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ŠTRBSKÉ NOVINY
Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vás pozývame

23. októbra 2016

*

o 16,00 hod.
do sály Kultúrneho domu v Štrbe
na kultúrny program, v ktorom sa predstavia:
MŠ Štrba, ZŠ Štrba, ZUŠ Štrba, Divadlo DRaK z Prešova s divadelným predstavením KUBO

*

o 14,00 hod.
v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe
Účinkujú:
MŠ Tatranská Štrba, DFS Štrbianček, FS Štrbän, operný spevák Filip Tůma
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Vážení spoluobčania,
leto je za nami a nastáva jesenné obdobie. Potešili sme sa množstvu turistov, ktorí tento rok našu obec navštívili, ale aj
tomu, že sa nám podarilo úspešne zrealizovať naplánované práce pri modernizácii obce.
Počas leta sme zorganizovali, alebo sme sa podieľali na zabezpečovaní veľkého množstva kultúrnospoločenských podujatí. Úspešne sme zavŕšili práce na budovaní optickej siete spoločnosťou Telekom. Zostáva nám zrealizovať úseky, ktoré neboli
v pôvodnom projekte a spätné úpravy po zemných prácach. Tieto práce by sa mali zrealizovať v tomto mesiaci. Súčasne sa
budú realizovať práce na dobudovaní optickej siete pre káblovú televíziu, ktorú zabezpečuje naša obec. Tieto práce budú ukončené v budúcom roku. Tí, ktorí sa pripojili na vysokorýchlostný internet, mohli pozitívne vnímať jeho výhody. Niektorí občania
si objednali aj televíziu Mágio, ale chcem upozorniť, že naša káblová televízia bude naďalej vysielať a po jej rekonštrukcii bude
ešte kvalitnejšia a verím, že aj s väčším počtom programov.
V lete sa vyasfaltovala časť komunikácií, ktoré sú v správe Prešovského samosprávneho kraja, a to v Tatranskej Štrbe od
križovatky smerom k vstupu do sídliska a v obci od križovatky pri kultúrnom dome za premostenie ponad železnicu. Motoristi
ocenili aj to, že sa nám podarilo vyasfaltovať komunikáciu na moste ponad železnicu, ktorá v minulosti bola veľmi hlučná. Spoločne obec a PSK zrealizovali aj prístupovú cestu k železničnej stanici a ozubnicovej železnici, ktorá bola dlhé roky vo veľmi
nevyhovujúcom stave. Na hlavnej prístupovej ceste do obce sme osadili dva merače rýchlosti, ktoré upozorňujú motoristov
na rýchlosť akou prechádzajú obcou. Tieto merače budú napojené na kamerový systém.
V septembri sa rozbehli práce na úprave komunikácií na Štrbskom Plese, na asfaltovaní komunikácií a chodníkov, na
úprave niektorých verejných priestranstiev, uložení chráničiek na ďalšiu potrebnú infraštruktúru a dobudovaní optickej siete aj
pre kamerový systém. Tieto práce by mali byť ukončené do konca tohto mesiaca. Predpokladáme, že nám bude ešte počasie
priať, aby sa mohli úspešne práce dokončiť.
Pokračovali sme na prácach v Šoldove, kde sa vybudovali základy kostola, pracovalo sa na objavenej studni, celé priestranstvo sa upravilo a pôsobí to ako celok veľmi dôstojne. Súčasne sa realizovali reštaurátorské práce na pamätníku „Smútiaca
mať“ pri kultúrnom dome. Úspešne sa nám podarilo ukončiť zateplenie budovy a zhotoviť novú strechu na spoločenskom
dome. Som rád, že vzhľad centra obce sa vylepšil aj novou strechou na evanjelickom kostole. V škole sa realizovala rekonštrukcia podlahy v hornej telocvični.
Na Štrbskom Plese sme pre organizovanie kultúrnospoločenských podujatí zrealizovali zhotovenie nového pódia na
Námestí MS 1970.
V uplynulom mesiaci sa tiež rozbehli práce na pozemkových úpravách, ktoré sa budú realizovať v obmedzenom rozsahu.
Jedná sa o riešenie nevyhnutných úprav, ktoré sa týkajú najmä Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba a obce a dotknú sa
pozemkov v extraviláne. Realizovali sme práce na projekte sídliska Lieskovec v Tatranskej Štrbe.
Leto bolo charakteristické aj tým, že sa uskutočnil celý rad podujatí. Na začiatku leta to boli Štrbské folklórne slávnosti,
Ľudové umelecké remeslá, Benátska noc, Vatra zvrchovanosti, Štrbská športová smršť, Svište na Štrbskom Plese, oslavy SNP
na Podbanskom a v obci a v závere leta už tradičný Deň obce.
Okrem kultúrnych podujatí to boli aj športové aktivity, ktoré začínali už v júni nočným behom Night Run Rajec, štafetou
100 x 1000 m, Majstrovstvami Slovenska detí z detských domovov, cyklistickými pretekmi Okolo Slovenska a celého radu
rôznych behov a pretekov. V júli to bolo tradičné podujatie - 39. ročník Malého štrbského maratónu, potom Podtatranského
polmaratónu, futbalových súťaží a uskutočnenie množstva ďalších podujatí. Výnimočným podujatím bola akcia „Káčer na
bicykli“, ktorá bola aj veľmi medializovaná televíziou TA3. Trvala týždeň, štart aj cieľ bol na Štrbskom Plese s bohatým kultúrnospoločenským programom. Hasiči zorganizovali dve súťaže, a to Memoriál D. Sokola a J. Jonasa pre mládež a okresnú
súťaž o Pohár starostu obce.
V lete sme sa rozlúčili aj s farárom rímskokatolíckej cirkvi p. Alojzom Chmelárom, ktorý po dlhoročnom pôsobení odišiel
na inú farnosť, a to do obce Spišská Teplica. Súčasne sme privítali v našej obci nového p. farára Miroslava Hrica. Je pre nás
podstatné, aby naďalej spolupráca medzi obcou a cirkvami bola obojstranne prospešná a realizovaná na princípe ekumenizmu.
Verím, že sa nám v jeseni podarí dokončiť rozpracované aktivity a pripraviť nové projekty pre budúci rok.

Michal Sýkora
starosta obce
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ŠOLDOV
Ukončenie prác na projekte „Štrba-Šoldov - výskum a prezentácia areálu kostola a zaniknutej stredovekej dediny“.
zamestnali vďaka podpore Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Po
ukončení tohtoročného archeologického
výskumu bola zvolaná tlačová beseda, na
ktorej boli prezentované aktuálne výsledky
a ďalšie zámery s lokalitou.

Text odkazu pre budúce generácie
uvádzame v plnom znení:

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV Nitra
Matej Ruttkay na Šoldove.

Obec Štrba aj v tomto roku pokračovala v archeologickom výskume zaniknutej osady Šoldov. Po získaní dotácie
z Ministerstva kultúry SR, archeológovia
z Archeologického ústavu SAV Nitra, pobočka Spišská Nová Ves nadviazali na výskumy, ktoré realizovali v r. 2013 a 2015.
Zámerom dlhodobého projektu je výskum
a prezentácia časti zaniknutej stredovekej
dediny s kostolom. Cieľom sezóny 2016
bolo doskúmanie kostola a realizácia jeho
základov s finálnymi úpravami, ktoré boli
v polovici septembra ukončené. Do základov múrov kostola bola uložená aj časová
schránka pre budúce generácie. Následne
pokračovali vo výskumných prácach, ktoré boli ukončené koncom mesiaca september. Okrem archeológov pracovali na tejto
akcii aj nezamestnaní v rámci projektu
obnovy kultúrneho dedičstva, ktorých sme

Na tejto archeologickej lokalite Šoldov
sa realizoval prvý archeologický výskum
na konci 19. storočia (I. Spöttl, Viedeň),
avšak nálezy sú nezvestné. Až prof. A.
Piffl z Bratislavy tu v rokoch 1951-1952

ramenami (azda z 13. storočia), ktorý je
akýmsi symbolom Šoldova a histórie Štrby. V rokoch 2013, 2015 a 2016 tu realizoval moderný archeologický výskum
Archeologický ústav SAV Nitra, za účinnej
spolupráce s Obecným úradom v Štrbe
(pod vedením starostu Michala Sýkoru).
Vedúci výskumu boli riaditeľ Archeologického ústavu SAV Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. a PhDr. Marián Soják, PhD. Obec
Štrbu aktívne zastupoval Michal Pavela,
poslanec Obecného zastupiteľstva v Štrbe
a hlavný koordinátor výskumu na Šoldove. Výskumom sa odkryli zvyšky značne

Uložený „Odkaz pre budúce generácie“.

uskutočnil prvý systematickejší výskum,
ktorý však zostal komplexne nezverejnený. Jeho najvýznamnejším nálezom bol
masívny pieskovcový kríž s rozšírenými

Ukladanie časovej schránky s odkazom do múrov kostola.

poškodených murív stredovekého kostola z 13.-15. storočia, prikostolný cintorín,
systém opevnenia zložený z dvojitých valov a priekop, ako aj zemnicový príbytok
severovýchodne od kostola. Získali sa bohaté pamiatky hmotnej kultúry, najmä keramika, kamenná krstiteľnica, zvyšky drevených konštrukcií, početné železné a iné
kovové predmety, vrátane mincí z konca
13. až 15. storočia. V priebehu tohto roku
sa prikročilo k prezentácii pôdorysných
základov preskúmaného kostola. Základové murivo sa vystavalo z nasucho naukladaných pieskovcových kameňov, na ktoré
sa vymurovali nadzákladové murivá.
Ako odkaz pre budúce generácie vkladáme do pôdorysných základov kostola
sklenú fľaštičku s týmto odkazom. Nech
slúži ako pamiatka na vykopávky na Šoldove, na ktorom sa stretli ľudia dobrej vôle,
zanietení vedci, nadšenci archeológie, histórie tohto kraja a lokálpatrioti.
Štrba, Šoldov 11. 7. 2016
Zapísal: Marián Soják
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Rekonštrukcia Spoločenského domu
Naša obec bola úspešná pri podaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt „Výmena krytiny a zateplenie spoločenského domu“, na základe
čoho jej boli pridelené finančné prostriedky.

Reštaurátorské práce na pamätníku.

reštaurovanie
pamätníka
„Smútiaca mať“

Finančné prostriedky z dotácie boli použité na zateplenie fasády, výmenu okien
a vstupných dverí. Zateplenie obvodového plášťa bolo zrealizované zatepľovacím
systémom z extrudovaného polystyrénu
hr. 80 mm. Zateplil sa sokel budovy styrodurom hr. 100 mm. Okná sú plastové
7-komorové. Vstupné dvere sú plastové
s izolačným trojsklom, s obvodovým uzatváraním. Osadil sa aj nový bleskozvod.

Pamätník „Smútiaca mať“ je miestom,
kde si každoročne v januári pripomíname
oslobodenie našej obce a v auguste Slovenské národné povstanie. Pod symbolicky sa skláňajúcou a šumiacou smutnou
vŕbou symbolizuje smútok, bolesť, ale aj
pokoru a úctu k tým, ktorí za nás všetkých
obetovali to najcennejšie – svoje životy.
Pamätník symbolizuje aj výstrahu pred
každým a pred všetkým, čo by akýmkoľvek spôsobom pripomínalo utrpenia a hrôzy vojny a nenávisti. Štrbania postavili pamätník ako symbol matky, oplakávajúcej
synov.

Realizácia prác na zateplení budovy.

Pamätník dostáva nový šat.

V tomto roku bola naša obec úspešná s projektom „Reštaurovanie Pomníka
2. svetovej vojny - Smútiaca mať“, na základe ktorého nám bola z Ministerstva kultúry SR poskytnutá dotácia. Reštaurátorské
práce realizuje Pamiatkový úrad SR, Bratislava. Práce by mali byť ukončené koncom
mesiaca október.
Národná kultúrna pamiatka tak získa
nový šat a celý pamiatkový areál bude
dôstojným miestom pietnych aktov. Obete
vojny si totiž zaslúžia, aby sme na nich nezabúdali a aby tu zostalo niečo pre ďalšie,
mladšie pokolenia.

