sprievodcov. Ale
pôsobivé šero a svetlo z malých okienok vo
vnútorných priestoroch kostolíkov vytvorilo nezabudnuteľnú atmosféru, všetci mohli obdivovať jedinečnú krásu maľovaných ikonostasov
a nástenných malieb. Výnimočná architektúra
gréckokatolíckych drevených chrámov Svätého Mikuláša v Bodružali a Chrámu svätého
Michala Archanjela v Ladomírovej, ktoré navštívili a ďalších, čo videli cestou, nikoho nenechali
na pochybách, že táto oblasť severovýchodne
od Svidníka s najhustejšou koncentráciou malebných kostolíkov patrí k najzaujímavejším na
celom východnom Slovensku.
Vrcholom tohto tematického zájazdu bola
pre mnohých návšteva Vojenského histo-

dokumentoval nemecký vojenský cintorín
v Hunkovciach s pochovanými viac ako 3000
nemeckými vojakmi.
Zájazd sa aj vďaka finančným príspevkom
obce Štrba, Pozemkového spoločenstva
Urbár Štrba a predajne p. Petrušku vydaril,
počasie našťastie vydržalo a všetci sa vrátili
domov plní nových dojmov a zážitkov.
Anna Gejdošová

MATIČIARI NA ORAVE
Tohto roku si pripomenieme 110. výročie černovskej tragédie.

V múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

ŠTRBSKÉ NOVINY

10

Matičiari pri pamätníku černovskej tragédie v Černovej.

Naša prvá zastávka bola v Černovej pri
pamätníku pätnástich obetí tohto masakru.
Boli to obyčajní ľudia, ktorí mali jedinú po-

Prehliadka rímskokatolíckeho kostola v Černovej, ktorý sa viaže k osobnosti Andreja Hlinku.

žiadavku, aby ich kostol, na ktorý venovali
aj tie posledné úspory, vysvätil ich kňaz,
veľký národovec Andrej Hlinka a nie maďarským biskupom určený cudzí farár. Došlo k stretu týchto katolíckych veriacich s
vtedajšou mocou, čoho dôsledkom bolo 15
zastrelených ozbrojenými žandármi. Ozvena tejto tragédie sa niesla celou Európou,
dokonca aj v zámorí sa Slováci dostali do
povedomia ako národ, ktorý sa hlási k svojim právam. Potom sme navštívili nádherný

kostol, za ktorý niektorí Černovčania položili to najcennejšie – svoje životy.
Z Černovej sme sa presunuli do Dolného
Kubína, kde sme navštívili múzeum nášho
najvýznamnejšieho básnika P. O. Hviezdoslava. Bolo krásne vrátiť sa v čase, aj
spomienkach do 19. storočia, kedy žil a
tvoril tento velikán slovenskej poézie.
Málo sa o ňom vie, že na začiatku 20.
storočia bol aj predsedom Matice slovenskej. Navštívili sme aj literárne múzeum,
kde sme mohli obdivovať nádherné knižné
zbierky, ale aj mapy, a to nielen z Oravy.
Po návšteve Dolného Kubína, tohto tichého a akoby trochu „prispatého“ mestečka,
keď na námestí nebolo okrem nás nikoho,
vybrali sme sa na poslednú zastávku a
tou bol Oravský hrad. Donedávna to bol
Oravský zámok, veď aj dedina pod ním
sa volá Oravský Podzámok. Ale my na
Slovensku radi meníme názvy, akoby sme
chceli tým zaujať, ale skôr tým niekoho
pomýlime. Tých 360 schodov na samý
vrchol hradu dalo zabrať aj mladším, ale
vyšli naň aj matičiari, ktorí majú hodne
po sedemdesiatke. Mňa veľmi zaujal jedálny lístok v hradnej kuchyni z roku
1608, ktorý bol napísaný po slovensky.

Cestou domov, pri speve našich nádherných štrbských pesničiek, sme mohli spriadať ďalšie plány Matice slovenskej v Štrbe.
Michal Pavela,
predseda MO MS v Štrbe

Poslednou zastávkou matičiarov bol Oravský
hrad.

ŠTRBSKÉ NOVINY 11

História stavieb na Štrbskom Plese – V. diel
V poslednej dekáde 19. storočia sa aj majiteľ Štrbského Plesa Jozef Szentiványi rozhodol postaviť nové luxusné sídlo na južnom brehu jazera pre seba i svojich
hostí. Táto dynamicky sa rozvíjajúca osada dostala v tomto období aj svoje prvé železničné spojenie, a to unikátnou parnou zubačkou, vybudovanou v nadväznosti
na železničnú stanicu Štrba, ktorá spájala Štrbské Pleso prostredníctvom Košicko-bohumínskej železnice s celou Európou.
Nové súkromné honosné letovisko, ktoré
Jozef Szentiványi nazval podľa seba Jozefovou vilou /Józseflak/ mu postavil opäť
Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty v roku
1893. V našom zozname historických objektov na Štrbskom Plese na priloženej mape
má táto budova číslo 17. V zrekonštruovanej
podobe stojí dodnes a v poradí najstarších
budov v osade je to prakticky tretia najstaršia, ktorá sa zachovala až do dnešných čias.
Stojí na južnom brehu jazera a pôvodne bola
situovaná juhozápadne od víl Szentiványi a
Gemer, ktoré tam už nestoja. Mala 15 obytných miestností a peknú vežičku, ktorá slúžila
aj ako rozhľadňa. Reprezentatívny letohrádok
využíval pohostinný Jozef Szentiványi taktiež
pre svojich hostí z aristokratických kruhov.
V roku 1901 sa stala spolu s osadou majetkom uhorského štátu, po prvej svetovej vojne
v roku 1919 bola premenovaná na Jánošík.
Po odpredaji štátu sa stal nájomnou vilou, kde
si návštevníci mohli prenajať niektorú z ponúkaných jedno a dvojposteľových izieb. V roku
1908 v nej boli ubytovaní napr. významný
slovenský politik Milan Hodža a Alois Kolísek.
Pod názvom Jánošík bol tento objekt stavebne spojený s komplexom hotelov Kriváň a
Hviezdoslav až do roku 2005. Po komplexnej
rekonštrukcii celého hotelového komplexu
v rokoch 2005 až 2009 je dnes súčasťou
prvého päťhviezdičkového Grand Hotela
Kempinski High Tatras na Slovensku. V tomto
objekte je situovaný aj najluxusnejší – prezi-

dentský apartmán s
rozlohou až 186 m2.
Celú budovu je možné uzatvoriť pre užšiu
spoločnosť a vybaviť
aj samostatný vstup.

