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

Skončil jeden rok, pred nami je ďalší.
Tak sa opäť postavme na štart a začnime ho úspešne...
Nech je taký, aký sme schopní všetci zvládnuť.
Aby sme mali čo najviac úžasných dní – dní, kedy sa nám splnia naše želania.
Dostatok síl na zvládnutie predsavzatí, fantastických ľudí v našej blízkosti...
Čo najviac dní, ktoré upevnia a potvrdia zmysel života - i keď je častokrát krutý, ale je úžasný.
Nech máme pohodu, radosti dosť, málo zhonu a zdravie – od neho bude závisieť celý rok.

Pohľad na Štrbu od Šoldova.
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ZA nami je rok náročný, ale úspešný
Vážení spoluobčania, už mesiac uplynul od ukončenia roka 2015. Mnohí z vás v závere roka hodnotili uplynulý rok, zaspomínali si na príjemné,
ale aj smutné chvíle, ktoré prežili a začali pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na nové plány a predsavzatia.
Keby som mal zhodnotiť predchádzajúci
rok v našej obci, tak môžem povedať, že to bol
síce rok náročný, ale úspešný. Hneď v úvode
svojho príhovoru v našich novinách by som sa
chcel poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek
formou a mierou prispeli v minulom roku k zveľadeniu obce a jej miestnych častí - Tatranskej
Štrby a Štrbského Plesa, k obohateniu jej kultúrneho i duchovného života - veď budúcnosť
obce je hlavne v rukách jej občanov.

úroveň kvality života v našej obci sa nám
spoločnými silami úspešne darí.
Počas celého roka sme pracovali na viacerých projektoch a akciách. Výnimočnou
bola Svetová zimná univerziáda, ktorú sme
pripravovali skoro trištvrte roka a začiatkom
roka prebehla za veľkej účasti skoro 600
pretekárov z 31 krajín sveta, za veľkej účasti návštevníkov z domova i sveta, ale aj vás
– spoluobčanov.

Deaflympiádiou. Počas celého roka som sa
stretával so slovami uznania za jej úspešné
zorganizovanie. Naozaj, urobili sme týmto
podujatím veľmi dobré meno obci.
Touto cestou chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí boli zainteresovaní na organizovaní podujatia, ale aj vám, ktorí ste sa
ho zúčastnili, čím ste prispeli k vytvoreniu
pozitívnej synergie na tomto podujatí.
Druhou veľkou aktivitou je výstavba op-

Centrum a ulice obce boli počas sviatkov krásne osvetlené.

Chcem úprimne poďakovať tým, ktorí
podporili moje kroky, snahu či konkrétne
činy, ale aj tým, ktorí prišli s pripomienkami,
námetmi na zlepšenie a niekedy aj poukázali na to, čo sa im nepáči.
Okrem tej každodennej administratívnej
činnosti, vy, ako obyvatelia obce, iste viac
vnímate tú časť investičnú, čo sa postavilo,
opravilo a vynovilo, ako zvládame údržbu
komunikácií v zime, či v lete, ako zvládame
údržbu verejných priestranstiev a celý rad
ďalších bežných činností, ktoré patria ku
každodennému životu našej obce.
Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme,
vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a
infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom, ktoré máme k dispozícii na jej
rozvoj, ale aj zabezpečenie jej chodu, som
presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať

Bol som veľmi rád, keď sme sa mohli
stretnúť v tomto, akoby v „rozprávkovom
prostredí“, za výdatného snehu a priaznivého zimného počasia. Za aktívnej účasti našich rozhodcov, pracovníkov obecného úradu, predstaviteľov Miestneho odboru Matice
slovenskej a ďalších zainteresovaných sme
dokázali, že vieme urobiť svetové podujatie s veľmi dobrým ohlasom doma
i v zahraničí.
Musím oceniť aj pomoc okolitých miest
a obcí, ktoré na moje požiadanie nám pomohli so sprievodnými podujatiami, kultúrnym programom, v poslednej chvíli aj
s prípravou bežeckých tratí pri navážaní
snehu. Ale podstatná bola naša práca a
energia, ktorú sme vložili, aby univerziáda aj
napravila reputáciu Štrbského Plesa, ktorá
veľmi utrpela v minulosti neuskutočnenou