V rámci tohto projektu sa z finančných prostriedkov Ministerstva financií SR
a obce vymenila aj strecha a zateplil sa
strop. Súčasne sa asanovali staré schody a zrealizovali nové, nad schodmi sa
natreli zábradlia. V zasadačke sa vymenili
zatečené stropné dielce, klub dôchodcov,
miestnosť pre folklór a chodba, ktoré boli
zatečené, sa vymaľovali.
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Pozemkové úpravy v k. ú. Štrba
V Štrbských novinách 5-6/2016 sme vás informovali o začiatku realizácie Projektu pozemkových úprav v obci Štrba v zmysle zákona SNR
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Následne na predchádzajúce pracovné
stretnutia bolo v zmysle citovaného zákona
Okresným úradom Poprad, pozemkovým
a lesným odborom ako správnym orgánom
zvolané ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav na dňa 7. 9. 2016.
Hlavným bodom programu bolo oboznámiť účastníkov s navrhovaným obvodom pozemkových úprav, schváliť rokovací poriadok,
stanovy Združenia účastníkov pozemkových
úprav v k. ú. Štrba a zvoliť predstavenstvo
združenia. Po diskusii k tematike a ujasnení si
niektorých faktov, predkladané materiály boli
schválené a do predstavenstva boli zvolení:

8. Michal Garaj, Štrba 533
9. Ing. Anna Hurajtová – zástupca za Obec
Štrba - zapisovateľka
10. Ing. Ivan Oravec – zástupca za ŠL TANAPu
11. Vladimír Hegeduš – zástupca za Lesy SR,
OZ Liptovský Hrádok
12. Jozef Tóma – zástupca za Lesy SR, OZ Prešov
13. Ing. Andrej Ivan – za Slovenský pozemkový fond BA, RO Poprad

V strednom projektovom bloku č. 2 budú predovšetkým riešené:
- zmena bielych plôch o výmere cca 115
ha na lesné pozemky
- vytvoriť ucelenejšie vlastníctvo Pozemkového spoločenstva Urbáru Štrba odstránením tzv. „priehonov“ vo vlastníctve SPF
- dovysporiadať pozemky pod štátnou
cestou 1. triedy
- vysporiadať pozemky vodného toku
Mlynica v reálnom koryte

Obvod projektu pozemkových úprav k.ú. Štrba

Blok č. 1

Blok č. 2

ZÚO

Združenie účastníkov pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení.
ZÚO

Blok č. 3

1. Ing. Pavol Jančík, SNP 351/51, Štrba –predseda predstavenstva
2. Miroslav Pleteník, Čsl. armády 40/41, Štrba
3. Michal Ilenčík, Vyšná Šuňava 307 – podpredseda predstavenstva
4. Michal Muranský, Vyšná Šuňava 271
5. Pavel Špendel, Štrba 741
6. Michal Havaš, Štrba 195
7. Ing. Milan Foltin, Štrba 760

Ako náhradníci za vlastníkov nehnuteľností boli zvolení: Vladimír Kováč, Štrba 463
a. Mária Kičáková, Štrba 429.
Pozemkové úpravy v našom katastri
budú predovšetkým riešiť nevyhnutné úpravy, ktoré sa týkajú najmä Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba a obce. Uskutočnia sa
v minimálnom rozsahu a nebudú sa dotýkať
pozemkov v intraviláne obce. Obec spolu so
zhotoviteľom – GS, spol. s r.o. Bratislava pri
zostavovaní návrhu obvodu projektových
úprav a jeho obsahu rešpektovali petíciu občanov z roku 2007.
V severnom projektovom bloku č. 1:
- zmena bielej plochy o výmere cca 23 ha
na lesné pozemky
- prípadná zámena vlastníctva pozemkov
PR Blatá so 4. stupňom ochrany za lesné
pozemky vo vlastníctve SR o výmere cca
37 ha.

V južnom projektovom bloku č. 3 budú predovšetkým riešené:
- zmena bielych plôch o výmere cca 90 ha
na lesné pozemky
- vysporiadať pozemky pod štátnou cestou
3. triedy
- vysporiadať pozemky vodných tokov
Čierny Váh a Šuňavský potok v ich reálnych
korytách
- zlúčenie parciel a LV podľa požiadaviek
spoločenstiev
Celý proces spracovania projektu pozemkových úprav v katastri obce Štrba je
rozdelený na viacero etáp, ktoré budú prebiehať dlhšiu dobu. O všetkých ďalších krokoch
vás budeme informovať prostredníctvom
Štrbských novín budú tiež zverejňované na
úradnej tabuli, internetovej stránke správneho orgánu a úradnej tabuli obce.
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Štrbské folklórne slávnosti

Otvorenie slávností.

„Je i viacej takých národov,
ktoré sú na počet neveľké, ale
duchovným životom silné. Nie
počet, nie hŕba, ale duch je
podstata vecí a všetko to, čo
z ducha ide...“ Táto myšlienka
nášho národovca Ľudovíta Štúra nás zaväzuje oživovať a pripomínať odkaz našich predkov,
duchovné bohatstvo, tradície
a kultúrne hodnoty nášho národa, a tak ich sprítomňovať
v našej súčasnosti. Už 16-ty
krát sa nám podarilo spojiť prejavy tradičnej a ľudovej kultúry
do podujatia Štrbské folklórne
slávnosti, ktoré sa opäť vrátili
do Štrby.
V programe sa predstavili
naše folklórne súbory Štrbianček, Štrbian a Štrbän, Detské
folklórne súbory s názvom Pramienok z Vojvodiny a z Liptov-

Ľudová hudba DFS Štrbianček.

FS Štrbän pred vystúpením.

Publikum počas podujatia.

Dievčatá z DFS Štrbianček.

ského Mikuláša, FS Batizovce,
FS Moravančan z Moravian,
folklórne súbory Kalejs a Zile
z Lotyšska a FS Bystrina
z Banskej Bystrice.
Návštevníkom sme ponúkli
okrem hudby spevu a tanca aj
krásu krojov a dobového remeselníckeho náradia na prípravu
a spracovanie textílií a hospodárskeho náradia, ktoré máme
zachované v našom miniskanzene v Štrbskej drevenici.
Štrbské folklórne slávnosti
sa uskutočnili na námestíčku
pri budove Obecného úradu v
Štrbe 2. júla 2016 v popoludňajších hodinách.

Najmladší členovia DFS Štrbianček.
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Ľudové umelecké remeslá už po tretíkrát
Štrbské Pleso sa stáva tradičným spoluorganizátorom podujatia „Ľudové umelecké
remeslá“. Po úspešných prechádzajúcich ročníkoch, sa v dňoch 23. – 24. 7. 2016 stretlo
už po tretíkrát na Štrbskom Plese vyše 90
ľudových remeselníkov zo Slovenska, Česka,
Poľska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny.
Podujatie už po konaní prvého ročníka získalo priaznivú odozvu nielen medzi
milovníkmi ľudových remesiel, ale aj návštevníkmi Vysokých Tatier, ktorí v čase
konania podujatia v tomto regióne dovolenkujú. Zaujalo tak pevné miesto v kalendári podujatí, ktoré sa konajú na Štrbskom Plese.
Tradičné ľudové remeslá majú
v dnešnej modernej dobe svoje opod-

Zaujímavé hlinené výrobky.

FS Štrbän s remeselníkmi.

Pestrá ponuka remeselných výrobkov.

statnenie. Práce z dreva,
drôtu, textilu, prírodných
materiálov, vytvorené tradičnými technikami sú vo
verejnosti stále viac populárnejšie. Pre nás je veľmi
dôležité, aby sa na slovenské zvyky a tradície nezabúdalo, ale aby sa naďalej
zachovávali pre ďalšie generácie. Aj preto, lebo sú
súčasťou kultúry každého
národa. A tak návštevníci tohtoročných remesiel
mohli vidieť keramikárov,
drotárov, drevorezbárov,
kováčov, šperkárov, tokárov, medovnikárov, čipkárky, korytárov, fujaristov,
výrobcov kraslíc či mnohých ďalších.

Remeselníci pri prezentácii svojich výrobkov.
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Drôtené výrobky majú svoje čaro.
FS Štrbän pred vystúpením.

Kraslice rôznych vzorov a techník.

Výrobky z dreva majú na podujatí svoje tradičné miesto.

Benátska noc
Pozitívna energia Benátskej noci chytila za srdce návštevníkov Štrbského Plesa.

Západ slnka umocnil atmosféru podujatia.

Posledná júlová sobota premenila
Štrbské Pleso na romantické Benátky
a priniesla do Vysokých Tatier nevšedné
kultúrno-vizuálne poobedie pod názvom
Benátska noc.
Benátska noc sa konala na Štrbskom
Plese už po tretíkrát, a to neplánovane poslednú júlovú sobotu. Na tento termín sa
rozhodli organizátori podujatie preložiť potom, keď sa pred dvomi týždňami, kedy sa
mala Benátska noc pôvodne konať, prebu-

Predstavitelia divadelného vystúpenia v dobových kostýmoch.

dili do vskutku nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré prinútili usporiadateľa podujatie presunúť na iný termín.
Počas slnečného sobotného popoludnia prišlo na breh Štrbského plesa okolo
2400 návštevníkov, ktorí si mohli vychutnávať príjemné, zasnené tóny harfy či zabaviť sa na divadelných scénkach o Vivaldim
alebo o grófovi Szentiványim a osude Štrbského Plesa. Pozornosť divákov oprávnene
pútali atraktívne zrkadlové sochy a chodúľové divadlo, s ktorými sa nadšene fotili
deti, ale aj nejeden „dospelák“. Výnimočnosť priestoru pri najobľúbenejšom plese
vo Vysokých Tatrách podčiarkol bravúrny
klavírny výkon Richarda Rikkona, ktorého
tóny sa niesli hladinou jazera a tajili dych
všetkým návštevníkom. Ale keďže Benátky, to je tiež karneval a zábava, tú následne preniesol medzi všetkých návštevníkov
spoločný výstup Richarda Rikkona, Berca
Balogha a Mario Lopez Dance Company,
ktorých vystúpenie roztancovalo väčšinu
prítomných.

NÁVRATY K LETU
So Štrbským plesom sa spája samozrejme aj člnkovanie,
ktoré má svoje nenahraditeľné miesto
aj v rámci Benátskej
noci. Počas tohto dňa
vypravili z prístavu
na Štrbskom plese
až 200 člnkov a tí,
ktorí svoju plavbu
absolvovali po piatej
hodine, kedy podujatie odštartovalo, mali
nielen romantický
a nevšedný kultúrny
zážitok, ale na pamiatku si so sebou
následne odniesli aj
krásnu fotku.
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Živé zrkadlové sochy.

Klavírny vstup Richarda Rikkona.

Príjemná atmosféra podujatia.

Člnkovanie počas podujatia malo svoje čaro.

Spestrením bola aj hra na harfe.
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vatra zvrchovanosti
24. výročie vyhlásenia zvrchovanosti
slovenského národa si pripomenuli členovia aj nečlenovia Miestneho odboru Matice
slovenskej v Štrbe 23. júla. Pri tejto príležitosti pripravili opäť Vatru zvrchovanosti.
Vatru tradične zapálil starosta obce Michal
Sýkora, riaditeľ Členského ústredia Matice
slovenskej v Martine PhDr. Martin Fejko
a riaditeľka Krajanského múzea v Martine
PhDr. Zuzana Pavelcová. V rámci kultúrneho programu vystúpila folklórna skupina
Štrbän, Lajblík z Batizoviec a pre všetkých
zúčastnených bol pripravený výborný kotlíkový guláš.

Zapálenie vatry.

Atmosféra pred zapálením vatry.

Členovia MO MS Štrba pri varení gulášu.

Horiaca vatra - symbol vyhlásenia zvrchovanosti.
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Silní muži opäť na Štrbskom Plese

Súťažiaci na Štrbskej športovej smršti na Štrbskom Plese.

Otvorenie smršte v MAX Poprad za účasti
Romana Voláka.

23. júla 2016 sa v športovom areáli na
Štrbskom Plese konal piaty ročník Štrbskej
športovej smršte.
Organizačný výbor pod vedením Miroslava Macka a Matúša Jančíka s ďalšími
rozhodcami lyžiarskeho oddielu ŠK Štrba
a v spolupráci so Slovenskou asociáciou
silných mužov opäť pripravili výborné podmienky pre silákov zo strednej Európy. Na
súťažiacich zo Slovenska, Česka, Poľska a
Ukrajiny čakalo 6 náročných disciplín.
Po slávnostnom otvorení sa účastníci premiestnili na Námestie Majstrovstiev
sveta 1970, kde bol pripravený 8-tonový
kamión. V tejto disciplíne bol najúspešnejší František Piroš, ktorý kamión presunul
o 15 metrov v čase 17,19 sekúnd. Druhou
úlohou bolo dvíhanie 160 kg ťažkej kovovej
klády. S desiatimi úspešnými zdvihnutiami
nad hlavu zvíťazil opäť Piroš. Treťou úlohou
bolo prenesenie dvoch 160 kg ťažkých kufrov na dráhe dlhej 50 metrov. V tejto úlohe

Organizátori a súťažiaci smršte.