Budova stanice zubačky na Štrbskom Plese.

Stanica zubačky na Štrbskom Plese.

Jozef Szentiványi bol vzorný hospodár a už
okolo roku 1860 sa postaral o umelé zarybnenie Štrbského plesa. Pre tento účel dal tiež
v poslednej dekáde 19. storočia vybudovať
asi 450 m juhovýchodne od Štrbského plesa
v lese pri potoku Mlynica dva malé rybníky,
ktoré začal využívať ako chovné pre potreby ďalšieho zarybňovania Štrbského plesa
pstruhmi, pretože rybolov patril k obľúbenej
zábave jeho hostí. Väčší, západný rybník
nazvali vďační hostia na počesť zakladateľa
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osady Jozefovým
rybníkom. Menší,
Mikulášov rybník,
dostal meno podľa
brata majiteľa osady
Mikuláša Szentiványiho, školského
mecenáša v obci
Gemer. Následne
postavil pri nich aj
domček rybného
hospodára,
kde
porybný aj trvale
býval. Tento objekt
je na našej historickej mape osady
označený číslom
18. Domček tu stál
až do dvadsiatych
rokov minulého storočia. Dnes vedie
okolo jazierok chodník od centrálneho Pohľad na Štrbské Pleso – v popredí horáreň, v pozadí liečebný dom Hviezdoslav a ďalšie objekty.
parkoviska smerom
k bývalému liečebnému domu Helios. Pri jazierkach sú lavičky, ktoré s obľubou využívajú
aj mladé páry a snáď aj preto dostalo toto
miesto svoj terajší názov „Jazierka lásky“.
Zaujímavosťou tejto lokality je fakt, že v tom
väčšom a hlbšom jazierku s priemerom približne 50 m a hĺbkou 3,5 m je na dne umiestnená betónová doska s rozmermi 30x40 cm
opatrená slovenským znakom a vročením
1940. Jej pôvod, resp. dôvod umiestnenia do
jazierka nie je známy.
V júli 1896 dali do prevádzky parnú ozubnicovú železnicu zo Štrby na Štrbské Pleso.
Iniciatíva na jej výstavbu vzišla už v roku
1892 opäť od majiteľa Štrbského Plesa Jozefa Szentiványiho. Jej východisková stanica

Jozefova vila vľavo pri pohľade z jazera.

Jozefova vila vpravo, vedľa liečebný dom Hviezdoslav.

susedila zo železničnou stanicou Štrba a zubačka patrila Košicko-bohumínskej železnici.
Projekt vypracoval budapeštiansky inžinier
Emil Várnai, trať postavili spišskonovoveskí
podnikatelia Adolf Niedenthal a Žigmund
Kornhäuser a finančne na ňu prispel aj Jozef
Szentiványi. Štrbania sa na výstavbe podieľali
predovšetkým ako furmani. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie cieľovej železničnej
stanice zubačky na Štrbskom Plese, ktorá
podľa pôvodného projektu mala byť umiestnená nižšie, asi v priestoroch dnešného Hotela
Toliar, na nátlak majiteľa osady však bola posunutá vyššie, až k jazeru, aby návštevníci vystupovali v bezprostrednej blízkosti reštaurá-
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sa zachovala do dnešných čias.
Horárom Jozefa Szentiványiho bol do
roku 1901 Jozef Kacvinský, v rokoch 1901
až 1918 to bol Peter Havaš – Horníček a
v rokoch 1918 až do roku 1959 Martin Lehotský z Kráľovej Lehoty. Tento horár pôsobil
na Štrbskom Plese najdlhšie. Medzi vtedajšími lesníkmi vynikal vzdelaním a prístupom
k ľudom. V 30. rokoch sprevádzal na poľovačke na Štrbskom Plese prezidenta ČSR T. G.
Masaryka. Ovdovel pomerne mladý a potom
býval so sestrou v starej horárni.
Súčasným nájomníkom starej horárne je
Ing. Pavol Kráľ, ktorý v nej býva už od roku
1988 doteraz. Začiatkom 20. storočia bola na
Štrbskom Plese postavená aj ďalšia horáreň,
ktorú poeticky nazývali aj „perníková chalúpka“ a ktorá stála na mieste terajšej reštaurácie penziónu Furkotka.
Posledným horárom v nej bol Jakub Pitoňák do roku 1972, po ňom v nej býval do roku
1978 bývalý zamestnanec TANAP-u Jozef Lazarčík a následne bola asanovaná z dôvodu
novej výstavby v tejto lokalite.
Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Peter Chudý

Jozefova vila na pohľadnici v prekrásnom farebnom prevedení.