tického kábla v obci. Je to investícia nielen
pre súčasnosť, ale predovšetkým do budúcnosti, najmä pre naše deti, mládež. Vysokorýchlostný internet, nová optická káblovka,
rozvod miestneho rozhlasu uložený v zemi,
to nie sú bežné veci v iných mestách a
obciach. Vlastnú optickú káblovú televíziu
podľa mojich informácií ešte nemá vybudovanú žiadna obec.
Ešte tesne pred univerziádou sa realizovali práce na optike na Štrbskom Plese,
na dokončení ktorej budeme ešte ďalej pokračovať. V druhej polovici roka sme zahájili
práce na optike v Tatranskej Štrbe a v obci.
Hneď v jarných mesiacoch by sa malo v
zemných prácach pokračovať na ostatných
uliciach obce a dokončiť aj malú časť v Tatranskej Štrbe - to, čo nebolo zahrnuté do
projektu. Naozaj, je to náročná a nákladná
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akcia, keď je potrebné realizovať výkopové
práce v obci a Tatranskej Štrbe v dĺžke vyše
25 km a pritom zabezpečiť, aby obecná
káblová televízia a rozvod telefónnych liniek, ktorý má Telekom, bol v prevádzke a
nebol narušený.
Okrem týchto dvoch veľkých projektov sme realizovali aj ďalšie práce na
stavbách v obci - na fasáde, streche a
okolí kultúrneho domu, ktorý bol postavený v r. 1958 a po rokoch si takúto investíciu zaslúžil. Je to aj prejav úcty a vďaky
k tým, ktorí sa podieľali na budovaní kultúrneho domu, ktorý sa v našej obci často
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Som veľmi rád, že sa nám podarilo
pokračovať spoločne s archeológmi vo
výskumných prácach v Šoldove. Bolo pre
nás veľkým potešením, keď sme si v závere roka po 64 rokoch mohli priviezť do
obce Šoldovský kríž, ktorý bol v roku 1951
vykopaný a bol odvezený do Bratislavy do
Slovenského národného múzea, o ktorom
sme síce veľa počuli, ale iba pár občanov
obce ho skutočne aj videlo.
Treťou najvýznamnejšou aktivitou v minulom roku bola rekonštrukcia verejného
osvetlenia, ktorú sme realizovali v Tatranskej Štrbe, ale aj v obci. Je naozaj príjemné

Rok 2015 je za nami. Dovoľte mi poďakovať za dobrú spoluprácu obidvom
kňazom - Stanislavovi Balocovi, Alojzovi
Chmelárovi, predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Jánovi Šerfelovi a predsedovi
Pozemkového spoločenstva Urbár Pavlovi
Jančíkovi. Chcem poďakovať všetkým predstaviteľom spolkov a združení pôsobiacich v
obci, riaditeľom škôl, lekárom, pracovníkom
pošty, obchodov a všetkým, ktorí prispievajú k pokojnému životu v našej obci. Vážme
si atmosféru, ktorú v obci máme. Je potrebné ďalej pokračovať nielen v budovaní obce,
ale aj rozvíjať vzťahy medzi jej obyvateľmi.

Zimná idylka v športovom areáli na Štrbskom Plese.

využíva na rôzne podujatia.
Realizovali sa práce na dokončení budovy požiarnej zbrojnice, na oprave budovy
obecného úradu, vybudovalo sa multifunkčné ihrisko, upravili sa priekopy, ktoré nestačili odvádzať vodu pri veľkých dažďoch.
Významnou pre obec bola septembrová sobota, kedy minister vnútra a podpredseda
vlády SR Robert Kaliňák po rokoch našich
žiadostí doviezol do našej obce hasičské
cisternové vozidlo.
V Tatranskej Štrbe sa otvoril Dom seniorov pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Bola to ďalšia významná akcia,
ktorá sa roky budovala a teraz slúži svojmu
účelu. Na sídlisku sa osadilo nové športovisko.