Jedna z disciplín smršte.

zvíťazil Branislav Golier s časom 20,26 sekúnd. Nasledovalo dvíhanie 1400 kg ťažkého automobilu. 12 úspešných mŕtvych ťahov
urobil Ukrajinec Konstantin Iljin. Aj v prevra-

caní 400 kg ťažkej pneumatiky bol najlepší
Konstantin Iljin a poslednú disciplínu schody
sily vyhral Igor Petrík, ktorý 200 kg, 250 kg
a 300 kg ťažké závažie vyniesol na schody
v čase 30,20 sekúnd. Každá disciplína bola
bodovaná a celkovým víťazom sa prvýkrát
v tejto súťaži stal Slovák Igor Petrík. Druhé
miesto obsadil ukrajinský silák Konstantin
Iljin a na treťom mieste skončil František
Piros. Nováčik v súťaži, Popradčan Peter Rekenei obsadil štvrté miesto.
Konečne vyšlo veľmi pekné počasie a
športovcov prišlo podporiť množstvo divákov. Štrbské Pleso si opäť obhájilo svoje
dobré meno aj medzi športovcami zo silových športov.
Sobotnej súťaži predchádzala v piatok
podvečer živá pozvánka v obchodnom
centre MAX v Poprade za účasti Romana
Voláka a mladých členiek Freestyle Karate
Academy.
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deň obce
Slnečné počasie umocnilo atmosféru na
Dni obce Štrba.
Krásny čas ostatnej augustovej nedele, keď pohľad na hory je najkrajší, keď
lúky pripomínajú koberec a celý kraj je
posiaty purpurom babieho leta, umocnil
aj tento rok Deň obce Štrba. Už 17-ty
krát sa tu stretli spoluobčania, priatelia
i hostia z verejného života, ktorí sú nápomocní pri rozvoji našej obce. Podujatie
začalo rôznymi žánrami hudby v podaní
hudobnej skupiny, ktorá je mnohým známa z TV Šláger AT Band. V podobnom
štýle sa návštevníkom predstavil aj imitátor a zabávač Števo Hruštinec, ktorý
ku piesňam pridal aj niekoľko vtipných
historiek. Medzitým sa už návštevníkmi
naplnila tribúna a postupne pribúdali diváci aj pri občerstvovacích stánkoch, pri
nafukovacích atrakciách, pri suveníroch,
ale aj pri kolotoči, ktorý bol na Dni obce
po prvýkrát. Vedľa hlavného pódia prebiehali súťaže – pílenie dreva pílou „bruchač-

Podujatie tradične otvorili predstavitelia troch organizátorov - starosta obce Michal Sýkora, predseda PD Ing. Ján Šerfel a predseda PS Urbár Ing. Pavol Jančík. Podujatie pozdravil v mene oboch
cirkví kňaz rímsko-katolíckej cirkvi Miroslav Hric.

skupine Abba Revival, ktorá nám pripomenula nezabudnuteľné zážitky zo slávnej éry skupiny Abba.
Pomaly sa stmievalo a bol najvyšší
čas žrebovať a rozdať ceny. Hlavná cena
šijací stroj Singer putovala na Šuňavu,
niekoľko cien za hranice obce, no z mnohých cien sa tešili aj občania našej obce.
Deň obce Štrba vyvrcholil koncertom
populárneho speváka a hudobníka, víťaza OTO 2015 v kategórii spevák, Adama
Ďuricu.
Organizátormi podujatia sú Obec
Štrba, PD Štrba a PSUŠ a predstavitelia
týchto subjektov – starosta obce Michal

Hudobná skupina Abba revival z Česka pripomenula svojím vystúpením hity 70-rokov.

kou“, tu zvíťazili Jozef a Dušan Čonkovci,
na 2. mieste skončili Pavol a Milan Sokolovci a na 3. mieste Marián Čonka a Milan
Koky. V dojení bol najlepší Dalibor Sokol
pred Igorom Hlavom a Ľubicou Rumančíkovou a v navíjaní nití na „špuliari“ boli
najlepší 1. Pavol Sokol, 2. Andrea Martincová a 3. Milan Sokol.
Program na javisku pokračoval ďalej skupinou Shock Band, ktorý divákov
piesňami preniesol do 80 – 90-tych rokov
a v rytme sa už mnohí knísali aj pri českej

Tradičné súťaže v dojení, pílení dreva a navíjaní nití.
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Sýkora, predseda PD Ing. Ján Šerfel
a predseda PSUŠ Ing. Pavol Jančík –
podujatie otvorili a popriali príjemné popoludnie. Prvýkrát sa občanom prihovoril
za cirkvi v našej obci nový kňaz RKC Miroslav Hric. Ich priania sa splnili – počasie bolo vydarené, atmosféra tiež, a preto
veríme, že podujatie – Deň obce Štrba –
splnilo svoj cieľ.

Adam Ďurica – hlavný ťahák programu.

Pre návštevníkov bola pripravená bohatá tombola.

Predstavitelia PD Ing. Ján Šerfel a Ľubomír Pavela so záujmom sledovali
spoločný program.

malý štrbský maratón
Kenskí bežci takmer zdolali traťový rekord
na 39. ročníku Malého štrbského maratónu.
Chýbalo len 17 sekúnd.

Víťazky hlavnej ženskej kategórie.

Dňa 10. júla 2016 sa konali v našej obci
tradičné bežecké preteky – Malý štrbský maratón. Hlavnou disciplínou je cestný beh zo
Štrby na Liptovskú Tepličku a späť v celkovej
dĺžke 31 kilometrov. Na túto trať sa postavilo
170 bežcov. 237 bežcov si zmeralo sily na
10-kilometrovej trati a tohtoročnou novinkou
bol Nordic Walking, v ktorom súťažilo 48
pretekárov. Spolu s viac ako 160 žiakmi sa
39. ročník zapíše do histórie zatiaľ najväčším počtom účastníkov. Z 9 krajín do Štrby
docestovalo spolu 619 pretekárov. Okrem
Slovákov prišli aj súťažiaci z Česka, Poľska,
Ukrajiny, Maďarska, Kene, Holandska, Švédska a USA. Vo výbornom slnečnom počasí s
ideálnou teplotou okolo 20°C nebola núdza
o skvelé športové výkony. Traťový rekord na
hlavnej 31-kilometrovej trati vytvoril Orest
Babjak v roku 1999. Tento rekord bol na
tomto ročníku ohrozený trojicou bežcov

14
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Víťazi hlavnej mužskej kategórie.

z Kene. Najrýchlejší bol Geoffrey Githuku Chege z klubu Run2gether. S časom 1:40:23 sa
zaradil na druhé miesto v historickom rebríčku Malého štrbského maratónu tvorenom výsledkami bežcov od prvého ročníka, ktorý sa
konal v roku 1977. Druhý v tohtoročných pretekoch skončil Micah Kiplagat Samoei s časom 1:40:44 a tretie miesto obsadil Isaac
Ino Kadenge s časom 1:44:24 z rovnakého
klubu ako predchádzajúci pretekári. Na trati
sa predstavili aj kvalitní slovenskí bežci. Štvrtý skončil Tibor Sahajda z klubu dachprod.sk
Hýľov s výborným časom 1:47:50 a na piatom mieste prišiel do cieľa minuloročný víťaz
z 10 km trate Jozef Urban z klubu Obalservis
Košice s časom 1:49:00.

V absolútnom poradí žien dominovala
Tünde Szabó z maďarského klubu Pécs Mecsek, ktorá 31-kilometrovú trať odbehla za
2:02:15. Druhá do cieľa dobehla Janet Jepkosge Kimugung (KEN) z run2gether s časom
2:03:32 a tretia skončila Oksana Ugrynchuk
(UKR) z JM Bardejov s časom 2:09:00. Zo
Sloveniek bola najrýchlejšia Petra Fašungová
z VŠC Dukla Banská Bystrica, ktorá dobehla
za 2:10:17. V absolútnom poradí na piatom
mieste skončila Zuzana Korotvičková z BK
Steel Košice s časom 2:16:48.
Marián Zimmerman z Zimmermann Running Team s časom 35:25 prepísal rekord na
10-kilometrovej trati zo Štrby do Šuňavy a
späť. Za ním s časom 36:15 dobehol Pavol

podtatranský polmaratón
	Na Podtatranskom polmaratóne sme spoznali nového bežeckého kráľa a kráľovnú Tatier, ktorou sa stala naša Zuzka Gejdošová.
Nádherné slnečné počasie privítalo počas prvého septembrového dňa viac než 700
nadšencov na športových súťažiach v rámci
2. ročníka Podtatranského polmaratónu.
Na trate hlavných bežeckých a nordic
walking disciplín sa postavilo 595 štartujúcich, ďalšie desiatky detí a dospelých súťažili
v športovom rodinnom súboji Mama, tato,
športujte s nami, v behu budúcich prváčikov
či v tatranskej chôdzi pre seniorov. Podujatie
bolo súčasťou kalendára Tatry v pohybe a
každý účastník dlhších tratí získal účastnícku medailu zo série Tatry v pohybe Prestige
Tour 2016.

Víťazi súťaže Tatry v pohybe.

Orolín z KSt Spišské Bystré. Tretie miesto
obsadil Jozef Dubašák z AK Steeple Poprad,
ktorý 10 km odbehol za 37:16. V ženskej
kategórii zvíťazila Tereza Jagošová (CZE) s
časom 41:55. Druhá skončila Nataliia Malaia
(UKR) z Goral marathon s časom 43:30. Tretie miesto obsadila Jarmila Fajtová z klubu
Tatranské zvery s časom 46:59.
V absolútnom poradí mužov v Nordic
Walking obsadil prvé miesto Jozef Šoltés z
OcU Rokycany. Jeho čas na 10-kilometrovej
trati bol 1:02:02. Druhý skončil Tomáš Fianta
a tretí Matej Zatroch. Zo žien bola najrýchlejšia Simona Šimová z NW klubu Lučenec s
časom 1:12:50. Druhá skončila domáca pretekárka Jiřina Šerfelová a tretie miesto obsadila Mária Oberhauserová. Výbornú atmosféru tvorilo množstvo športujúcich detí, ktoré
pretekali v uliciach obce Štrba. Deti bežali na
tratiach v dĺžke od 150 do 2500 metrov a v
cieli získali odznak a drobné reklamné predmety. Preteky boli zaradené do Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy.
Počas celého podujatia v priestoroch
štartu a cieľa hrala živá hudba, moderátori
sprevádzali účastníkov v Štrbe aj na Liptovskej Tepličke a ceny víťazom odovzdávali
partneri podujatia, starosta našej obce a starosta obce Liptovská Teplička. Pretekári na
10 km a 31 km získali v cieli peknú účastnícku medailu, ktorá spolu s ďalšími medailami
z podujatí série Tatry v pohybe Prestige Tour
vytvára panorámu Vysokých Tatier. Malý
štrbský maratón zároveň odštartoval aj letný
bežecký týždeň, ktorý tvorili ďalšie dve podujatia - Memoriál Jána Stilla na tradičnej trati
Nová Lesná – Hrebienok a Night Run – Novolesnianska päťka.
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Na polmaratónskej trati, ktorá viedla z
Popradu do Svitu a späť cez Spišskú Teplicu bol najrýchlejší Marián Zimmermann,
ktorý 21,1 km zdolal v čase 1:14:48. Druhé
miesto obsadil Tomáš Michalec a tretí skončil Peter Gallik. Medzi ženami bola najrýchlejšia Zuzana Gejdošová s časom 1:29:11,
pred Ivanou Liškovou a Danicou Božovou.
Na rovnakej trati prebiehali aj preteky v Nordic Walking, v ktorých zvíťazil Tomáš Fianta
s časom 2:27:06 a Zuzana Šucová s časom
2:34:28.
Trať Primátorskej desiatky spojila mesto
Poprad so Spišskou Teplicou a medzi mužmi bol najrýchlejší Jozef Dubašák s časom
34:22. Druhý skončil Pavol Orolín a tretí
najrýchlejší čas dosiahol Tomáš Kamas. V
ženskej kategórii zvíťazila Timea Mihoková
s časom 42:20. Druhá skončila Alena Stevens a Monika Chovanová.
Podtatranský polmaratón a Primátorská
desiatka boli finálovým podujatím bežeckej
série Tatry v pohybe Prestige Tour 2016,
ktorým predchádzali preteky City Trail Vyso-

Štart pretekov za veľkej účasti pretekárov.

Kráľovná Tatier Zuzana Gejdošová.

ké Tatry, Tatry Running
Tour, Malý štrbský maratón a Memoriál Jána
Stilla v Novej Lesnej.
Titul Bežecký kráľ Tatier získal Marián Zimmermann a Bežeckou
kráľovnou Tatier sa stala Zuzana Gejdošová.
Spolu s hlavným
štartom v Poprade
vyštartovalo zo Svitu 57 pretekárov na

10 kilometrov dlhú trať, ktorá bola zároveň
4. kolom Slovak Nordic Walking Tour. Medzi
mužmi sa najlepšie darilo Jozefovi Šoltésovi, ktorý absolvoval trať v čase 1:07:03.
Druhý najrýchlejší muž bol Martin Polák
pred Vladimírom Vlčkom. Prvá žena Simona Šimová dorazila do cieľa v čase 1:10:02.
Druhá prišla Hana Gallová a tretia Mária
Oberhauserová.
Organizátori už teraz pozývajú všetkých
športovcov na tretí ročník Podtatranského
polmaratónu a Primátorskej desiatky, ktorý
sa uskutoční 1. septembra 2017.

Štrbskí bežci, ktorí sa zúčastnili Podtatranského polmaratónu
poradie				
1.
4.
1.
21.
1.
5.
2.
5.
9.
13.
23.
45.
47.
51.
14.
62.
23.

meno			

klub				

mesto

v kategórii Ženy na 21 km		
GEJDOŠOVÁ Zuzana
AO STEEPLE POPRAD		
Štrba
v kategórii Muži na 21 km		
GEMZA Tomáš		
ŠK Štrba/ŠKP BA			
Štrba
v kategórii Muži 40+ na 21 km
PLEKANEC Juraj		
ŠK ŠTRBA			
Štrba
v kategórii Muži na 21 km		
GARAJ Pavol		
KICKBOX BODY GYM POPRAD
Štrba
v kategórii Muži 60+ na 21 km
STAROŇ Vladimír		
Tatranská Štrba		
Tatranská Štrba
v kategórii Ženy 50+ na 21 km Nordic Walking ŠERFELOVÁ Jiřina ŠK ŠTRBA			
Štrba
v kategórii Ženy 50+ na 10 km Nordic Walking NOVOTNÁ Mária ŠK ŠTRBA			
Štrba
v kategórii Muži na 10 km Nordic Walking NOVOTNÝ Lukáš ŠK ŠTRBA			
Štrba
v kategórii Ženy na 10 km		
NOVOTNÁ Zuzana		
ŠK ŠTRBA			
Štrba
v kategórii Muži na 10 km		
Bekeš Martin		
Furkotka Team Štrbské Pleso Štrbské Pleso
v kategórii Muži na 10 km		
BARTOŠ Jaroslav		
FunBar Stadion			
Štrba
v kategórii Muži na 10 km		
GIACKO Juraj		
Tesla Labs			
Štrba
v kategórii Muži na 10 km		
ŠKVARENINA Ivan		
Štrba				
Štrba
v kategórii Muži na 10 km		
BALÁŽ Marek		
ŠK ŠTRBA			
Štrba
v kategórii Ženy na 10 km		
BEKEŠOVÁ Lenka		
Furkotka Team Štrbské Pleso Štrbské Pleso
v kategórii Muži na 10 km		
JACKO Tomáš		
FunBar Stadion			
Štrba
v kategórii Ženy na 10 km		
LEVOCKÁ Lenka		
ŠK ŠTRBA			
Štrba