cie a ubytovacích objektov. Budova drevenej
stanice zubačky má na našej historickej mape
osady číslo 19. Pred budovou stanice sa trať
vetvila na dve slepé koľaje. Okrem koncových
staníc nebola spočiatku na trati iná zastávka.
Až v roku 1906, keď na Novom Štrbskom
Plese dokončili výstavbu hotela Móry, zriadili
vedľa neho zastávku s názvom „Móryho osada“ /Móratelep/, s malou drevenou čakárňou.
Po ukončení prevádzky zubačky v roku 1932
prešla budova stanice na Štrbskom Plese do
užívania Klubu československých turistov a

lyžiarov a po prístavbe slúžila ako turistická
ubytovňa, bufet, reštaurácia s terasou a informačná kancelária. Zároveň slúžila aj ako
konečná stanica autobusov zo železničnej
stanice Štrba, ktoré prevádzkovali ČSD. Zaujímavosťou bolo aj nepravidelné spojenie
Štrbského Plesa so štátnou hranicou s Poľskom na Lysej Poľane. Naposledy bola v jej
priestoroch len turistická reštaurácia a bufet
Končistá. Budova bola odstránená koncom
sedemdesiatych rokov minulého storočia.
Keďže okolie Štrbského plesa bolo pre
Jozefa Szentiványiho a
jeho hostí aj vďačným
poľovným revírom, bola
na Štrbskom Plese
ku koncu 19. storočia
postavená
horáreň,
ktorá po viacerých
stavebných úpravách
a dostavbách stojí na
svojom mieste prakticky dodnes. Na našej
historickej mape osady
má číslo 20 a je to teda
Domček rybného hospodára Mikuláša Szentiványiho. Objekt už
štvrtá najstaršia budova
nestojí, ale rybníky sú v súčasnosti známe ako Jazierka lásky.
Štrbského Plesa, ktorá

Slovenský znak
v jazierkach lásky
opäť viditeľný

Obec Štrba v uplynulých dňoch zrealizovala úpravu slovenského znaku vytesaného
do kameňa, ktorý bol počas II. svetovej vojny
ponorený do bývalých rybníkov (v súčasnosti
Jazierka lásky na Štrbskom Plese). Doposiaľ
mohli návštevníci vidieť znak len pri dobrej
kvalite vody, keďže bol ponorený vo vode.
V minulých dňoch naši zamestnanci verejnoprospešných služieb na Štrbskom Plese znak
vyzdvihli na hladinu vody, čím sa stal pre návštevníkov viditeľnejší.
Michal Sýkora,
starosta obce
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ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Alfréd Piffl. Čestné občianstvo in memoriam mu bolo udelené 21. mája 2017 za výrazný podiel na archeologickom výskume a zviditeľnení zaniknutej
osady Šoldov.

Prof. Ing. Arc
Bol vynikajúci pedagóg, architekt – pamiatkar, historik architektúry, archeológ, výtvarník
a múzejník.
Intenzívna práca so študentmi v teréne
Pifflovi priniesla plody. Keď v lete v roku 1951
zavítal so skupinou študentov architektúry do
lokality Šoldov v podtatranskej obci Štrba, ešte
netušili, aké prekvapenie ich čaká. Na lokalitu
Šoldov ho upozornil historik doc. PhDr. Peter
Ratkoš, DrSc.
Unikátny románsky kríž zo zaniknutej stredovekej osady, ktorý holými rukami vykopali,
je dodnes pýchou archeologickej expozície
Slovenského národného múzea v Bratislave a
jeho repliku vlastní aj obec Štrba. Výsledky

h. Alfréd Piffl, CsC

Pifflových výskumov neboli sumárne spracované a zverejnené. Najucelenejšie poznatky
vedúci výskumu zhrnul v časopise Príroda a
spoločnosť z roku 1953, v ktorých doložil prítomnosť kostola, z ktorého sa podarilo odkryť

časť základových rýh so zvyškami základov.
Okrem toho sa preskúmala časť prikostolného
cintorína a východne od kostola zvyšky dvoch
sídliskových objektov s keramickým materiálom zo 14. storočia.
Profesor Alfréd Piffl chcel vo výskume pokračovať, ale bol určený ako hlavný architekt
pri obnove Bratislavského hradu v roku 1952,
tak archeologický výskum pri Štrbe na dlhé
roky utíchol.
Profesor Piffl sa nedožil patričného ocenenia
svojej práce. Zomrel náhle vo veku 65 rokov.
Plaketu Čestného občianstva prevzal
21. mája 2017 syn Ing. Ján Piffl.

Alojz Chmelár. Čestné občianstvo mu bolo udelené 21. mája za 2017 za výrazný podiel na duchovnom rozvoji obyvateľov obce a za šírenie ekumenizmu v našej obci.

Mgr. Alojz Chmelár
Do našej obce prišiel 1. júla 1994.
Slúžil veriacim každý deň pri bohoslužbách
pri hlásaní Božieho slova, pri vysluhovaní
sviatostí krstu, spovede, sobášov, birmovaní,
vyučovaní náboženstva v škole, pri zaopatrovaní nemocných i ich príprave na odchod do
večnosti a pri pochovávaní zomrelých. Mal rád
krížové cesty, rôzne divadlá, akadémie a iné
podujatia v obci.
Ako kňaz sa podieľal na pokračovaní
ekumenických vzťahov počas roka i vianočných sviatkov tým, že ich organizoval spolu s
kňazom evanjelickej cirkvi Branislavom Matejkom, neskôr s kňazom Stanislavom Balocom,
ale aj v spolupráci s obcou.
Výzvou pre neho bola obnova vonkajšej
fasády kostola, ktorý nebol obnovený päťde-

siat rokov a pristavenie sakristie so sociálnymi miestnosťami. Podieľal sa pri organizácii
postavenia chrámu v Tatranskej Štrbe. Spolu
s veriacimi zveľaďoval farskú budovu a jej
okolie.
Pomáhal pri riešení aktivít v obci, zúčastňoval sa obecných podujatí, mal blízko k športu,

viedol krúžok stolného tenisu a volejbalu v Štrbe i Tatranskej Štrbe, veľkou mierou sa podieľal na organizovaní farských majálesov, ktoré
sa stali tradíciou v našej obci.
Stal sa nedeliteľnou súčasťou našej obce,
začlenil sa do nej a snažil sa o jej budovanie
v prospech nás všetkých.
Sám hovorí: „Dalo sa urobiť i viac, ale to
už nechávam na božie milosrdenstvo. Veľmi
ďakujem všetkým, ktorí mi cez tie roky prejavovali lásku svojou srdečnosťou, záujmom či
inou pomocou. Štrba zostane v mojom srdci i
v mojich modlitbách“.
Alojz Chmelár zo Štrby odišiel do farnosti
v Spišskej Teplici 30. júna 2016.
Ľubomíra Otčenášová
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Kalendár
kultúrnych
a športových
podujatí
júl a august
2017