sa pozerať na vysvietené ulice novým verejným osvetlením a na Vianoce umocnené
aj ďalšími prvkami svetelnej výzdoby. Tak,
ako pri optike, aj u verejného osvetlenia
som vnímal, že sú to projekty, ktoré budú
slúžiť všetkým obyvateľom obce, že všetci
budú mať z týchto projektov osoh.
Mnohé veci sa nám podarilo a verím, že
v ďalšom období sa nám podarí realizovať
ďalšie, na ktorých príprave, projektoch a
žiadostiach sme už v minulom roku museli
pracovať. Na to všetko bude potrebné vynaložiť ešte veľa úsilia, energie, práce, jednaní,
ale aj podpory a ochoty od zainteresovaných. Pre zlepšenie informovanosti sme od
jesene minulého roka obnovili vydávanie
našich Štrbských novín.

Vážení spoluobčania,
do nastávajúceho roka vám v mene svojom,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obce a obecných spoločností želám veľa
síl a šťastia v každodennom živote, pevné zdravie
a pohodu vo vašich domácnostiach. Rozdávajme
okolo seba čo najviac dobrej nálady, usilujme sa
prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj
hodnotu. Vnímajme, že svet okolo nás sa mení,
komplikuje, preto buďme sami k sebe a k okoliu
tolerantnejší a láskavejší.

Michal Sýkora
starosta obce
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NÁVRAT K VIANOCIAM
Už 26-ty krát sme sa zišli v 4. adventnú nedeľu pod holým nebom, aby sme ticho a vrúcne, ale vospolok, vstúpili do vianočného týždňa. Večer
Otvárania dverí Vianoc podtatranských sa niesol pod názvom „Nech tichou nocou počuť zvonov hlas“. Prihovárali sme sa slovom i piesňou našich
zvykov i obyčají a vianočnou poéziou v podaní vzácneho hosťa herca, scenáristu, režiséra a recitátora Juraja Sarvaša. Medzi mnohými hosťami
vianočného podujatia bol aj predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD. Aj tento večer bol slávnosťou, ktorá je sviatkom duše a nechala stopu
v srdci každého z účinkujúcich i návštevníkov. Juraj Sarvaš si takto spomína na slávnosti v Štrbe:

Juraj Sarvaš na slávnosti potešil poetickým slovom.

Moje Vianoce v Štrbe
Vianoce – čarovný čas. Ale už aj predvianočný, adventný čas, má svoje kúzlo.
Schyľuje sa ku láskavému a tak potrebnému pokoju. A v tomto predvianočnom
čase, už po druhý raz, som prijal pozvanie
na účinkovanie do rázovitej obce Štrba.
Nemohol som to odmietnuť, veď starosta
je môj znamenitý priateľ a Ľubka Otčenášová svojím milým naliehaním tiež ma
presvedčila, aby som prišiel. A k tomu
uvidieť zimné Tatry. Tak s radosťou som
sa vydal na cestu. Prišli sme aj s mojou
Evkou, ktorá sa priam tešila na Štrbu.
Prvý raz vari pred ôsmimi rokmi. Sniežik vŕzgal pod nohami. V tú nedeľu bolo
jasno, len sem-tam ako na ukážku zlietol
z neba nejaký ojedinelý páperček. Všetko pripravené na predvianočný program.
Vonku. Pred obecným úradom. Začínam
Jesenského veršami: „Zase zvonia, zase
svietia, zase sa spev k nebu vznáša...“
áno, o chvíľu sa spev k nebu vznáša