čas
1:29:11
1:18:56
1:23:06
1:35:33
1:39:13
2:48:12
1:13:12
1:10:37
0:49:45
0:41:23
0:44:56
0:48:48
0:49:21
0:49:40
0:51:48
0:52:10
0:55:25
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okolo slovenska
Jubilejný 60. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska bol úspešný.
V uplynulých dňoch poďakoval prezident Slovenského zväzu cyklisticky Peter
Privara obci za pomoc pri ich organizovaní.
Z listu vyberáme: „Dovoľte mi poďakovať sa Vám v mene kolektívu organizátorov
za Vašu osobnú angažovanosť, ochotu, významnú podporu a pomoc pri zabezpečovaní najväčších medzinárodných cyklistických pretekov na Slovensku – 60. ročníka
Okolo Slovenska. Veľmi si vážime všetko to,
čo ste pre nás urobili v prospech podujatia,
ktoré už roky patrí medzi perly slovenskej
cyklistiky. Preteky Okolo Slovenska sú ako
jediné z cestárskych podujatí na Slovensku súčasťou medzinárodného kalendára
UCI, v stredoeurópskom regióne majú už
svoje pevné miesto a s radosťou sa naň
každý rok prihlasujú popredné tímy nielen
z Európy, ale aj z celého sveta a veľmi radi
prichádzajú na naše krásne Slovensko, aby
súťažili o predpísané finančné ceny i body
do európskeho rebríčka. Stretávajú sa
s pohostinnosťou našich ľudí, s ústretovosťou a dobrosrdečnosťou, veľkým záujmom
divákov i s kvalitnou organizáciou, ktorú sa
nám darí zabezpečiť aj vďaka Vašej podpore a pomoci. Tento rok sa na pretekoch
Okolo Slovenska zúčastnilo 24 tímov, 144
cyklistov z 18 krajín troch kontinentov. Podarilo sa nám opäť úroveň posunúť o stupienok vyššie, čo ocenili všetci naši hostia,
medzi nimi aj prezident UEC David Lappartient z Talianska, ktorého na naše preteky
nominovala Medzinárodná cyklistická únia
UCI.
Sme radi, že mohla 2. etapa končiť
v našich veľhorách, na Štrbskom Plese,
ktoré je symbolom Vysokých Tatier. Verejnosť Vás pozná ako veľkého fanúšika
športu, čo ste svojou pomocou a angažovanosťou opäť potvrdili.
V mene organizátorov si Vám dovoľujem ešte raz úprimne poďakovať za Vašu
ochotu a pomoc vo viere, že svoju priazeň
voči nám organizátorom i voči nami organizovaným medzinárodným cyklistickým
pretekom Okolo Slovenska si zachováte
aj v budúcnosti a tešíme sa na spoluprácu v niektorom z ďalších ročníkov nášho
podujatia.“
S pozdravom a vďakou
Peter Privara
prezident Slovenského zväzu cyklistiky
a generálny riaditeľ MCP OKOLO SLOVENSKA

Peter Privara otváral aj etapu pretekov na Štrbskom Plese.

kaskadéri v štrbe
V auguste sa uskutočnila
na športovom štadióne kaskadérska show, ktorej nechýbali
zaujímavé a nebezpečné kúsky.
Počas večera preukázali svoje
kaskadérske schopnosti kaskadéri na autách i motorkách. Milovníci rýchlosti a adrenalínu si
tak prišli na svoje.

Kaskadéri v akcii.

Počas večera nechýbali zaujímavé a nebezpečné kúsky.

NÁVRATY K LETU

ŠTRBSKÉ NOVINY 17

Vystúpenie hudobnej skupiny Tublatanka.

FS Štrbän s Petrom Káčerom a Ivetkou Chalúpkovou zo Štrby.

káčer na bicykli
Charitatívna akcia „Káčer na bicykli“ na Štrbskom Plese aj v tomto roku.

Pripravený Peter Káčer pred štartom etapy zo
Štrbského Plesa.

Atmosféra počas záverečného kultúrneho programu.

V dňoch 1. – 7. 8.
2016 sa v rámci Slovenska uskutočnil ďalší ročník
podujatia „Káčer na bicykli 2016“. Počas týždňovej
charitatívnej
cyklotúry
navštívil pelotón Petra Káčera mnohé mestá a obce
na východe Slovenska,
pričom počas siedmich
zastávok adresne podporil
ľudí odkázaných na pomoc iných. Napriek tomu,
že sám je hendikepovaný,
má neuveriteľnú energiu pomáhať iným. Štart
a ukončenie poslednej etapy podujatia sa uskutočnilo na našom území - na
Štrbskom Plese. Počas
záverečného dňa sa pre
účastníkov akcie i návštevníkov Vysokých Tatier
konal sprievodný program
plný dobrej hudby a veselej nálady.
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nezastaviteľní
Na Štrbskom Plese sa od 30.6. do 3.7.
2016 uskutočnil projekt Nezastaviteľní, ktorý
prilákal rekordných 7 378 ľudí. Tí svojím pohybom - na bicykli, korčuliach či pešo - popod
špeciálnu Birell bránu, pomohli hendikepovaným mladým ľuďom. Za každého, kto bránou
prešiel, prispela značka nealkoholického
osvieženia Birell, organizátor Nezastaviteľných, 20 centov na spoločné konto projektu.
Celkovo sa počas týchto dní podarilo vyzbierať 1 475,60 eur a v rámci projektu sa vyzbieralo dohromady 2 431 eur.
Aj vďaka obyvateľom a návštevníkom Tatier je jedenásť hendikepovaných bližšie k splneniu svojho sna – získať športové vybavenie
a vrátiť sa znova k ich obľúbenému športu.
Medzi nimi je aj 23-ročný Ivan Varga z Košíc,
ktorého prišla osobne podporiť aj ambasádorka projektu Nezastaviteľní, paralympionička
Anna Oroszová. Napriek svojmu veku si Ivan
toho prežil naozaj veľa. Osud mu do priplietol do života už niekoľko náročných skúšok.
Najprv pád z motocykla, neskôr liečba na
detskej onkológii. Po operácii v Rakúsku sa
mu však ochorenie vrátilo a prišiel o nohu. So
svojim handicapom sa stotožnil hneď. Sám
sa považuje za vyrovnaného človeka. V ťažkých chvíľach našiel veľkú oporu vo svojich
blízkych a priateľoch. Najväčšiu radosť mu
robí čas strávený v posilňovni a s priateľmi
na rybách. Jeho snom je založiť si rodinu
so svojou krásnou priateľkou a vydať sa na
cesty na novom handbikeu.
Odpovedal na zopár našich otázok:
Ivan, čo presne sa Ti stalo a aký je Tvoj
handicap?
Najskôr pád z motocykla. No a neskôr
sa objavil osteosarkóm, ktorý mi diagnostikovali v Košiciach. V Košiciach som aj liečil

Ivan Varga z Košíc, účastnik projektu.

Rehabilitáciu som absolvoval doma po
operácii s vynikajúcim chiropraktikom - maminým bratrancom. A čo sa týka liečby
onkologického rázu tak, ktoré ako. Pretože
sú lieky, ktoré sú ťažšie stráviteľné pre organizmus, a ktoré ani tak nepotrebujete. Aj
ťažšie aj horšie. Nie je to nič príjemné. Človek
chudne.
Moja najväčšia životná výzva je/bola?
Založiť rodinu. Pretože to je asi v živote
najpodstatnejšie a postarať sa o nich. To je
taká výzva, s ktorou ráno vstávam a večer
idem spať, chcem to dosiahnuť a uvidíme,
ako to pôjde.
Sen, ktorý si chceš športom splniť?
Určite stáť na tom pódiu a predviesť iným
to, že aj ten hendikepovaný dokáže spraviť to,
čo zdravý, aj keď to ide dlhšie a ťažšie, ale ide
to. Poprípade vyhrať. Ale ten sen tam je.
Vysnené športové vybavenie Ti pomôže,
aby ...?
Aby som športoval naďalej a aby som
športoval ešte intenzívnejšie. S novým
handbikeom by som rád vyrazil na cesty.

na detskej onkológii pri primárke Oravčinovej
a neskôr ma operovali v Rakúsku, kde to
vedeli zachrániť. Bola to operácia končatín,
ale časom po dvoch rokoch sa nádor objavil
znova. Vtedy sme vlastne s tými Rakúšanmi
skonštatovali, keďže sa objavili ďalšie dve
metastázy na nohe, žeby bolo lepšie nohu
amputovať, keďže táto rakovina je taká aká
je...agresívna.
Aké boli Tvoje prvé
pocity, keď Ti oznámili, že
ostaneš na vozíku?
Ja som sa s tým stotožnil hneď. Ja som vyrovnaný
človek, rátam so všetkým.
Nehovorím, bolo zo začiatku ťažšie, ale nebolo
to ťažké. Lebo ľudia okolo
mňa mi tvorili tú cestu tak,
že som nič nepociťoval, že
sa niečo deje. Hlavne, že sa
niečo deje.
Čo sa dialo prvé týždne
a mesiace s handicapom? Účastníci akcie „Nezastaviteľní“.

kňaz Alojz Chmelár odišiel na nové pôsobisko
Po 23 rokoch duchovnej služby v rímskokatolíckej cirkvi odišiel z našej obce kňaz
Alojz Chmelár. Na slávnostných bohoslužbách
5. júla 2016 sa s ním
rozlúčili veriaci i predstavitelia obce. Prajeme
mu veľa zdravia, šťastia
a pohody v novom pôsobisku.

Predstavitelia obce ďakujú A. Chmelárovi za spoluprácu
počas jeho 23-ročného pôsobenia v obci.

Nový kňaz rímsko-katolíckej cirkvi Miroslav Hric.
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hasičská súťaž
Dňa 3.7.2016 sa uskutočnil 13. ročník súťaže O pohár starostu obce Štrba. Po krásnych júnových slnečných dňoch sme sa v nedeľu ráno
začali prebúdzať do dažďa a hrozilo zrušenie súťaže.

Nástup hasičských družstiev.

Po rozhovore starostu so štábom súťaže,
sa vykonanie požiarneho útoku prenieslo z
ihriska na asfaltovú dráhu, kde 30 súťažných
družstiev predviedlo svoje umenie. Medzi
nimi po prvýkrát od roku 1960 aj dorastenecké družstvo dievčat zo Štrby.
V sobotu vo Vikartovciach na detskej
súťaži v požiarnom útoku s vodou niektoré
dievčatá skončili prvé a v nedeľu členky,
ktoré dosiahli požadovaný vek, nastúpili do
novotvoriaceho družstva dorasteniek, kde sa
im pokus /nespojené sacie vedenie/ nevydaril, ale s odhodlaním pokračovať v šľapajach
svojich starých materí na ďalších súťažiach.
Pri vyhlasovaní výsledkov zástupkyňa
starostu obce Ing. Dagmar Vincová poďakovala všetkým hasičkám a hasičom slovami:
,,Hasiči žijú dva životy - jeden svoj a druhý
život človeka, ktorého zachraňujú“ a dnes ste
to predviedli aj na súťaži, keď mnohí z vás
sa zúčastnili Hasičskej kvapky krvi, ktorú ste
mohli darovať počas dnešnej súťaže. Za to
vám patrí veľké ĎAKUJEM v mene všetkých,
ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú.
Víťazi v jednotlivých kategóriách: dorastenky Spišský Štiavnik, dorastenci Spišské
Bystré, ženy Spišské Bystré a medzi mužmi
zvíťazila Štôla.
Na záver chcem poďakovať všetkým organizátorom, Transfúznej stanici v Poprade pod
vedením primára MUDr. Otčenáša, členkám
Miestneho spolku SČK v Štrbe a Obci Štrba
za pekný, aj keď upršaný priebeh súťaže.
Michal Petruška

Hasičskí funkcionári so starostom obce pred vyhodnotením súťaže.
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rok 1956 - veľký požiar v obci
3. októbra 1956 vznikol v obci veľký požiar. V tomto roku si pripomíname 60 rokov od tohto nešťastia. V kronike Dobrovoľného hasičského
zboru Štrba sa o tejto udalosti uvádza:

Požiar v dolnej časti obce za Jánom Stankovičom v roku 1956.