ATMOSFÉRA DŇA TATRANSKEJ ŠTRBY

JÚL
1. 7. 2017
•Štrbské folklórne slávnosti
17. ročník, priestranstvo pri budove
obecného úradu, Štrba
•Káčer na bicykli 2017 – finále,
amfiteáter Štrbské Pleso
2. 7. 2017
•Hasičská súťaž „O pohár starostu obce“,
športový štadión Štrba
8. 7. 2017
•Tatranský Oldtimer, Štrbské Pleso
•Vitajte deti
s Romanom Vitkovským a jeho hosťami,
Nám. MS 1970, Štrbské Pleso
9. 7. 2017
•Malý štrbský maratón,
centrum obce Štrba
21.-23. 7. 2017
•Sochárske sympózium, Štrbské Pleso
22. 7. 2017
•Benátska noc,
okolie jazera Štrbské pleso
•Štrbská športová smršť,
športový areál Štrbské Pleso
22.-23. 7. 2017
•Ľudové umelecké remeslá,
Ulica K vodopádom, Štrbské Pleso

AUGUST
1.-3. 8. 2017
•Lúčnica v Tatrách,
pod skokanskými mostíkmi, Štrbské Pleso
27. 8. 2017
•Svište na Plese, športový areál,
Štrbské Pleso
•Deň obce Štrba,
športový štadión Štrba
28. 8. 2017
•Spomienka na odkaz Slovenského
národného povstania,
centrum obce Štrba

Na Dni Tatranskej Štrby nechýbala dobrá
nálada a prialo aj počasie.
Zabávač Jožko Jožka potešil humorným
slovom aj nášho starostu.

Zábavu rozprúdila country skupina Vodopád.

Hudobno-zábavná skupina Traky.

Miesta boli občanmi i návštevníkmi Tatranskej
Štrby zaplnené do posledného miesta.

Rodičia s deťmi sa mohli zabaviť na blízkom
detskom ihrisku v areáli autocampingu.
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Netradičná zábava v Štrbe v podaní Troch Tvorivých Tvorov

Po úspešných Vianočných trhoch Art Café
Štrba, coffee and cocktail bar opäť pripravil zaujímavé podujatie pre občanov a návštevníkov
obce Štrba. Ich pozvanie prijala divadelno-improvizačná skupina s názvom TRI TVORIVÉ
TVORY. Skupinu tvoria traja známi herci, Juraj
„Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a
Stanislav „Stanley“ Staško.

3T si radi užívajú adrenalín na javisku. Na základe tém, ktoré vybralo publikum, vytvorili priamo pred očami divákov krátku divadelnú hru.
Práve vďaka tomu išlo o vysoko interaktívne
predstavenie, ktoré ponúklo nečakané situácie
tak pre publikum, ako i pre samotných hercov.
Organizátori predstavenia boli milo prekvapení z návštevníkov, ktorí využili možnosť di-

vadelného predstavenia v Štrbe. Podarilo sa im
naplniť plnú sálu a veria, že rovnako tomu bude
aj na ďalšom plánovanom predstavení v jeseni.
Predstavenie sa uskutočnilo 5. mája 2017
v sále Kultúrneho domu v Štrbe.
Eva Jančíková,
Art Café Štrba

ŠTRBSKÉ NOVINY 17

Najlepším
Najlepším športovcom
športovcov roka
roka 2016/2017
2016/2017 sa
sa stal
stal Martin
Martin Otčenáš
Otčenáš
Vraví sa, že víťazstvo nie je všetko, ale že podstatná je vôľa zvíťaziť. V každom prípade je to krok k tomu, aby si svet človeka pamätal.
Do Galérie osobností športu bol uvedený za
rozvoj športu v obci Štrba Pavol Erdziak, ktorého
celoživotným cieľom a úsilím je šport, a to nielen
z pozície aktívneho športovca, ale aj ako zakladateľa a organizátora mnohých športových podujatí, medzi nimi aj Malého štrbského maratón.
Aj keď zakladateľ MŠM od roku 1982 nebýva
v Štrbe, stále sa podieľa na jeho organizovaní
a propagácii a ocenenie za rozvoj športu v jeho
rodnej obci si veľmi váži.
Ľubomíra Otčenášová

Ocenení športovci za sezónu 2016/17.

„Som veľmi rád, že v uplynulej sezóne
2016/2017 ste dosiahli množstvo cenných
úspechov na významných slovenských, európskych a svetových podujatiach, a preto Vám
patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej obce. Zvlášť ma teší, že medzi ocenenými
športovcami sa objavujú nielen skúsení a už
ostrieľaní reprezentanti, ale aj mladí talentovaní športovci, ktorým sa v tomto roku podarilo
dosiahnuť prvé významné úspechy v ich športovej kariére. Je to dobrá vizitka pre všetkých,
ktorí sa podieľali na dosiahnutých výsledkoch,
a zároveň prejav uznania, že práca, ktorú športovci a ich kluby odviedli, priniesla svoje ovocie“, týmito slovami starostu obce sa začalo
slávnostné oceňovanie športovcov, ktorí dosiahli
v uplynulej sezóne 2016/2017 svoje najvýraznejšie športové úspechy.
Komisia športu a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve v Štrbe na základe nominácií klubov
a jednotlivých výsledkov schválila 22 športovcov na ocenenie Športovec roka 2016/2017,
športovca na ocenenie Najlepší športovec roka
a športovca do Galérie osobností športu obce
Štrba.
Za úspechy dosiahnuté v bežeckom lyžovaní dostali ocenenie Sebastián Ilavský, Adam
Černák, Margaréta Sokolová, Natália Sokolová,
Diana Holecová, Mária Danielová a Martin Škvarenina.
Matúš a Simona Kurucovci, Marek Kičin a
Aneta Kolodzejová dostali ocenenie za reprezentáciu obce v hasičskom športe.
Za výsledky vo futbale boli ocenení Ľubomír
Djurba, Daniel Nemčko a Ľubomír Jurčo. Ocenenie prevzal aj volejbalista Marek Janík, tanečník
Slavomír Nálepka, atlétka Zuzana Gejdošová a
lukostrelec Stanislav Baláž.