z detských hrdielok a tak čisto, tak vrúcne.
A tak celý večer, spev, betlehemci, básnické slovo, jemný mrázik, hviezdnatá
obloha. Vianoce sú už predo dvermi.
Nechce sa nám späť do pochmúrneho mesta. Starosta vraví, „ostaňte tu aj
na Vianoce.“ Ostali sme, zvlášť keď aj
vo Veronikinom penzióne je útulno, prívetivo ako doma. Štedrý večer. Na evanjelických bohoslužbách poobede sa spev
krajom vznáša a pán farár ma požiadal aj
o básnické slovo. Rád spĺňam toto prianie
a tak znejú verše Martina Rázusa: „Zvonia, počujete zvonia, poďte v chrám, ó,
neostaňte doma...“ a keďže tam bol aj
dôstojný pán katolícky, čo sa mi veľmi
páčilo, požiadal ma aj on, či by som tie
verše nemohol povedať aj v katolíckom
božom chráme na polnočnej omši. „Veľmi rád – dôstojný pán“, odpovedal som
a tak pre mňa i pre Štrbanov, ba povedal by som aj pre celé Slovensko, to bola
historická chvíľa, keď na polnočnej omši
zazneli i hlbokocitové verše Martina Rázu-

sa z jeho básne Vianočná. V evanjelickom
kostole poobede i o polnoci v kostole katolíckom, kde som mohol prispieť veršami
ku citovej nálade Vianoc – to sú chvíle,
ktoré sa mi hlboko zapísali do duše. S takýmto krásnym pocitom sme odchádzali
zo Štrby pred rokmi. Zbohom Tatry, zbohom Štrba, vzdychli sme si. „Čo zbohom“,
vraví Miško Sýkora, „hádam do videnia.“
A roky zutekali. Ja vzdialil som sa.
Ozve sa hlas v mobile v lete roku Pána
2015-teho: „Pamätáš sa, že sme si pred
rokmi povedali, že do videnia? Nadišiel
čas, aby sme sa opäť zvítali“, vraví Ľubka Otčenášová. Už teraz? Už teraz, lebo
cez Vianoce budeš mať toho veľa a keď
si nenapíšeš teraz náš termín, tak by si
nemohol prísť. Aj pán starosta by ťa tu
rád uvidel. V mysli mi prebehli tie nádherné vianočné chvíle pred rokmi – povedal
som po krátkej pauze – dobre, prídem.
A prišiel som. Do Veronikinho penziónu ako domov. Zvítali sme sa akoby sme
sa včera rozišli. Na stanici nás čakalo
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auto ochrancov zákona, ktorí nás vítali
s úsmevom. Snehu tentoraz nebolo, ale
Tatry boli zaliate slnkom a sneh sa tam
belel. „Dobre, že sme prišli“, vzdychla si
Evka. Veru dobre – povedal som. A srdce
mi zaplesalo pri pohľade na tie naše nebotyčné Tatry. Keď píšem tieto riadky, možno domácim sa to bude zdať zveličené.
Áno, domácim možno, lebo vy, moji milí,
to máte stále na očiach a je vám to všedné. Ale ľudia, žijúci v mestách, nebodaj v
ďalekej cudzej zemi, si vážia, oceňujú a
aj ozdravujú svoju dušu i telo tu u vás, tu
pod Tatrami. Hoci ja nie som odtrhnutý od
hôr, v nich som sa narodil a pochodil som
všetky naše hory, vždy ma vedia nadchnúť, uzdraviť.
A už som opäť večer pred obecným
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úradom. Ale tu je všetko nové. Nová tribúna, nové drevené pozadie za ňou. Vpredu javiska veľký kamenný kríž, ktorý má
viac ako 700 rokov. Veď je to z neďalekého archeologického objavu osady Šoldov.
To všetko znásobuje čaro, keď otvárame
dvere Vianoc podtatranských v Štrbe 20.
decembra 2015 v božiu nedeľu, štyri dni
pred Štedrým večerom. Snehu niet, ale
obloha je hviezdnatá. Tak ako pred rokmi
znejú koledy, básne modlitby. Recitujem
verše:
„Štedrý večer nechoď mimo, zastav sa u
našich dverí,
ak máš medzi darmi vieru, milostive
udeľ viery.
Kde je viera, tam sú srdcia na kríž žitia
nie pribité,