Na základe požiadavky Okresného výboru Československého zväzu požiarnej
ochrany v Liptovskom Hrádku bola k 1.
januáru vypracovaná nová evidencia členov požiarneho zboru. Boli to títo členovia
- Michal Gavalier 1915, Ján Baláž 1913,
Ján Gejdoš 1920, Michal Erdziak 1922,
Michal Greguška 1922, Pavel Kunaj 1925,
Pavel Garaj 1918, Pavel Michalko 1924,
Pavel Blaško 1919, Ján Gavalier 1918,
Karol Šerfel 1921, Ján Švorc 1920, Karol
Garaj 1920, Ján Michalko 1920, Pavel
Jančík 1923, Pavel Michalko 1923, Ján
Hurajt 1916, Michal Gallo Haváš 1927, Ján
Chalupka 1923, Ján Kordován 1923, Ondrej Bobák 1925, Ján Tomko 1929, Michal
Blaško 1927, Michal Jančík 1930, Pavel
Magera 1930, Ján Srebala 1930, Michal
Jonás 1938, Michal Petruška 1932, Michal Šerfel 1932, Ján Barčiak 1940, Ján
Otčenáš Krivoš 1939, Ján Zluky 1938, Ján
Glonek 1939, Pavel Michalko 1939, Pavel
Baláž 1939, Pavol Gajdoš 1939, Pavel Jonás 1939, Ján Macko Gehert 1939, Michal
Pavela 1940.Členovia hudby boli Michal
Hyben 1921 kapelník, Pavel Bartoš 1932,
Peter Šimún 1919, Ján Greguška 1924,
Ján Lištiak 1918, Michal Baláž Pavliček
1911, Ján Bartoš Kupko 1926, Pavel Greguška 1907, Pavel Kordován 1923, Pavel
Erdziak 1922, Michal Chalupka 1921 a Ondrej Koška 1912.
Samotná príprava a výcvik boli zamerané na zvyšovanie odborných vedomostí
a praktických skúseností. Za týmto účelom
sa v priebehu letného obdobia uskutočnilo 18 cvičení, ktoré sa už tradične konali

Jánom Stankovičom z nezistených príčin
vznikol požiar. Vplyvom vetra v dlhotrvajúcom suchom jesennom počasí sa požiar
rozšíril až za Ondreja Garaja Klobúčnika.
Za pár hodín ľahlo popolom 43 objektov.
Z toho 7 obytných a 17 plných stodôl z nevymláteným obilím. Na hasení sa zúčastnilo 22 požiarnych zborov zo susedných
obcí, ale aj požiarne útvary z Liptovského
Hrádku, Liptovského Mikuláša, Ružomberku, Svitu a Popradu. Domáci požiarny
zbor zasahoval ako prvý. Motorová striekačka PPS 8 nasávala a dodávala vodu
z okolitých studní. Tieto boli málo výdatné a preto často menila svoje stanovištia.
Tým sa znížila účinnosť hasenia požiaru.
Motorová striekačka PPS6 bola nasadená

Za pár hodín ľahlo popolom 43 objektov.

v nedeľu ráno a trvali dopoludnia. Účasť na
výcviku sa pohybovala okolo 80 percent.
Do súťaže požiarnych družstiev sa zapojili
po jednom družstve mužov a dorastencov.
Družstvo mužov prvé miesto z minulého
roka neobhájilo a skončilo na druhom
mieste. Družstvo dorastencov v Okresnom
kole jednoznačne zvíťazilo.
Previerkou pripravenosti bolo aj nočné
poplachové cvičenie. V letnom období počas poľných senných prác a počas žatvy
a mlatby boli zriaďované požiarne hliadky
v 12-hodinových smenách nepretržite.
Hliadka pozostávala z radou občanov a veliteľom hliadky bol vždy požiarnik.
Žiaľ, 3.októbra v dolnej časti dediny za

do potoka v Raštube. Stroj pre technické
nedostatky, ale aj pre výškový rozdiel medzi polohou stroja a hladinou potoka vodu
nenasal. Z toho dôvodu došlo k havarijnej
poruche - zadretiu valcov. Na vytiahnuté
vedenie hadíc sa so svojou motorovou
striekačkou napojili požiarnici zo Šuňavy,
ktorí zo susedných obcí prišli ako prví. Do
zásahu bola nasadená aj ručná striekačka.
Táto operovala v časti nad hlavnou cestou
a polievala drevené stavby a domy. Tým
sa zabránilo, aby vplyvom sálavého tepla
a podpory vetra k rozšíreniu požiaru na
túto časť obce nedošlo. Túto ručnú striekačku obsluhovali vekove starší chlapi,
bývalí požiarnici. Dochádzajúce požiarne
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Na hasení sa zúčastnilo 22 hasičských zborov zo susedných obcí.

zbory sa postupne napájali a dopravovali
vodu z potoka Mlynica vzdialeného viac
ako jeden kilometer.
Miestny národný výbor v snahe pomôcť postihnutým občanom ustanovil dvojice s poverením získať finančné prostriedky. Poslal ich do obcí Hrádockého okresu,
ale aj do susedných obcí okresu Poprad.
Navštívené obce prispeli nasledovnou finančnou čiastkou: Važec 12.738,- Kčs,
Východná 7.085.- Kčs , Hybe 8.824.- Kčs,
Kráľová Lehota 2.035.- Kčs, Liptovská
Teplička 5.991.- Kčs, Nižná Boca 1,386.Kčs, Vyšná Boca 855.- Kčs, Malužiná
804.- Kčs, Liptovská Porúbka 4.111.- Kčs,
Liptovský Hrádok 4.059.- Kčs, Dovalovo
4.379.- Kčs, Liptovská Kokava 2.733.Kčs, Liptovský Peter 2.906.- Kčs, Jamník
1937.- Kčs, Pribylina 2.702.- Kčs, Vavrišovo 2.663.- Kčs, Podtúreň 1.982.- Kčs, Štrba
20.241.- Kčs, Tatranská Štrba 809.- Kčs,
Vyšná Šuňava 1.082.- Kčs, Nižná Šuňava
856.- Kčs, Lučivná 3.285.- Kčs, Batizovce
3.250.- Kčs. Tieto prostriedky boli úmerné
prerozdelené k spôsobenej škode medzi
postihnutými.
Ján Srebala, Michal Petruška

Štrbská drevenica
Z pôvodných drevených obytných domov, tzv. dreveníc sa v Štrbe zachovala
Štrbská drevenica z roku 1875. Na drevenom tráme v prednej izbe drevenice sa
píše: „ Z Boží pomoci vibudoval dum tento
Mišo Bruzik zo sinom Janom rp 1875 Jun“.
Drevenica postupne bola obnovená a rekonštruovaná do súčasnej podoby. Strecha
bola nanovo pokrytá dreveným šindľom,

Jediná zachovalá drevenica v obci.

povala a pivnice boli izolované, opravený
bol prístupový chodník, vymenené okná,
zvonku i zvnútra bola drevenica vymazaná
hlinou a následne obielená. Všetko bolo
urobené tak, aby nebol narušený jej pôvodný vzhľad a charakter. Do drevenice bol
zavedený aj elektrický prúd na primerané
osvetlenie a nevyhnutné elektrické kúrenie.
Za pomoci ochotných občanov bola dre-

venica vybavená pôvodným nábytkom,
ošatením, náčiním do kuchyne i náradím
na spracovanie ľanu, ktoré je umiestnené
v zadnej izbe.
Predná izba slúžila ako jedáleň, spálňa
i obývačka. V dome kedysi žilo aj 10 – 13
ľudí, spávali v prednej izbe na „tofli“ – lavici, na slamníkoch a pod. Deti v kolíske, za
pecou alebo s rodičmi. Skrine neboli, ošatenie sa ukladalo na „žrdku“ - drevenú tyč
nad posteľou a do „kasty“ – komody.
Vstupný priestor – „pitvor“, slúžil ako
kuchyňa i jedáleň. Varilo sa na otvorenom
ohnisku, dym na povale izoloval strechu
i údil slaninu či klobásy. Voda sa nosila vo
vedrách zo studne, svietilo sa petrolejkami
a sviečkami.
Drevenica je od 5. júla 2002 sprístupnená verejnosti. Pôvodne stála v radovej
zástavbe rovnakých dreveníc, ktoré postupne vystriedali moderné budovy.
Drevenica je dokonalou ukážkou vtedajšieho spôsobu života, činností i odevu.
Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 9,00 – 18,00 hod
sobota – nedeľa 16,00 – 19,00 hod
Návštevu ohláste na adrese:
Anna Marcová, Štrba - Ul. SNP 323/30
(vedľa drevenice)
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Súťaž o „Najkrajší strom v Štrbe“
Matica slovenská má jednu z hlavných úloh zachovávania kultúrneho a historického dedičstva svojich predkov. Toto dedičstvo zveľaďovať a učiť
mladšie generácie k láske a hrdosti k týmto hodnotám našich rodičov a prarodičov. Takýmto dedičstvom, dokonca živým dedičstvom v našej obci
sú stromy. Žijeme s nimi, chodíme okolo nich, ale akosi ich ani nevnímame. Občas sa hneváme, keď musíme zametať alebo hrabať opadané lístie,
ale to patrí k jeseni ako k zime sneh. Aká je to zima bez snehu? A aká by to bola jeseň bez lístia? Tých farebných poslov, ktorí nám zvestujú, že
leto je už za nami a spolu s ručaním jeleňov nám oznamujú, že sa máme pripraviť na zimu. Každé ročné obdobie sú iné a na rozdiel od človeka,
čím sú staršie, tým sú krajšie. Väčšinu stromov, ktoré sme nafotili do tejto súťaže, zasadili naši starí alebo prastarí rodičia. Čiže boli tu dávno
pred nami a postarajme sa o to, aby tu zostali aj po nás. Sú nemými svedkami dejín, ktoré kráčali Štrbou. Niekto múdry ich zasadil, aby niekto
unavený si mohol sadnúť do ich tieňa. Nežiadajú od nás veľa. Len úctu a ohľaduplnosť. Za to nám ľuďom dajú veľmi veľa. Čisté ovzdušie a dotyk
s prírodou priamo pod našimi oknami.
Strom č. 1
Topoľ osika – na začiatku obce pri
rodinnom dome p. Teichmanna

Strom č. 4
Smrekovec opadavý – ľudovo Červený smrek

Nepoznáme jeho vek, ale je impozantný svojím zjavom. Nepripomína topoľ, lebo osiky majú vekom
rozložitú korunu. Už veľa desaťročí
víta návštevníkov, ktorí prichádzajú od Važca do Štrby, a tak isto sa
lúči s odchádzajúcimi, ktorí, keď sa
otočia pri rozlúčke so Štrbou, je tento strom posledné, čo sa im uchová
v pamäti.

Keď kráčam hore chodníkom po
cintoríne, nemôžeme si ich nevšimnúť.
Stoja vedľa seba vpravo a vľavo od
chodníka ako dvaja bratia, ktorí naťahujú svoje konáre ako ruky, aby sa chytili, a tak spolu strážili pokojný spánok
pochovaných na našom cintoríne. Pod
č. 4 je strom vľavo, keď kráčam hore
cintorínom.
Strom č. 5
Smrekovec opadavý

Strom č. 2
Topoľ osika – na Krône
Podobný tomu pri rodinnom
dome p. Teichmanna. Možno aj rovnako starý. Vyprevádzal ľudí, ktorí
išli na vlakovú zastávku, ktorá bola
kedysi oproti Krônu. Tak isto dozeral
na generácie parobkov, ktorí si pod
ním delili kúpačku, keď spievajúc
prešli cez celú dedinu. Bol svedkom
veľkej povodne v roku 2001, ktorá
poškodila most pod ním, ale strom
odolal a svojimi koreňmi dodnes
spevňuje ľavý breh štrbského potoka.

Menší od toho druhého stojí na pravej strane chodníka cez cintorín, ale tiež
si pamätá na smútočné sprievody, ktoré
pod ním prechádzali niekedy už na začiatku 20. storočia.

č.1

Strom č. 6
Vŕba biela
Tento impozantný strom sa nachádza
vedľa pošty a je zaujímavý tvarom svojej
koruny. Kmene pripomínajú deti, ktoré sa
rozutekali, každé do inej strany. Možno aj
preto po ňom najradšej lezú škôlkári, keď
ich pani učiteľky vezmú na prechádzku
dedinou.

Strom č. 3
Lipa – strom slovanskej vzájomnosti
To, čo znamená pre Germánov dub,
je pre nás Slovanov lipa. Tá naša sa
nachádza v bývalom cintoríne za evanjelickou farou. Stoja tam dve ako sestry
vedľa seba, ale tá druhá nie je taká fotogenická, pretože je schovaná v húštine
iných stromov. Sú to naše chránené stromy, možno by bol lepší názov pamätné,
lebo pod nimi Eugen Suchoň pri návšteve Štrby komponoval operu Krútňava.

Strom č. 7
Lipa
Stojí za obecným úradom pri dreveničke, ktorých sa v Štrbe zachovalo tak
žalostne málo. Má krásnu hustú korunu
a v čase zberu lipového kvetu, nám priamo sama núka svoje bohatstvo.

č.2
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Strom č. 8
Smrekovec opadavý
Stojí pred obecným úradom, akoby
chcel ukázať svoju dôležitosť. Do bodky
napĺňa vetu, že strom, čím je starší, tým je
krajší. So svojimi doširoka roztiahnutými konármi sa priamo ponúka, aby v čase Vianoc
sa na ňom rozsvietili svetlá, a tak sa stal
poslom týchto najkrajších sviatkov roka.
Strom č. 9
Jaseň štíhly

č.3

Stojí pri hlavnej ceste pred zdravotným strediskom. Tento húževnatý strom
aj napriek neodborným zásahom do
jeho koruny, vždy znovu zacelí rany a
vráti svoju korunu do pôvodného stavu
a chce potešiť oko človeka.
Text: Michal Pavela
Fotografie: Michal Levocký
Technická pomoc: Milan Jonas ml.
štrbskí matičiari

č.7

č.8
č.4
Vybrali sme deväť stromov, ktoré sa nám zdali svojím vekom, vzrastom, ale aj krásou vhodné na súťaž
o „Najkrajší strom v Štrbe“. V obci je
ďaleko viac pekných stromov, takže
v ďalších vydaniach môžeme uverejniť ich fotografie, ale teraz by sme
vás prosili posielať svoje hlasy vybratým stromom formou priloženého
kupónu, ktorý odovzdáte osobne na
obecnom úrade, prípadne môžete
hlasovať prostredníctvom e-mailu
na adresu: strba@strba.sk. Strom,
ktorý dostane najviac hlasov, bude
označený tabuľkou „Najkrajší strom
v Štrbe“.
Podobná súťaž o najkrajší strom
v Tatranskej Štrbe a na Štrbskom
Plese sa uskutoční v najbližšom
čase.