Majstra Slovenska tento rok obhájil
kickboxer Pavol Garaj. Ocenenie prevzala aj
Jiřina Šerfelová za výrazné úspechy v nordic
walkingu. Medzi ocenenými bol aj vozičkár
Dušan Pitoňák, ktorý reprezentuje Slovensko v

Martin Otčenáš, reprezentant v biatlone.

curlingu a Miroslav Pastucha, ktorý má úspechy
v sledge hokeji.
Za Najlepšieho športovca roka obce Štrba
bol vyhlásený Martin Otčenáš, ktorý dosiahol
na letných Majstrovstvách sveta v biatlone v
estónskom Otepää (26. – 28. augusta) dve
zlaté medaily. V silnej konkurencii pretekárov
z pobaltských krajín, Ukrajiny, Ruska, ale i Česka, nielenže obhájil vlaňajšie zlato z Rumunska
v stíhacích pretekoch na 12,5 km trati, ale pridal
i ďalšie zlato v šprinte na desať kilometrov. Ako
jeden z mála Slovákov si zapísal po jednom štarte pod piatimi kruhmi v dvoch rôznych športoch
– bežecké lyžovanie a biatlon.

Ocenený Pavol Erdziak dodáva: „Toto veľké
ocenenie od obce ma potešilo. Nielen preto, že
je za dlhodobú dobrovoľnícku činnosť, ale tiež si
cením, že som zaradený do Galérie osobností
športu obce vedľa československých reprezentantov v lyžovaní. Pri preberaní ceny som
si zaspomínal na svoju mladosť plnú pestrých
voľnočasových aktivít od začiatku 70. rokov, do
ktorých patril pravidelný telesný pohyb, založenie tradície v rôznych športových činnostiach,
z nich niektoré pretrvali do súčasnosti. Spolu s
ďalšími mládežníkmi som mal radosť z účasti
na mnohých turnajoch a súťažiach, z cvičenia
pri hudbe v telocvični, na turistických potulkách,
či iných podujatiach aj mimo Štrby. Verím, že
niektorí účastníci si občas spomenú na pekné
zážitky z nich.
Teším sa, že v obci pribúdajú nové športové aktivity. Veď okrem tradičného bežeckého
lyžovania, futbalu, volejbalu a hasičov medzi
tohtoročnými ocenenými sú úspešní súťažiaci
v atletike, tanečnom športe, lukostreľbe, chôdzi
Nordic Walking, kickboxe, biatlone, ba aj vozičkári v curlingu a sledge hokeji. Je to i zásluha vedenia obce, že každoročne oceňuje najlepších a
podporuje šport.
Tiež mám radosť, že z Malého štrbského maratónu sa stal športový sviatok pod Tatrami, o
čom svedčia aj jeho dve kroniky. V roku 1977
som ho založil z viacerých dôvodov. Napríklad,
aby pre bežcov z rôznych krajín bol dôvod k
návšteve Štrby, spoznávali sme aj reprezentantov a iných výborných vytrvalcov, rozvíjal sa cestovný ruch, aby štrbské lyžiarske športové triedy
mali letný kondičný test. Tiež ako motiváciu pre
ďalších domácich k pravidelnému behaniu. S radosťou konštatujem, že náročnú 31 km trať do
Liptovskej Tepličky a späť už absolvovalo vyše
70 Štrbänov.“
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Galéria osobností Štrbského športu
Do Galérie osobností športu bol v roku 2017
uvedený Pavol Erdziak.
Pavol Erdziak býval v Štrbe od narodenia v
roku 1950. Pohyb ho bavil od malička. Základnú školu niekoľko ráz reprezentoval na atletických Podtatranských hrách. V dorasteneckom
veku hrával za obec futbal v okresnej súťaži.
Ako 15-ročného ho zlákalo posilňovanie. Okrem
činiek si zhotovil hrazdu, bradlá a šikmú lavičku.
Počas niekoľkých rokov sa v jeho stodole pri
posilňovaní vystriedalo asi 20 chlapcov z obce.
Po návrate zo základnej vojenskej služby sa
aktívne zapojil do činnosti mládeže. Bol športovým referentom dedinskej organizácie mládeže,
o rok neskôr ho zvolili za predsedu. Jedno volebné obdobie bol predseda komisie mládeže a
telovýchovy.
V roku 1977 založil Malý štrbský maratón zo
Štrby do Liptovskej Tepličky v dĺžke 31 km. Venoval sa aj iným druhom športu – atletike, kulturistike a turistike. Organizoval atletický viacboj,
odznak zdatnosti, karneval na snehu, nočnú
lyžovačku, športovo-branný deň, cyklotúry a
okrem výstupov na Rysy, Kriváň a Kráľovu hoľu
rôzne turistické pochody. Po neoznačenej trase
viedol prvý výstup na Štrbský štít 4. 9. 1977.

Bol pri začiatkoch Večerného behu oslobodenia
a Behu víťazstva v Štrbe. V školskej telocvični
viedol telovýchovný krúžok. Okrem klubových
besied so športovcami organizoval účasť mlá-

dežníkov na rôznych športových podujatiach v
okrese Poprad aj ďalej. Raritou bola účasť na
kurze džezgymnastiky v Plzni (22.-30.7.1978),
kde zo šiestich Štrbänov boli traja chlapci, jediní
z asi 40 účastníkov z celej ČSSR. Potom v telocvični viedol sobotný krúžok jazzgymnastiky.
Na lyžiarske preteky Biela stopa SNP chodil
od ich 2. ročníka (1975). V rámci krúžku priatelia behu, ale častejšie on sám, sa zúčastňoval
bežeckých podujatí. Historická je jeho účasť na
Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) v Košiciach, ktorý absolvoval 6. 10. 1974 ako prvý
občan Štrby.
Niektoré ním založené športové aktivity trvajú doteraz. Medzi nimi je Malý štrbský maratón. Aj keď zakladateľ MŠM od roku 1982
nebýva v Štrbe, stále sa podieľa na jeho organizovaní a propagácii. Vedie už druhú kroniku
tohto podujatia. K športovým aktivitám Pavla
Erdziaka možno spomenúť získanie preukazov
trénera a rozhodcu v atletike i cvičiteľa telesnej
výchovy, ktoré mu v rokoch 1973 až 1977 udelili vrcholné športové zväzy Československa a
Slovenska.