tam je radosť, tam je šťastie, tam je žitie.
Tam je pokoj medzi ľuďmi dobrej vôle,
tam je dneska Štedrý večer, hoci aj pri
holom stole.“
Básnik má pravdu, pokoj, láska, zdravie
sú najväčšie bohatstvá pre človeka.
O dva dni odchádzame. Na Štedrý večer tento rok neostaneme v Štrbe. Čakajú
nás doma. Ale krásny predštedrovečerný
večer sme zažili práve v Štrbe. Prajem
vám i sebe, aby táto tradícia Otvárania
dverí Vianoc podtatranských, nikdy nezanikla. Nech tichou nocou znie stále vašich
zvonov hlas.

Úprimné poďakovanie za účinkovanie na 26. ročníku s názvom „Nech tichou nocou počuť zvonov hlas“ patrí recitátorovi Jurajovi Sarvašovi, folklórnym súborom Štrbianček, Štrbian a Štrbän a cirkevným spevokolom evanjelickej, rímskokatolíckej a apoštolskej cirkvi a ich kňazom, za hudobný sprievod Ing. Tomášovi Hybenovi a všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére a
k úspešnému priebehu slávnosti.

Trojkráľový koncert

6. januára 2016 sa konal v sále
Kultúrneho domu v Štrbe trojkráľový
koncert Ťaskovcov a cimbalovej hudby Verbunk. Bolo to ďalšie kultúrne a
veľmi príjemné podujatie, ktorým sme
dali bodku za vianočným obdobím.
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ŠOLDOVSKÝ KRÍŽ
Určite neuniklo vašej pozornosti, že na Obecnom úrade v Štrbe – v obradnej sieni, je vystavený originál Šoldovského kríža, zapožičaný Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Slávnostne bol obci odovzdaný na predvianočnej slávnosti PhDr. Mariánom Sojákom. Táto chvíľa bola umocnená
piesňou Jána Timku z Liptova, ktorej text vám ponúkame v našich novinách.
Pieskovcový kríž bol
vykopaný
archeológom,
pamiatkarom a historikom
Prof. Alfrédom Pifflom v
roku 1951 počas výskumu
zaniknutej osady Šoldov,
ktorá sa nachádza západne
od obce Štrba. Z dôvodu, že
tento kríž bol významnou
archeologickou pamiatkou,

Ján Timko
CD „V srdci Európy hory sa dvíhajú“
(piesne o Tatrách a prírode)

Pieseň o Šoldove
Ján Timko - autor piesne o Šoldove.

Originál Šoldovského kríža vystavený v obradnej sieni.

Súčasne si obec objednala zhotovenie jeho
vernej kópie, ktorá už
natrvalo zostane v obci.
Archeologický výskum,
ktorý zatiaľ neukázal, či
bol Šoldov starší alebo
mladší ako obec Štrba,
by mal pokračovať aj v
tomto roku.

bol prevezený do Slovenského národného múzea
v Bratislave, kde bol vystavovaný v rámci expozície.
V minulosti, keď
chcel niekto Šoldovský
kríž vidieť, musel za ním
cestovať do Bratislavy.
Po 64 rokoch bol kríž
dočasne zapožičaný našej obci, aby si ho mohli
občania a návštevníci
pozrieť v obci a doslova priamo sa dotknúť
histórie. Pre obec je to
významná udalosť, pretože Šoldov je miestom,
história ktorého je stále
zahalená tajomstvom,
ale najmä miestom, ku
ktorému majú Štrbania
blízky vzťah.
Súčasťou
expozície vystaveného kríža
boli aj podrobné informácie o doterajšom
archeologickom výskume. Pri tejto príležitosti
bola vyhotovená pohľadnica a skladačka
s jeho napodobeninou.

O zaujímavostiach z archeologického výskumu informoval Michal
Pavela, predseda MO MS.