č.5

č.6

č.9

HLASOVACÍ KUPÓN „Najkrajší strom v Štrbe“
Strom, ktorý sa vám na fotografiách najviac páči, vyznačte krížikom
č.1

č.2

č.3

č.4

č.5

č.6

č.7

č.8

č.9
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fotograf jozef doležal
Mgr. Jozef Doležal – učiteľ a fotograf folklóru Liptova.
Pochádza z Čiech, z malej obce Žumberk
okr. Chrudim, kde sa narodil 31. 5. 1918
v chudobnej rodine. Bol nadaný a ako jediný
zo šiestich súrodencov študoval na vyššom
stupni školy. Úspešne ukončil učiteľský ústav
a vzdelanie si rozšíril o ekonomickú akadémiu.
Za prvej Československej republiky prichádza do Liptovského Hrádku na učiteľské
miesto. Tento kraj mu učaroval, tu sa aj oženil.
V období Slovenského štátu musel ako Čech
opustiť milovaný Liptov a vrátil sa sem s rodinou až po skončení 2. svetovej vojny.
Vtedy sa v Liptovskom Hrádku začala
budovať Tesla, pobočka Tesly Karlín Praha
a aj on, ako zamestnanec sa na tom podieľal. Z Tesly odchádza ku kultúre, je prvým
riaditeľom Domu osvety v Lipt. Hrádku. Už
len málokto si pamätá, že za jeho pôsobenia
v kultúre, ešte v starej Sokolovni vystúpil súbor Národného divadla z Prahy s operou Predaná nevesta.
Mal vzťah ku každému druhu umenia:
vedel hrať na husliach, krásne maľoval, v manuálnej práci bol zručný a veľmi pedantný.
Bol priateľom maliara Jána Hálu z Važca,
ktorý ho svojími maľbami inšpiroval pri fotení,
poznal sa aj s maliarom Martinom Benkom.
Spolupracoval s učiteľom a kolegom zo Štrby
Jánom Šorálom, ktorý viedol folklórny súbor

a z ich spolupráce vznikli prekrásne fotografie
s pozadím Tatier.
Spolu so svojím spolupracovníkom Petrom Švorcom sa podieľali aj na založení folklórnych slávností vo Východnej. Veľmi sa
mu páčili kroje a zvyky rázovitých obcí Štrby,
Važca, Východnej a Liptovskej Tepličky, kde
sa stále vracal fotografovať aj potom, ako sa
znova vrátil k učiteľskému povolaniu. Učil na
Lesníckej a Drevárskej strednej škole, neskôr
v ZŠ vo Važci a v ZŠ v Liptovskom Hrádku.
Jeho fotografie boli základom nového
národopisného múzea v Liptovskom Hrádku,
ktoré vzniklo v päťdesiatych rokoch minulého storočia a doteraz sú jeho fotografie aj
s negatívami v depozitári. Krásne fotografie

kométa

z folklóru zo Štrby s koloritom Tatier zdobili
Podtatranské múzeum v Poprade, o ktoré sa
zaslúžil p. Peter Švorc, etnograf a jeho bývalý
spolupracovník z osvety. Fotografie monitorujúce folklór Liptova boli prezentované na mnohých výstavách v Liptovskom Hrádku, ale aj
v Hlučíne, t.č. družobnom meste na Morave
v šesťdesiatych rokoch a tiež na medzinárodnej výstave v Moskve r. 1962, kde bol ocenený tretím miestom.
Jeho fotografie sú uverejnené v mnohých
publikáciách, spomeniem napr. Liptovský Hrádok s jeho Tatranským okolím – autor Matej
Boroš, prvý riaditeľ národopisného múzea
v Liptovskom Hrádku, rok vidania (r.v.) 1961,
Štrba – autor Peter Švorc, r.v. 1979, Važec –
autor Michal Hyben, r.v. 1981, Štrbské premeny – zhotoviteľ Zuzana Kollárová, r.v. 2011,
Od Štrby po Štrbský štít – autor Ing. Milan
Koreň, CSc., r.v. 2012, Liptov v ľudovej kultúre
– autorka Iveta Zuskinová, r.v. 2014.
Jozef Doležal začínal na Liptove ako učiteľ a ako učiteľ ZŠ odchádzal do dôchodku.
Bol človekom skromným, dobrosrdečným,
láskavým a trpezlivým najmä k deťom.
Zomrel po ťažkej chorobe r. 1988, krátko
pred dovŕšením 70. roku svojho života.
Na otca spomínala jeho dcéra Mgr. Ivica Hönschová.

č.8

Tatranská historická električka Kométa jazdí po tatranských koľajniciach s malými prestávkami už neuveriteľných 104 rokov. Bola vyrobená
v roku 1912 v budapeštianskych závodoch Ganz, v roku 1977 odišla do zaslúženého dôchodku, no vďaka iniciatíve členov Veterán klubu železníc
/VKŽ/ z Popradu sa po komplexnej rekonštrukcii opätovne v roku 1987 vydala z popradského depa rozdávať radosť a nezabudnuteľné zážitky
všetkým návštevníkom Tatier.
Pre tatranskú električku vyrobili v spomínanej budapeštianskej továrni elektrický
vozeň TEVD 22. Prvýkrát sa objavila v Tatrách práve v roku, kedy bol vybudovaný
a sprevádzkovaný posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice /TEŽ/ z Tatranskej Polianky na Štrbské Pleso, ktorý však
prvé sezóny nebol v prevádzke celoročne.
Spočiatku električka prevážala do tatranských sanatórií tovar a lieky a istý čas dokonca aj poštu. Električka bola vybavená
motormi a elektrickými zariadeniami dodanými spoločnosťou Siemens – Schuckert
a práve vďaka spoľahlivému motoru a dobrej stabilite sa používala aj pri odhŕňaní
snehu z trate. Práve pri tejto činnosti, kedy
namontovaným pluhom rozrazený sneh
zanechával za električkou zvírený „chvost“

Električka Kométa na stanici v Starom Smokovci.
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snehu, dostala električka aj svoje terajšie
meno.
Električka spoľahlivo slúžila pod tatranskými končiarmi až do roku 1977, kedy
bola oficiálne ukončená jej prevádzka
a stroj mal byť zošrotovaný. Až do roku
1983 odpočívala Kométa v popradskom
depe. Vtedy sa jej ujal Jaroslav Vančo, terajší predseda VKŽ, ktorý sa so skupinou
jemu podobných nadšencov pustil do jej
opravy a rekonštrukcie s cieľom jej záchrany. Už vtedy neexistovali žiadne projekty
z firmy Ganz a nadšenci sa trápili nielen
s nedostatkom peňazí, ale často aj s nepochopením vtedajších orgánov až do roku
1986. Pomohla náhoda, Československá
televízia točila vtedy seriál Rodáci a potrebovala historickú tatranskú električku
a tak so súhlasom nadriadených orgánov
bola v roku 1987 zrealizovaná profesionál-
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Bolo totiž treba zabezpečiť značnú finančnú čiastku na jej opravu, bola vypísaná aj
verejná zbierka, ale stále to nepostačovalo.
A vtedy sa opäť, tak ako pri zrode Kométy v roku 1912, objavila firma Siemens,
ktorá venovala čiastku viac ako 35-tisíc
eur na opravu poškodenej Kométy, ktorá
bola na túto generálku dovezená do ŽOS
Vrútky. Tam opravili trakčné motory, brzdový systém a urobili aj kompletnú opravu
elektroinštalácie. A tak sa znovuzrodená
Kométa mohla znova vrátiť len pár dní pred
Vianocami 2012, ako nezvyčajný vianočný
darček, pod Tatry. Členov VKŽ však ešte
čakalo veľa práce pri jej kompletnom dokončení a najmä spojazdnení. Ide predsa
len o horskú železnicu a otázka bezpečnosti cestujúcich je na prvom mieste. Dokončiť
bolo treba aj detaily historického náteru
ešte z čias Rakúsko-Uhorska, pretože Ko-

Vysokých Tatier objavila na tatranských
koľajniciach už po tretíkrát nadšene „pískajúca“ Kométa na svojej novej inauguračnej
jazde z Popradu cez Starý Smokovec do
Tatranskej Lomnice a späť. Na jej „palube“
boli v tento deň hlavne pozvaní zástupcovia
firmy Siemens, ktorá sa rozhodujúcou mierou pričinila o jej návrat, ako aj predstavitelia slovenských železničných spoločností
a pozvaní hostia.
No už najbližšiu nedeľu 11. augusta
2013 Kométa veselo prevážala nadšených
turistov vo svojich historických vozňoch
po celých Vysokých Tatrách. Tieto nostalgické jazdy cez letnú turistickú sezónu sa
stali odvtedy už pevnou súčasťou hlavných
tatranských turistických atrakcií a nebolo
tomu inak ani toto leto, pričom podrobný
grafikon a aj množstvo ďalších zaujímavých informácií je možné nájsť na stránke

méta predstavuje pre Tatry aj súčasť historického dedičstva. Veď pred sto rokmi boli
tatranské osady jednými z prvých miest na
území terajšieho Slovenska, kde sa rozsvietili elektrické pouličné osvetlenia po koľajniciach sa rozbehli ekologické elektrické
vozidlá.
Prvé skúšobné jazdy Kométy začiatkom roka 2013 z Popradu do Starého Smokovca však odhalili viacero závažných porúch, ktoré neboli v ŽOS Vrútky dostatočne
opravené. A tak znova pomohla spoločnosť
Siemens, ktorá si dala za cieľ na 110. narodeniny firmy znova rozžiariť tatranskú
Kométu a vrátiť tatranskú historickú električku na trať. Spoločné dielo sa úspešne
podarilo dokončiť a tak sa 9. augusta 2013
za veľkého záujmu turistov a návštevníkov

www.tatranskakometa.sk. Jazda Kométy
v nedeľu 2. októbra 2016 z Popradu cez
Starý Smokovec až na Štrbské Pleso bola
súčasťou spomienkovej oslavy tohtoročného 120 – teho výročia vybudovania prvej
ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso.
Neoceniteľná práca členov Veterán klubu železníc bola za ich prínos pre záchranu historického dedičstva Tatier ocenená
v roku 2008 prijatím tohto klubu za prvého čestného člena Združenia cestovného
ruchu Vysoké Tatry a za opätovnú záchranu Kométy mu bola za rok 2012 udelená
aj Cena mesta Vysoké Tatry za čin roka,
cenu za záchranu tatranského historického
dedičstva udelil VKŽ aj Klub Popradčanov.
Peter Chudý

Električka Kométa s panorámou Tatier.

na oprava Kométy v stredisku generálnych
opráv v rušňovom depe v Poprade.
Električka sa tak úspešne vrátila už
druhýkrát na tatranské koľaje, nielen do
samotného filmového seriálu Rodáci, ale aj
ako atrakcia pri príležitostných nostalgických jazdách pre turistov a návštevníkov
Vysokých Tatier. Všade vzbudzovala zaslúžený obdiv nielen u cestujúcich, ale aj
u všetkých návštevníkov, ktorí túto „starú
dámu“ opätovne vítali ako spomienku na
staré časy dávno minulé. Prišlo však leto
2011, kedy počas zastávky na stanici
v Tatranskej Lomnici udrel blesk, ktorý prebehol aj celou Kométou a vážne poškodil
jej motory i celú elektroinštaláciu. Električku bolo treba odtiahnuť späť do popradského depa, kde odpočívala až do leta 2012.
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AJ LETECKÁ DOPRAVA PATRÍ K FENOMÉNOM CESTOVNÉHO RUCHU

Štart lietadla pod Vysokými Tatrami.

K podpore rozvoja cestovného ruchu
v našom tatranskom regióne patrí bezo sporu aj podpora rozvoja leteckej prepravy prostredníctvom letiska Poprad – Tatry. Okrem
súčasného pravidelného spojenia 4 x týždenne s Londýnom a sezónneho zimného
spojenia 1 x týždenne s Rigou sa podarilo
toto leto „rozlietať“ aj ďalšie charterové letecké linky do bulharského Burgasu, albánskej Tirany, gréckeho Araxosu a izraelského
Tel Avivu, takže počet prepravených cestujúcich za rok 2016 bude určite vyšší, ako
v minulom roku 2015, ktorý bol s počtom
85 224 doteraz historicky najúspešnejší od
roku 1989.
Aj keď značná časť najmä charterových
letov z letiska Poprad – Tatry je určená
predovšetkým pre dopravu domácich, slovenských turistov na ich letné dovolenky
k moru, letecké spojenie s Rigou, Tel Avivom a čiastočne tiež s Londýnom sú určené
najmä pre príchod zahraničných turistov
do nášho regiónu. V posledných rokoch
sa výrazne mení najmä štruktúra charterových letov, napr. po vojenskom konflikte na
Ukrajine a následnom zhoršení ekonomickej
situácie obyvateľstva, poklesol počet zimných charterových letov a tým aj počet prichádzajúcich turistov do nášho regiónu tak
z Ruska, ako aj z Ukrajiny, na druhej strane
udalosti v Turecku spôsobili zase zrušenie
letov pre našich letných turistov do obľúbeného strediska Antalya na tureckej riviére.
Samotné letisko Poprad – Tatry patrí so
svojou nadmorskou výškou 718 m k naj-

vyššie položeným medzinárodným letiskám
v Európe, leží napr. o cca 150 m vyššie ako
rakúske letisko Kranebitten v Innsbrucku.
Vyššiu nadmorskú výšku majú iba niektoré
dopravné letiská na Kastílskej náhornej plošine v Španielsku /Valladolid, Salamanca/
a menšie letiská v Alpách, ale s kratšími
vzletovými dráhami do 1 500 m. Betónová
vzletová a pristávacia dráha popradského
letiska je až 2 600 m dlhá a 45 m široká,
letisko je otvorené celoročne a je schopné
prijať a vybaviť väčšinu lietadiel na krátke

a stredné trate s kapacitou do cca 200 cestujúcich /napr. Boeing 737 a 757, Airbus –
320, MD – 80 TU 154 a 204 a pod./
Od roku 1970 má letisko Poprad – Tatry medzinárodný štatút, neskôr po roku
1989 v súvislosti s pristúpením Slovenska
k schengenskej dohode je od 30. 3. 2008
jedno z troch letísk na Slovensku /spolu
s Bratislavou a Košicami/ umožňujúce aj
vstup z mimo schengenských krajín. V súčasnosti letisko prevádzkuje akciová spoločnosť Letisko Poprad – Tatry a.s., ktorá bola