PAVOL HURAJT
OLYMPIJSKÝM AMBASÁDOROM
Výkonný výbor Slovenského olympijského výboru /VV SOV/ schválil na svojom
riadnom zasadnutí 1. 6. 2017 za olympijských ambasádorov na Zimné olympijské
hry /ZOH/ 2018 do juhokórejského Pjončangu až dvojicu našich bývalých olympionikov, a to 4-násobného účastníka ZOH a bronzového medailistu zo ZOH 2010
z kanadského Vancouveru v biatlone Pavla Hurajta a brankárku našich hokejistiek
tiež zo ZOH 2010 Zuzanu Tomčíkovú.

Pavol Hurajt po získaní bronzovej olympijskej medaily na
prijatí v Štrbe.

Na tomto zasadnutí schválil
VV SOV aj štatút olympijského ambasádora na medzinárodné olympijské podujatie
/OH, ZOH, aj mládežnícke EH
a EYOF/. V porovnaní so zámerom spred niekoľkých mesiacov došlo k zmene názvu
funkcie, ktorá mala pôvodne
názov olympijský atašé. Štatút definuje poslanie ambasádora, ktorým je utváranie pozitívneho imidžu podujatí SOV
vo verejnosti a pôsobenie ako
vzor pre členov výpravy SR,

ako aj pre mládež, športovú obec a celú spoločnosť pri šírení princípov, hodnôt a myšlienok olympizmu, najmä čestnosti, fair play
a ďalších princípov a hodnôt, na ktorých je
založené športové a olympijské hnutie. Pôsobenie menovaného ambasádora sa viaže
nielen na príslušné olympijské podujatie, ale
aj na celé obdobie od jeho schválenia do tejto funkcie až do skončenia podujatia.
Na vyššie uvedenom zasadnutí VV SOV
sa zvažovalo niekoľko alternatív na olympijského ambasádora, nakoniec sa netradične schválila až dvojica ambasádorov. VV
SOV následne už 7. júna 2017 zorganizoval
v hoteli Kaskády v Sielnici pri Sliači seminár
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pre kandidátov štartu na ZOH 2018 a členov
realizačných tímov. Účastníkom sa prihovoril
tak nový prezident SOV Anton Siekeľ, ako aj
novovymenovaný ambasádor Pavol Hurajt,
ktorý sa takto ujal novej funkcie.
Samotnú prihlášku slovenskej olympijskej výpravy na ZOH 2018 do Pjončangu
podpísal síce prezident SOV už podľa smerníc MOV pred 9. májom 2017, definitívne ju
však schválilo až 52. zasadnutie VZ SOV,
ktoré sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli
Gate One 9. júna 2017. Naša výprava na
ZOH 2018 by mala mať asi 60 športovcov a rovnaký počet členov doprovodu.
Samotná slovenská účasť by mala stáť
2 079 600,- EUR, pričom zo štátneho
rozpočtu by mala byť hradená čiastka
1 539 600,- EUR, zvyšok bude hradiť SOV

Pavol Hurajt
najväčší životný
úspech zaznamenal na ZOH
vo Vancouveri
v roku 2010.

z vlastných prostriedkov.
Termín ZOH, ktorá bude už prakticky o
necelých 8 mesiacov, je 9. – 25. 2. 2018,
súťažiť sa má v dvoch hlavných strediskách,
tzv. horskom a pobrežnom stredisku, v ktorých je už vybudovaných a pripravených

S bronzovou
medailou
zo zimných
olympijských
hier.

13 športovísk. Otvárací a záverečný ceremoniál sa uskutočnia na otvorenom olympijskom
štadióne priamo v Pjončangu s kapacitou
35 000 divákov.
Podľa tlačovej správy SOV
voľne spracoval Peter Chudý

Deň detí a športu

Ako prví rozbehli bežeckú štafetu olympionici (zľava) – Anna Pasiarová, Martin Otčenáš, Veronika Velez-Zuzulová a Ľubomíra Otčenášová.

V nedeľu 28. mája 2017 sa v Športovom štadióne ŠK Štrba uskutočnil Deň detí a športu. Je to zároveň oslava sviatku detí a bežecká štafeta
100 x 1000 metrov. Štafeta mala tento rok už 32. ročník a zúčastnilo sa jej rekordných 315 bežcov od najmenších detí v kočíkoch až po skúsených
športovcov vo veteránskom veku a štafetový kolík si podalo aj 49 rodín. Každý, kto odbehol bežeckú štafetu, získal účastnícky list s časom a fotografiami
úspešných športovcov, ktorí prišli pozdraviť účastníkov, suvenír s logom podujatia a kampane Move Week i drobnú sladkosť a ovocie od partnerov.
Podujatie otvorili starosta obce Štrba Michal Sýkora a zakladateľ bežeckej štafety
Michal Šerfel zo Športového klubu Štrba.
V úvode podujatia pozdravila účastníkov
aj špičková slovenská lyžiarka Veronika

Velez-Zuzulová, ktorá spolu s biatlonistom
Martinom Otčenášom, podpredsedníčkou
Klubu olympionikov Vysoké Tatry Annou
Pasiarovou a Ľubomírou Iľanovskou, riaditeľkou ZŠ v Štrbe rozbehli ako prví bežeckú