Pod Tatrami - plesami, naliatymi
vodou,
ležala tam osada nazývaná Šoldov.
Bolo to tak dávno, pred mnohými
rokmi,
prežívalo sa tu len ťažkými krokmi.
Neraz búrka bola, hromy divo bili,
úrodu zničili, tak tu ľudia žili.
V domčekoch zrubových horskú
vodu pili,
len to jedlo mali, čo si urobili.
Hľadeli stáročia na štíty ich Tatier,
mračná sa stretali
s dymom ranných vatier.
Žili tu rodiny ako sa len dalo,
čo sa v tom Šoldove, čo sa tam
udialo.
Snáď len Tatry vedia, ony to videli,
keby len tie štíty rozprávať vedeli.
Povedali by nám možno niečo nové,
aj prečo zanikol život na Šoldove.

Návštevníci expozície obdržali tematickú skladačku.
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plodný rok štrbských matičiarov
	Miestny odbor Matice slovenskej v Štrbe zhodnotil svoju činnosť 10. januára 2016 na výročnej členskej schôdzi. Jedným z hostí bol aj
I. podpredseda Matice slovenskej, herec a recitátor Jozef Šimonovič. 60 prítomných členov na výročnej schôdzi svedčí o záujme o matičné dianie
v našej obci. Matičiari si slovom aj obrazom pripomenuli vydarené podujatia v minulom roku.
V januári sme boli nápomocní pri organizovaní Svetovej zimnej univerziády na
Štrbskom Plese, a to hlavne pri razení mincí, ale aj pri folklórnych vystúpeniach pre
športovcov a návštevníkov univerziády. Pri
návšteve obce účastníkmi univerziády sme
predviedli tradičnú štrbskú zabíjačku.
V apríli sme si pripomenuli 200 rokov
od narodenia nášho významného rodáka
Ľudovíta Markušovského. Okrem pietnej
spomienky v Štrbe sme navštívili aj jeho
pôsobisko v maďarskej obci Vasergeszeg a
položili matičný veniec na jeho hrob.
8. mája sme si pripomenuli 70. výročie
od ukončenia II. svetovej vojny položením
vencov a zapálením sviečok na hrobe neznámeho vojaka a pri tabuli s menoslovom
padlých Štrbanov, ktorú sme spoločne
s obecným úradom pred rokom osadili. Pod
menami našich padlých rodákov je napísané: „Bojovali sme a umierali, nezabúdajte
na nás“. My, matičiari, budeme dbať o to,
aby sa naozaj, nezabudlo na chlapov, ale aj
ženy, ktorí položili za svoju obec to najcennejšie – svoj život.
V júni sme zorganizovali autobusový zájazd do rodnej obce Ľudovíta Štúra do Uhrovca. Celý minulý rok sa niesol

ný akt v dejinách SR.
Medzi ťažiskové akcie
nášho odboru patrí spolupráca pri archeologickom
výskume v Šoldove. Aj v
roku 2015 sme boli nápomocní archeológom, či
už priamo na výskume,
alebo technickom zabezpečovaní ich práce, ale aj
spoločným gulášom priamo v Šoldove. V závere
minulého roka sme si
Z výročnej členskej schôdze Miestneho odboru Matice slovenskej v Štrbe. ešte raz pripomenuli Ľudovíta Štúra na podujatí
v znamení 200. výročia narodenia tohto v Levoči, kde si pripomenuli príchod Štúrovnajvýznamnejšieho dejateľa našej novodo- cov do Levoče.
Bol to plodný rok štrbských matičiarov,
bej histórie. Navštíviť rodný dom Ľudovíta
Štúra a zároveň Alexandra Dubčeka bolo ktorých je už vyše 100 a stále sa ich rady
veľkým zážitkom pre všetkých matičiarov, rozširujú. Aj na tento rok sme si naplánovali viacero podujatí. Na záver sa chcem
ktorí sa zúčastnili tohto zájazdu.
Stalo sa už tradíciou a nielen pre mati- poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali
čiarov, že v júli si pripomíname zapálením a vyjadriť presvedčenie, že hlavný cieľ Mavatry vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej tice – zachovávať kultúrne a historické derepubliky. Pekné prostredie, ľudová hudba dičstvo svojich predkov – budeme napĺňať
a spev, dobrý guláš a národné povedomie aj naďalej.
Michal Pavela
aj tentoraz prilákalo na Strelnicu veľa ľudí,
predseda MO MS
ktorí si spoločne pripomenuli tento význam-