Anglická kráľovná Alžbeta II. pred odletom do Londýna.
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založená v decembri 2004 a od 1. 1. 2005
prevzala prevádzku letiska od Slovenskej
správy letísk. Od júna 2006 bola časť akcií letiska prevedená aj na orgány miestnej
a regionálnej samosprávy.
História letiska siaha do tridsiatych rokov minulého storočia, keď sa v súvislosti
s budovaním svojej fabriky vo Svite zaujímal
o možnosti pristávania lietadiel pod Tatrami
zlínsky podnikateľ Baťa, ktorý však pre vypuknutie vojny nestihol svoje plány zrealizovať.
Prvé motorové lietadlo pristálo na lúkach severne od Svitu už v roku 1936,
teda pred 80-timi rokmi. V roku 1938
bolo v rámci obranných opatrení pred
2. svetovou vojnou západne od Popradu
otvorené poľné letisko, pravidelná civilná
letecká doprava na ňom však začala až
v roku 1943 linkou Bratislava – Sliač –
Poprad – Prešov. Ešte dlhé roky po vojne
však v Poprade bola iba trávnatá vzletová
a pristávacia dráha s dĺžkou 800 m, všet-
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cich na úroveň 10 až 15 tisíc za rok, najnižší
počet, len 8 702 cestujúcich vybavilo letisko
v roku 2001. Na prelome tisícročí lietali už
iba sezónne zimné pravidelné linky a charterové lety najmä z rusky hovoriacich krajín so
zahraničnými turistami. Situácia sa zmenila
od decembra 2005 zavedením pravidelnej
linky novovzniknutej slovenskej spoločnosti
Sky Europe niekoľkokrát týždenne z londýnskeho letiska Stansted lietadlami Boeing
737, pričom najvyšší počet prepravených
cestujúcich letisko vykázalo v roku 2007
a to až 60 176 cestujúcich. Žiaľ, v septembri
2009 spoločnosť Sky Europe skrachovala
a počet cestujúcich cez popradské letisko
tak opäť raz výrazne klesol, v roku 2013 to
bolo už len 24 815 cestujúcich.
Celoročne letisko využívajú obchodní
cestujúci z celej Európy /hlavne z Nemecka, Francúzska, Belgicka a Rakúska/ prostredníctvom firemných lietadiel a aero-taxi,
letecká záchranná služba /základňa Krištof
03 prevádzkovaná firmou Air Transport Eu-

tazírovanie však nikto nebral vážne a znalci
Tatier a Štrbského Plesa sa nad jeho nápadom iba pousmiali. Jediným prekvapením
pre odborníkov bola iba podpora jeho plánu
zo strany známej nemeckej športovej letkyňe Elly Beinhornovej.
Zaujímavé letecké návštevy zažilo letisko najmä po roku 1989, kedy sa naša krajina plne otvorila celému svetu. Už v roku
1991 tu pristál Boeing „Air Force Two“
amerického viceprezidenta Dana Qualeya,
ktorý pokračoval vo svojej ďalšej ceste na
konferenciu do Bardejova na palube amerického vojenského vrtuľníka Chinook, ktorý sprevádzalo ďalších 12 vrtuľníkov typu
Black Hawks. Letka amerických vojenských
vrtuľníkov pritom priletela do Popradu zo
svojej základne v nemeckom Ramsteine.
V roku 1995 bolo popradské letisko svedkom odletu svätého otca Jána Pavla II. do
Ríma slovenským vládnym špeciálom po
jeho oficiálnej návšteve Slovenska i Vysokých Tatier v roku 1995. V roku 1998 sa na

Jedno z najväčších dopravných lietadiel RUSLAN po pristáti.

ko zmenili až Majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 1970
vo Vysokých Tatrách, vďaka ktorým bola
vybudovaná nová betónová dráha a administratívna budova. V období bývalého
Československa vybavilo letisko v Poprade
priemerne ročne okolo 70 000 cestujúcich,
najúspešnejším bol rok 1976, kedy letisko
vybavilo rekordných 156 000 cestujúcich.
V tomto období lietali z Popradu pravidelné
letecké linky spoločností ČSA a Interflug
z bývalej NDR, ako aj časté charterové linky
viacerých spoločností z celej Európy.
Po roku 1989 došlo z politických i ekonomických dôvodov k postupnému utlmovaniu celoročnej pravidelnej dopravy ČSA, ktoré vyvrcholilo jej prerušením v roku 1995.
Tým poklesol počet prepravených cestujú-

rope je umiestnená na letisku, rovnako ako
opravárenská báza ATE/, aerokluby a letecké školy. Priamo na letisku sídli aj Aeroklub
Poprad /výcvikové a športové lety/, TLS-air
/vyhliadkové lety v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier trojmiestnym lietadlom Cessna
172, výcvikové lety a fotolety/. Je tu bázovaných aj niekoľko jednomotorových a dvojmotorových lietadiel súkromných majiteľov
/Dynamic, Cirrus SR-22, Piper Seneca/.
Málo známou kuriozitou, ktorá bezprostredne súvisí s leteckou dopravou
a štrbským chotárom, je nápad kežmarského kníhtlačiara, novinára a vydavateľa Theodora Sautera z roku 1935, ktorý zverejnil
vo svojom týždenníku Karpaten-Post. Navrhol totiž vytvorenie vodného letiska pre hydroplány na jazere Štrbské pleso, jeho fan-

popradskom letisku „tiesnilo“ až 10 lietadiel
prezidentov stredoeurópskych krajín, ktoré
na spoločné stretnutie do historickej Levoče
pozval náš vtedajší prezident Michal Kováč.
V rovnakom roku na jeseň priletel do Tatier
aj „Falcon“ Medzinárodného olympijského
výboru s hodnotiacou komisiou MOV, ktorá
prišla posúdiť kandidatúru Popradu – Tatier
na ZOH 2006. Za výnimočnú udalosť však
treba označiť aj historicky prvú návštevu
anglickej kráľovnej Alžbety II. v Tatrách a na
Slovensku vôbec v roku 2008 lietadlom
britskej spoločnosti British Airways.
Na základe tlačových správ letiska
Poprad – Tatry voľne spracoval
Peter Chudý
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ZO ŠTRBSKEJ KASTY
R

RAF – kovový hrebeň na česanie ľanu
RAFAČ – drevená krabička končiaca
sa hrebeňom na zber čiernych jahôd
RAJBAC – prať
RAJBAČKA – nástroj na pranie
RAJDA – ľahká žena
RAJNIČKA – nádoba na mlieko
RAJSPET – nástroj na uhladenie malty
RAJŠPEL – pilník na drevo
RAJTAR – stroj na čistenie obilia
RAJZA – ryža
RAJZOVAC – prechádzať sa
RANCE, FAUDY – riasené sukne
RASPIN – rozpera medzi rebrinami
RASTNUC – rásť
RATOVAC – zachraňovať
RAZVORA – spojovacia žrď predných
a zadných kolies
REBRINIAK – voz
ROZSOBÁŠ – rozvod
REBRYNY – bok rebrinového voza
RECHTOR – učiteľ
REJDA – zariadenie pri navíjaní priadze
REPAROVAC – dávať do poriadku, opravovať
REVE – plače
REZANKY – rezance
RIEZŇA – prístrešok na poľnohospodárske náradie
RINA – odkvapová rúra
RINGYŠPIL – kolotoč
RÍNOK – stred obce (bývali tam jarmoky)
RINŠTOK – otvor v stene (niečo ako
okno) so šikmým spodkom, do ktorého
sa sypali zemiaky
RISKY – rezky
RIZKAŠA – ryža s mliekom
ROJTA – naskladaný volán na ženskom
lajblíku
ROZČESNUC – vykĺbiť, roznožiť
ROZPLAZENY – otvorený (na scyžiar rozplazeny obôk – do korán otvorené okno)
ROZPRESTREC – rozložiť
ROZŠAFNY – míňajúci
RUCIC – hodiť
RUČNÍK – uterák
RUCHO – výbava nevesty
RUKOVINY – zásnuby
RUMKLA – kŕmna repa
RUMPLIK – pohárik s dlhým hrdlom
RUNKLA – repa

RUNTOVAC – búchať
RUSADLE – svätodušné sviatky
RYCHTOVAC – chystať
RYNY – odkvap

S

SADNUC – sadnúť, dopasovať
SADZANKY – druh halušiek
SARA – vrchná časť čižmy
SCENA – stena
SCIEBAC SA – spierať, spriečiť sa
SCIHNUC – stihnúť, prísť včas
SCIHUO – stihlo, postihlo
SCICHUO – stíchlo
SCVRKNUC – zmenšiť sa
SČÍŠTIARKA – cedník
SEČKA – narezaná slama pre zvieratá
SEDALNICA – vozidlo miesto kočíka
SEDLO – zaoblená časť vrchného rámu
na jarmo
SEDZI – sedí
SERSAM – náradie, náčinie
SCHASNOVAC – zužitkovať
SCHÔJDY – schody
SIAHA – jednotka obsahu
SIAKAC – smrkať
SIKAC – cikať
SKADZE – odkiaľ
SKARE – potrestá
SKAUA – kameň
SKLEP – obchod
SKRUTNUC – stočiť
SKUVINAC – otravovať, nariekať
SLIČUHY – korčule
SMOUA – žuvačka
SNICE – držadlo oja
SNICE – kolíky v kolese
SOPLAVI – mladý chlapec
SPARA – para
SPIEŽOVEC – zvonec
SPURNY – vzdorovitý
SPUST – hoblík
STATOK – dobytok
STRČAC – sácať
STRUNGA – úhrada na košiari
STRUŽLIAK – matrac vyplnený ražnou
slamou
STUDZENINA – huspenina
SUADKÝ – sladký
SUANIČKA – soľnička
SUDZINA – riad pri zabíjačke
SUCHAM – počúvam
SUCHOTY – tuberkulóza

SUKENIAKY – nohavice zo súkna
SVOREN – klin

Š

ŠAFAR – správca
ŠAFEL – väčšie korýtko, lavór
ŠAFLIK – malá nádobka na vodu
ŠAFOLKA – veľká šatka
ŠAJBA – remenica na plochý remeň
ŠAJBYK – lopárik
ŠAJTA – metrové polená
ŠAJTANICA – kopa naukladaného dreva
na kúrenie
ŠAJTLAVA – polievka zo sladkej kapusty
ŠANOVAC – šetriť (napr. oblečenie)
ŠARAGLE –dva doštičkami zbité drúčiky na nosenie napr. tehál
ŠARPAC SA – náhliť sa, trhať sa
ŠATA – predná skladaná sukňa - ženský
slávnostný kroj
ŠČEBLE – priečky na rebríku
ŠČEKLIC – štekliť
ŠČIEPIC – vrúbľovať
ŠECHTÁR – vedro, do ktorého sa dojilo
ŠENK – krčma
ŠERBEL – nočník
ŠERPIENKA – malý hrniec, panvica,
miska
ŠEVKYNE – krajčírky
ŠFANKES – tlačenka
ŠIBA – sklo v okne
ŠIBENIČKY – zviazané snopy z ľanu
ŠIBRINKOVAC – šermovať, kývať
ŠIFA – loď
ŠIFONIER – skriňa
ŠICHTA – naukladané drevo
ŠINA – koľajnica
ŠINGEL – drevené prikrytie na strechu
ŠINTER – neposedný
ŠIRICA – odev bohatých gazdov
ŠIUKO – šidlo (ihla s rúčkou)
ŠKAMRAVY – čerstvo prebudený
ŠKAMRINA – smeť v oku po prebudení
ŠKOBEL – lievik na čistenie srsti na zabíjačke
ŠKRIPTA – zošit
ŠKROFLE – hrče
ŠKUCINA – nekvalitná tráva
ŠLAFROK – slávnostné oblečenie
ŠLAHAC – oplachovať prádlo
ŠLAJER – závoj, priesvitná šatka
ŠLAK – stopa
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ŠLAKOVAC – stopovať
ŠLAMUCINA – odpad pri čistení čriev
(nie výkaly)
ŠLAUFA – hadica
ŠLAUFVAHA – hadicová vodováha
ŠLEGA – veľké kladivo
ŠLICHTA – varený škrob
ŠLÔG – rúbanisko
ŠMAJCHLOVAC – túliť sa
ŠMAKOVAUÔ, ŠMAKAUÔ – chutilo
ŠMALCOVNÍK – nádoby na masť
ŠMALEC – bravčové sadlo
ŠMIHLA – šnúrka do topánok
ŠMIKNA – kováčska dielňa
ŠMUHA – fľak na skle
ŠNUPTYCHLA – vreckovka
ŠOPA – priestor pod strechou
nad chlievom
ŠOUDRA – údená šunka
ŠPACÍRKA – prechádzka
ŠPAGA – špagát
ŠPAJSTRUN – potravinová skriňa
ŠPARTAČ – časť kúdele
ŠPIGLO – zrkadlo
ŠPITAL – nemocnica
ŠPOHRET – pec v kuchyni
ŠPORIC – šetriť
ŠPRNAGEL – dlhý ukovaný klinec
ŠPULIAR – ručný strojček
na navíjanie nití
ŠPULKA – cievka
ŠPUNT – plátenná zátka na krčah
ŠRAJBAC – písať, čmárať
ŠRAMKY – mriežky
ŠRIEGOM – krížom, šikmo
ŠRÔTAR – stroj na mletie zrna
ŠTACHIETA – lata na plote
ŠTAUPUAT – podhľadové dosky na streche
ŠTELAJZNA – polica v komore
ŠTEMAJZEL – veľký sekáč
ŠTOKLE – topánky na opätku
ŠTOPICIER – vývrtka na víno
ŠTPONUC – postrčiť
ŠTRAJCHAC – sťahovať drevo na kopu
ŠTREKA – železnica
ŠTREKÁR - železničiar
ŠTRIKOVAC – pliesť
ŠTRIMFLE – ponožky
ŠTROMPEL – cencúľ
ŠTRUPANDLE – gumičky na prichytenie
nadkolienok
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ŠTYCHNUC – pichnúť
ŠTYCHY – stehy
ŠUFAK – mäkký kameň podobný bridlici
ŠUFÍK – nádoba na polievanie plátna,
aj na naberanie vody zo studne
ŠUFLA – lopata
ŠUFLIČKA – lopatka
ŠUFUADA – zásuvka
ŠULKY– pokrm z múky pre husi
ŠUPAČKA – stroj na výrobu krúp
ŠURC – zástera
ŠUSTER – obuvník
ŠUSTERAJ – debna na náradie na šitie
kapcov
ŠUTOR – štrk