štafetu, ktorá od deviatej rána pokračovala nepretržite až do poludnia. Postupne sa
pridali aj juniorskí reprezentanti v behu na
lyžiach Aneta Smerčiaková a Ján Mikuš, domáci viacnásobný majster sveta v kickboxe
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Súčasťou športu v tento deň je aj futbalový turnaj žiakov okolitých základných škôl.
Víťazmi sa stali deti z detského domova
v Liptovskom Hrádku pred žiakmi z Liptovskej Tepličky a domácim družstvom ZŠ Štrba.
A keďže sme v tento deň slávili aj Medzinárodný deň detí, rozdali sme deťom množstvo sladkostí v rôznych súťažných disciplínach. Deti sa vyšantili aj na nafukovacích
atrakciách, elektrických autíčkach, ale i na
trampolínach, ktoré ponúklo Športcentrum
Sloník RYJA pre cvičenie – Jumping.
Tak, ako na podujatiach je zvykom, nechýbali stánky s občerstvením, balónmi a suvenírmi a pre deti aj maľovanie na tvár.
Preteky sú súčasťou kalendára bežeckých
podujatí Tatry v pohybe a druhýkrát sú zaradené do európskej kampane MOVE Week
(Týždeň v pohybe), ktorá prebieha v dňoch

Pre deti boli pripravené rôzne súťaže.

Pavol Garaj a Michal Bekeš reprezentant v
rýchlostnom lyžovaní - speedski. Spomínaní
športovci venovali v autogramiáde účastníkom pamätný podpis a odovzdali ceny víťazom.
Názov štafety 100 x 1000 metrov pochádza z minulosti, kedy sa organizátori snažili
zapojiť aspoň 100 bežcov, ktorí odbehnú
svoj 1000 metrový úsek. Cieľový počet bežcov je každý rok viacnásobné prekonávaný.
Aj keď bežecká štafeta nemá pretekársky
charakter, čas každého z 315 bežcov bol
zaznamenaný a prví traja bežci vo svojich
kategóriách získali zaujímavé ceny. Najrýchlejším bežcom bol Martin Škvarenina s časom 3:36,3.
Podujatia sa každoročne zúčastňujú aj
deti z detských domovov. Tento rok to bolo
45 detí z detského domova v Liptovskom
Hrádku.

Zábava na trampolínach.

29. mája - 4. júna 2017. Je zameraná na
rozvoj fyzických aktivít. Jej vyhlasovateľom
je Medzinárodná asociácia športu a kultúry
/ISCA/, ktorá sa usiluje prostredníctvom celoročného programu NowWeMove zapojiť do
roku 2020 do športu a fyzických aktivít viac
ako 100 miliónov Európanov.
Medzi ambasádormi projektu je aj riaditeľka ZŠ Štrba a olympionička zo Štrby Ľubomíra Iľanovská.
Štafetu každoročne organizuje Obec Štrba,
rozhodcovia ŠK Štrba, Základná škola v Štrbe a Olympijský klub Vysoké Tatry. Snahou
všetkých organizátorov je budovať u detí, ale
aj dospelých vzťah k športu, pravidelnému
pohybu a šíreniu myšlienok olympizmu.
Autogramiáda športovcov.

Matúš Jančík
Ľubomíra Otčenášová
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zasmejme sa
Zopár viet na úvod.
Za pár dní sa končí školský rok
a začínajú tak dlho očakávané
prázdniny. Vo Vysokých Tatrách
už otvorili turistické chodníky a
začala sa letná turistická sezóna.
Tatry zaplavia zástupy dovolenkárov, ktorí si sem prídu po
celoročnom pracovnom nasadení
oddýchnuť
a zrelaxovať. My si zase oddýchnime pri troche humoru.
Stenlly

Stará mama tíši
malú Aničku:
-Prečo tak nariekaš srdiečko
moje?
-Lebo moji bratia
budú mať prázdniny.
-Neplač, moja,
veď aj ty budeš
mať.
-Ja nie, lebo ja
ešte nechodím
do školy.

Manželia sa vrátia s celodennej
túry.
Starostlivý manžel sa pýta:
-Miláčik môj, nebolia ťa nôžky?
-Nie, nebolia.
-Výborne. Tak mi skoč pre pivo!

Nevedel toho
veľa, ale
na každého
niečo.
L.Mumford

Chcel som ti za dobré vysvedčenie
kúpiť krásny čierny Mercedes,
ale za tieto mizerné známky
ti just kúpim červený, nech každý vidí
aký si sprostý!

Pýta sa hosť
chyžnej:
-Nenašli ste v
mojej izbe 100€ ?
-Ja nie, ale kolegyňa a veľmi
pekne vám
ďakuje.

Hore na Solisku:
-Pozri miláčik
ako je dole
krásne.
-Tak nechápem
prečo si ma ťahala sem hore!

Mestá by sa mali budovať na
dedine. Je tam lepší vzduch.
Ph.Monmer

Pridaj trochu,
lebo nestihneme
výstavu psov na
Štrbskom Plese.

Dve ženy pri káve.
-Tak túžim po bicykli! Neustále
presviedčam manžela, aké je to
zdravé šliapať do pedálov na čerstvom vzduchu.
-A čo vyhovel ti?
-Sčasti. Presťahoval mi šijací stroj
na balkón!

Pýta sa turista domáceho:
-A nevedie k tomu Štrbskému Plesu
aj nejaká skratka?
-Jasné že vedie, ale po nej je to
trikrát dlhšie.
-Ako to, že skratka a trvá to dlhšie?
-Lebo cestou sú tri krčmy!

Tebe sa to povie,
ale ak urýchlene nenájdeme
nejaký strom alebo stĺp,
tak sa pocikám!

Malý penzión v
Tatrách.
-Prosím Vás,
máte tu aj kúpeľňu?- pýta sa hosť.
-Kúpeľňu?....a na
čo, tu ešte nikto
nebýval dlhšie
ako desať dní.

Pýta sa cez plot sused suseda:
-A čože pán sused, vy tento rok
nepôjdete nikde na dovolenku?
-Čo? Na dovolenku? Veď ja nemám
peniaze ani na to, aby som mohol
sedieť doma!