TEJ – čaj
TER – asfalt
TEREFERE – stojan na priadze
TERNOVKY – šatky s franclami
TINTA - atrament
TLAPAVUO – ploché
TLČEK – kladivo na klepanie rezňov
TLČOK – okrúhly drúčik s rúčkou na
miesenie zemiakov či tlačenie kapusty
TLKOU – bil
TOFLA – lavica v kuchyni
TOFLIČKA – stolička
TOTKA – teta
TRAČEK – šnúrka
TRANGAR – trám v dome
TRANGÁRE – priečne dva rady trámov
TREBARS – hádam
TREPNA – šikmá plocha pri
stavbe domu, po ktorej sa vozilo s fúrikom
TRIER – čistička na zrno
TRLICA – vec na trepanie
ľanu
TRNKA - šípka
TROJKA - ďatelina
TRUBELE – dutý bodliak
(vyzerá ako lopúch, plody
sú guľaté a prichytávajú sa
o oblečenie)
TRYMAC – držať
TUHO – silno
TULAJ – kovová svorka na
konský postroj
TURMITER - hrobár

U

ŠVABLIK – zápalka
ŠVAJNOSŤ – zaparený jačmeň na kŕmenie
ŠVALA – podval
ŠVANKES – tlačenka
ŠVEC - obuvník
ŠVIDER – ručný vrták
ŠVINDĽOVAC - klamať
ŠVONEC – visiaci koniec niečoho

T

TABACIERKA – vrecúško na tabak
TABLICA – doska na váľanie cesta
TAKUO CHOČČO – také nič
TAKY POTRHANY ČUOVEK – poplašený človek
TALPA – podrážka
TANISTORKA – plátenná kapsa
TAPŠA – plech na pečenie

UABDAC - hrať sa s loptou
UAČNY – hladný
UADA – žľab na spúšťanie materiálu
(napríklad pri sečkovici)
UAFKA – lavica
UACHA – nevychované dievča alebo
veľká handra na prikrytie kobercov
UAJNO – lajno
UAMPAŠ – lampáš
UAMPIČKA – nočná lampa
UAPAC – chytať, lapať
UHRANUC – prekliať niekoho
UCHITKOM – naporýchlo
UCHMATNUC - ukradnúť
UJČINA – teta
UKA – lúka
UKONANY – unavený
UMIENIU – rozhodol sa
UNUTY – ustatý
UODOR – priestor pod strechou na humne
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UOKŠA – vianočné jedlo s makom a slivkami
UOPAR – doska na krájanie
UPEKA – horúčava
USUCHNUC – počúvnuť
UTOK – vodorovné nite na krosnách
UTRYMAC – udržať

V

V TIE STUPI – okamžite
VAHANKY – formy na chlieb
VACHTAREN – strážnica
VAJLYNG – misa, lavór
VAKOVAC – dávať omietku
VANDLA – murárska varecha
VAR – teda
VARŠTAC – stolárska hoblica
VARTAŠ – strážnik
VARTOVAC – strážiť
VAŠKUCHYŇA – kuchynka pri chlieve
(slúžiaca na varenie pre dobytok)
VAŽNA UATA – doska na sťahovanie
betónu
VEDNO – spolu
VEDZEUA – vedela
VECHEC – utierka na riad
VEKER – budík
VERCAJG – náradie, náčinie
VEZBA – krov
VIGAN – detské dievčenské šaty
VIJO – ísť
VIKYER – malá strieška vytŕčajúca zo
strechy
VILIA – štedrý deň, alebo deň pred
štedrým večerom
VINIČKY – ríbezle
VINOVATY – vinný
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VIRGAC – poskakovať, skákať
VITRYK – šperhák
VIZITKA – blúzka
VJAČY – väčší
VODOSTRIK – fontána
VOHĽADY – pytačky
VONAHDY – predtým, dávnejšie
VONKONCOM – vôbec nie
VÔZ DOŠČENÝ, VÔZ S REBRINAMI –
spôsob úpravy voza
VRATA – dvere na humne
VRAV – hovor
VRECENO – vreteno
VUAČUHY – sane za koňa na hnoj
VYCIAHANIE RUKY – vyrobené, zodraté
ruky
VYCISNUC – vytlačiť
VYDURYC – vyhnať
VYFUTROVAC – vypchať, naplniť
VYGLANCOVAC – vyleštiť
VYCHODZIUÔ – vychádzalo
VYKOPRCLY SA DO ŠANCU – vyvrátili
sa do priekopy
VYKROCHMALIC – naškrobiť
VYPREVADZIC – odprevadiť
VYSTAUA – vytrpela
VYSTROJIC FIGEL – niekomu niečo
vyparatiť
VYŠTAFIROVANY – vyparádený
VYTRYM – vydrž
VYUY – vidly
VYVIEŠKOVALI – označenie lúk pred
kosením

Z

BLENDOVAC – zapchať
ZACAC – zaťať

Pamiatka zosnulých
Prichádzame v prvé novembrové dni do
záhradky pokoja, kde ticho prerušuje len šelest padajúceho lístia, aby sme s vrúcnou úc-

tou postáli pri hroboch našich blízkych,
aby sme v tichom šepote pozdravili tých,
ktorí spia v hroboch svoj večný spánok.

V predvečer Pamiatky zosnulých - 1. novembra 2016 (utorok) o 14,00 hod. sa uskutoční na
našom cintoríne pietny akt a po skončení v Dome smútku ekumenická bohoslužba.

ZAČINOK – spodná časť stodoly
ZAGUORTOVAC – stiahnuť
ZAHAMOVAC – ubrzdiť
ZAHARTOVAC – zachladiť
ZAHUAVOK – vankúš
ZAHUMENOK – časť poľa
ZACHMURENY – zamračený
ZAKÔVKA – udržanie kosy na kosisku
ZALETY – chodenie chlapcov za dievčatami
ZAMETKA – ženská slávnostná šatka zo
zamatu so strapcami
ZAMRVKA – namrvené cesto v zemiakovej vode zapraženej slaninou
ZAPIASTKY – zápästníky
ZAPRI – zatvor
ZARUCIC – zahodiť
ZAŠIKOVAC – odviesť
ZAVARANCE – typické štrbské jedlo
ZAVČASU – skoro
ZAVČEROM – predvčerom
ZAVORINA – rázporok na nohaviciach
ZBAČIUA - zbadala
ZBAUŠIC BAMBUCHA – zobudiť dieťa
ZBERAC – zbierať
ZBOŽIE – obilie
ZBUNTOŠIC – poplašiť
ZBUŠKA S TOPÁRKOU – nádoba, v ktorej sa robilo maslo
ZDEKOVAC – odpratať seba alebo niečo
ZDNUKY – zvnútra
ZGRABNUC – stiahnuť, zobrať
ZGROMADLIC – ponaprávať sa
ZICHERAJSKA – zatvárací špendlík
ZHEFTOVAC – prichytiť
ZMIUOVAU SA – zľutoval sa
ZNAC – vedieť
ZNUVAC – otravovať
ZOKLE – ponožky
ZOS – omáčka
ZRENDELOVAC – upratať
ZRETEDELNE – zrozumiteľne
ZUNOVAUÔ – omrzelo
ZUNUTY – unavený
ZVITOK ĽANU – vyčesaný ľan
ZVRTLIK – zarážka na dvere
V zmysle VZN č. 9/2015, ktorým
sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pre pohrebisko v obci Štrba, vyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili
nájomné za užívanie hrobového miesta, aby tak urobili v čo najkratšom
čase v kancelárii č. 6 na Obecnom
úrade v Štrbe.
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ZOZNAM OKRÚHLYCH VYBRANÝCH VÝROČÍ ŠTRBSKÉHO PLESA V ROKU 2017
750 rokov od vydania donačnej listiny
uhorského kráľa Belu IV. Bohumírovi,
ktorá sa prvýkrát dotýka aj územia
Štrbského Plesa z roku 1267.
200 rokov od narodenia zakladateľa
Štrbského Plesa Jozefa Szentiványiho
v roku 1817.

80 rokov od príchodu astronóma
a meteorológa RNDr. Antonína Bečvářa
do Vysokých Tatier na pracovisko na
Štrbskom Plese v roku 1937.
80 rokov od postavenia kostolíka
na Štrbskom Plese v roku 1937.

50 rokov od obnovenia
najvýznamnejších tatranských
180 rokov od uskutočnenia prvej
medzinárodných lyžiarskych pretekov
vlasteneckej výpravy Gašpara Fejerpataky
v klasických lyžiarskych disciplínach
Belopotockého na vrchol Kriváňa v roku
o Tatranský pohár na Štrbskom Plese
1838, Ľudovít Štúr bol s ním až v roku 1841.
v roku 1967.
30 rokov od usporiadania historicky prvej
120 rokov od vybudovania Vily
Svetovej zimnej univerziády na území
Augusta pri jazere Štrbské pleso
Slovenska v roku 1987 vo Vysokých
v roku 1897, v ďalšom období to
a Nízkych Tatrách.
boli: Vila Jána Jiskru z Brandýsa,
Iskra, Liečebný dom Solisko
10 rokov od obnovenia člnkovania na jazere
a v súčasnosti Hotel Solisko.
Štrbské pleso v roku 2007 po 23-ročnej prestávke.
90 rokov od prvého vyobrazenia
Vysokých Tatier /konkrétne jazera
10 rokov od prinavrátenia historického
Štrbské pleso/ na československých
katastrálneho územia Štrbského Plesa obci Štrba.
poštových známkach z roku 1927.

Zhodnotenie futbalovej sezóny 2015/16 – mužstvá ŠK ŠTRBA
V sezóne 2015/2016 pracuje výbor
Futbalového oddielu ŠK Štrba v zložení:
Čestný predseda: Sýkora Michal
Predseda, tréner dorastu: Mgr. Tekeľ Marek
Pokladník: Ing. Šulák Róbert
Lekár: MVDr. Kšenzakovič Ján
Hospodár: Řeháček Gerd
Členovia výboru: Ing. Miroslav Macko
Marián Koreň - hlavný usporiadateľ
Ján Sokol - hlásateľ
ISSF manažér: Ľubomír Brezina
Tréner A mužstva: Sabo Milan
Tréner žiakov: Hyriak Jozef
Oddiel tvorili 4 mužstvá:
- mužstvo mužov, hrajúce v IV. lige Sever
VsFZ
- mužstvo dorastu U19, hrajúce v 4. lige,

PFZ – počas súťaže odstúpilo
- mužstvo žiakov U15, hrajúce v 4.lige sk.
A, PFZ
- mužstvo starých pánov, hrajúce priateľské zápasy s mužstvami starých pánov
z Liptova
V rôznych súťažiach riadených futbalovými zväzmi reprezentovali futbalový
oddiel 3 družstvá – žiacke, dorastenecké a
mužstvo dospelých. „A“ mužstvo skončilo
vo IV. lige Sever po jarnej časti 2015/2016
na 14. mieste.
Okrem pravidelných zápasov, ktoré jednotlivé mužstvá hrajú vo svojich súťažiach,
sa v letnom období odohrali v rámci prípravy priateľské zápasy.
Sponzori FO ŠK Štrba v sezóne: Obec
Štrba, PD Štrba, URBÁR Štrba a Tatrapak
Štrba, reštaurácia Martek, Koliba Žerucha,
Pizzéria Krocan.
Mgr. Marek Tekeľ

rozpis zápasov
Do konca jesennej časti futbalovej
sezóny 2016/17 odohrá „A“ mužstvo a
žiaci ŠK Štrba ešte niekoľko zápasov:
„A“ mužstvo – IV. liga Sever
14. kolo : Humenné – Štrba
22.10.2016 o 14.00 hod. (sobota)
15.kolo : Štrba - Šar.Michaľany
30.10.2016 o 14.00 hod.
16. kolo : Štrba – Radvaň n/L
6.11.2016 o 13.30 hod.
Žiaci – kategória U10
hrajú turnajovo po dohode: Lučivná,
Poprad, Batizovce, Štrba
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