Stránku pripravil :

Remeselník Stanislav -Stenlly
karikaturista, výtvarník , grafik a ilustrátor

Karikatúra:
- originálny darček k výročiam a sviatkom
Kreslenie karikatúr naživo:
- na firemných akciách a večierkoch
- na svadbách a súkromných oslavách
- na stužkových, plesoch
- spoločenských akciách
Grafické návrhy:
- logá, reklamy, maskoti
- plagáty, vizitky, pozvánky a iné tlačoviny
-web stránky a prezentácie
Animácie: - reklamy a prezentácie
Ilustrácie: - kníh a časopisov
Maľovanie na stenu:
-rozprávkové detské izby
-škôlky, detské kútiky v hoteloch
mobil: +421 905 389 325
mail: stenlly55@gmail.com
www: stenllyremeselnik.sk
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Vystúpenie Lúčnice sa pripravuje
V nedeľu 18. júna 2017 o 12.00 hod. sa uskutočnila pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese tlačová konferencia k vystúpeniu umeleckého
súboru Lúčnica, ktoré sa uskutoční práve na tomto mieste 3. augusta 2017.
moderoval Marcel Forgáč. Po jej skončení
Milan Štefánik, prevádzkovateľ reštaurácie
STAN BAR pozval všetkých na dobrú polievku, guláš a pirohy.
Členovia umeleckého súboru sa tešia na
pripravované vystúpenie v rámci výnimočného projektu „Lúčnica v Tatrách“ a priaznivci
folklóru a ľudovej hudby sa môžu tešiť už
teraz na nezabudnuteľný zážitok. Pre obec
ako spoluorganizátora tohto podujatia čaká
náročná úloha, organizačne a technicky zabezpečiť uvedené podujatie, na ktorom sa
predpokladá účasť cca 5 000 návštevníkov.
Michal Sýkora, starosta obce

Privítanie lúčničiarov pod vedením generálneho riaditeľa Mariána Turnera starostom obce Michalom Sýkorom.

Folkloristov privítal starosta obce spoločne s medveďom Štrbkom a prípitkom horca. V úvode tlačovej konferencie vystúpili
členovia Lúčnice pod malým skokanským
mostíkom. Vystúpenie potvrdilo veľmi dob-

rú akustiku na ploche, kde sa vystúpenie
plánuje. Novinárov o uvedenom podujatí
informovali starosta obce Michal Sýkora
a generálny riaditeľ umeleckého súboru
Lúčnica Marián Turner. Tlačovú konferenciu

Pri testovaní akustiky na ploche pod
skokanskými mostíkmi.

Vysoké Tatry budú počas celého prvého augustového týždňa rozžiarené Lúčnicou
Po asi 30 rokoch sa slovenská a svetová legenda vracia do našich veľhôr. Priamo pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese, kde sa na otvorení
Majstrovstiev sveta v lyžovaní 1970 zišlo takmer 100 000 divákov, na obrovskom javisku pod tatranskými končiarmi, predvedú lúčničiari obyvateľom
i návštevníkom Tatier to, čo už takmer 70 rokov obdivuje celý svet.
V pondelok 31. 7. pocestuje celá Lúčnica
do Tatier vlakom Železničnej spoločnosti
Slovensko z bratislavskej Hlavnej stanice
do Štrby a odtiaľ ozubnicovou železnicou na
Štrbské Pleso.
V utorok 1. 8. sa lúčničiari vypravia na
túru na národný symbol Kriváň.
Folklórne skupiny a súbory z podtatranských obcí a miest sa pripoja k Lúčnici
v stredu 2. 8., aby si spoločne zaspievali okolo Štrbského plesa. Bude to nádherná prehliadka krojov a spevov všetkých generácií.
Na podujatí pre rodiny s deťmi - Medvedích dňoch, ktoré sa v tom čase konajú na
Hrebienku, si budú môcť malí záujemcovia
vyskúšať „Tanečnú školičku Lúčnice“ s
„ozajstnými“ tanečnicami z Lúčnice.
Napokon vo štvrtok 3. 8. od 19:00 hod.
môžu diváci vidieť na špeciálne postavenom
javisku pod skokanskými mostíkmi na Štrb-

skom Plese najprv detské folklórne súbory
spod Tatier a potom príde na rad už „veľká“
Lúčnica. Celý takmer 50 členný tanečný
súbor so speváckou skupinou a veľký orchester predvedú to najlepšie z repertoáru
Lúčnice.
Kvôli tejto výnimočnej udalosti sa s Lúčnicou spojil aj moderátor, horolezec a nadšený
Tatranec Marcel Forgáč: „Keď mi lúčničiari
zavolali, čo chystajú, nenechal som ich ani
dohovoriť a vykríkol som: Idem s vami! Bude
to úžasné a veľmi sa na celú akciu teším; aj
na to, že budem v kroji.“
Celé podujatie spoluorganizuje obec Štrba.
3. 8. bude záchytné parkovisko k dispozícii
bezplatne v Tatranskej Štrbe a obmedzený
počet platených parkovacích miest priamo
na Štrbskom Plese.
Umelecký súbor Lúčnica má aj rok 2017
nabitý pestrým programom.

Veľkolepé predstavenie k 90. narodeninám svojho umeleckého šéfa a choreografa
prof. Štefana Nosáľa, ktoré sa uskutočnilo
začiatkom marca v historickej budove SND
v Bratislave, by chceli lúčničiari predviesť aj
širšej verejnosti koncom septembra v bratislavskej Inchebe.
Predtým však ešte navštívia viaceré slovenské mestá (Čadca, Žilina, Liptovský Hrádok, Nitra, Piešťany, Žiar nad Hronom, Martin, Šaľa, Bojnice i Habura) a budú Slovensko
reprezentovať na svetovej výstave EXPO
v kazašskej Astane.
Do konca roka stihnú lúčničiari uviesť
v Bratislave ešte aj svoj obľúbený projekt
„Lúčnica a deti“.
A ak by ste chceli tiež účinkovať v Lúčnici,
môžete prísť na konkurz v septembri a predtým si to vyskúšať na tanečnom víkende s
Lúčnicou (viac info na www.lucnica.sk).
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