Štrbskí matičiari v Uhrovci pri pamätníku Ľudovíta Štúra. V pozadí vpravo jeho rodný dom.
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Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
	Obecné zastupiteľstvo obce Štrba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení stanovuje minimálne ceny za prenájom nebytových priestorov v obci Štrba nasledovne:
Článok I.
Ceny prenájmu
Minimálna cena prenájmu za 1m2/rok nebytových priestorov v obci je: (viď tabuľka)
Článok II.
Osobitné ustanovenia
1. Záujemcovia o nebytové priestory
predložia písomnú žiadosť, v ktorej uvedú
presný názov organizácie alebo meno nájomcu, IČO organizácie, presnú špecifikáciu
priestoru a účel nájmu, kontaktné údaje.

2. V odôvodnených prípadoch na návrh
starostu obce obecné zastupiteľstvo v Štrbe môže znížiť stanovú cenu za 1 m2 nebytového priestoru.
3. Obecné zastupiteľstvo dňom účinnosti týchto Zásad prenájmu schvaľuje
uzavretie nájomných zmlúv na prenájom
nebytových priestorov na dobu neurčitú.
4. Prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve obce sa riadi § 9a) odst. 9 zákona
Slovenskej národnej rady c. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov nadobudli
platnosť dňom schválenia v Obecnom zastupiteľstve obce Štrba dňa 23. 11. 2015,
uznesením č. 126/2015 a účinnosť dňom
1. 1. 2016.

Účel nájmu

Cena nájmu za 1m2/rok

1. pre realitné kancelárie, stávkové kancelárie, herne, peňažné ústavy, poisťovne

60 €

2. obchodné, výrobné, reprezentačné, administratívne, kancelárske, cestovné kancelárie, reštaurácie, pohostinstvá a ostatné priestory podobných úžitkových vlastností:
a) zóna A centrum obce a Tatranská Štrba
b) zóna B – okrajové časti obce

20 €
10 €

3. dielenské, skladové, pivničné priestory, garáže, suterény, chodby, šatne, sociálne zariadenia a ostatné
priestory podobných úžitkových vlastností

5€

4. pre účely poskytovania zdravotníckych a lekárenských služieb

10 €

5. pre poskytovanie verejno-prospešných služieb a služieb drobných remeselníkov a živnostníkov

15 €

6. nájomné za nebytové priestory pre organizácie zaoberajúce sa neziskovou sociálnou činnosťou, športom,
kultúrou, školstvom, ďalej politické strany, neziskové organizácie, nevládne organizácie, občianske združenia,
dobrovoľné a iné organizácie, ktorých činnosť je zameraná v prospech obce a jej občanov

1 €/predmet nájmu/rok

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Voľby do NR SR sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016. V našej obci sú vytvorené štyri volebné okrsky. Dva v obci a po jednom v miestnych
častiach. Každému voličovi bude doručené Oznámenie o voľbách, kde bude uvedený príslušný okrsok podľa trvalého pobytu. Volebné miestnosti
budú otvorené v čase od 7.00 – 22.00 hodiny.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej komisii
svoju totožnosť predložením občianskeho
preukazu. Vo volebnej miestnosti obdrží hlasovacie lístky a obálku na hlasovanie.
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území

Slovenskej republiky a v deň volieb nebude
môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu
vo svojom volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať
v obci trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zozna-

mu voličov ho obec vyčiarkne s poznámkou
o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
a) osobne, najneskôr posledný pracovný
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deň pre konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.
2016) v úradných hodinách obce. Obec
vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
b) v listinnej forme tak, aby žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
15.2.2016),
c) elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho

preukazu bola doručená obci najneskôr 15
pracovných dní predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého
pobytu, ak v žiadosti uvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni
od doručenia žiadosti.
Je možnosť požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, najneskôr v posledný deň
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
4.3.2016). Žiadosť musí obsahovať údaje o

VOĽBY

voličovi – meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu). Ak volič v písomnej alebo
elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací
preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti
uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie
hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je
možné použiť tlačivá zo stránky Ministerstva
vnútra SR (www.minv.sk).

DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

5. MAREC 2016 (sobota)
7.00-22.00 hod.

Informácia o spracovaní Plánu rozvoja obce na roky 2016 - 2023
Ako sme vás už informovali v predchádzajúcom čísle Štrbských novín obec spracováva podľa novej metodiky Plán hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce Štrba 2016 - 2023 (skrátený názov Plán rozvoja obce). Zhotoviteľom je Centrum rozvoja turizmu PSK Vysoké Tatry.

V januári 2016 bol tento strategický
dokument zverejnený Okresným úradom,
odborom životného prostredia v Poprade
na www.enviroportal.sk ako súčasť Oznámenia o strategickom dokumente na nové
programovacie obdobie. Posudzovanie SEA
tohto dokumentu vyplýva z § 5 zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho prílohy č. 2.
Jeho konečné schválenie na obecnom
zastupiteľstve predpokladáme na najbližšom zasadnutí v marci 2016.
Súčasťou analytickej časti PHSR bol
verejný prieskum medzi občanmi Štrby a
Tatranskej Štrby, ktorý priniesol niekoľko zaujímavých výsledkov. Občanov sme sa pý-

tali na to, čo im v obci chýba, ako hodnotia
rozvoj obce za posledných 5 rokov, na ich
námety týkajúce sa zlepšenia života v obci.
Do ankety sa zapojili väčšinou občania vo veku 41-60 rokov a nad 60 rokov.
V odpovediach prevažovala absencia väčšej informovanosti, najmä prostredníctvom
internetovej stránky obce. Často sa objavovala požiadavka častejšieho dopravného
spojenia medzi Štrbou a Tatr. Štrbou, resp.
Štrbským Plesom a Svitom, potreba vybudovania verejného kompostoviska. V centre obce chýbajú verejné odpadkové koše,
chýba detské ihrisko pre deti od 6 – 12
rokov. V Tatranskej Štrbe cítia nedostatok
predajní potravín, je nutná oprava asfaltového povrchu niektorých ulíc, či potreba
nových lavičiek. Zaujímavý podnet prišiel
k zachovávaniu ľudových tradícií a najmä
k identite štrbského kroja. Zo strany občanov bolo navrhnuté usporiadať Štrbské folklórne slávnosti v priamo v obci.
Všetkými návrhmi a podnetmi sa bude
obec v najbližšom období zaoberať, na niektorých už začala pracovať v týchto dňoch.
O výsledkoch verejného prieskumu budú
informovaní aj poslanci obecného zastupiteľstva a samozrejme budú zapracované
do programovej časti Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na ďalšie obdobie.
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Mapa názvov honov katastra Štrby v miestnom názvosloví
Pre zlepšenie informovanosti a všeobecný prehľad vám predkladáme mapu katastra obce
s názvami jednotlivých častí chotára – honov – v miestnom názvosloví.
Budeme radi, ak vám mapa pomôže zorientovať sa na ploche 6305,1 ha
katastrálneho územia obce Štrba a zároveň prispeje
k zachovaniu názvoslovia v rámci nášho
historického dedičstva.
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Obstarávanie „Územného plánu obce Štrba“
Obec Štrba, ako orgán územného plánovania, na základe pristúpenia k procesu obstarávania nového územného plánu obce, dňa 11.01.2016
na svojom zasadnutí obecného zastupiteľstva pod uznesením číslo 3/2016, schválila na základe predchádzajúceho súhlasného stanoviska
Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 04.01.2016 pod zn.: OÚ-PO-OVBP1/2016/2254/809 ZADANIE, vypracované spoločnosťou Ateliér Urbeko, s.r.o., so sídlom Konštantínova 3, 080 01 Prešov, ktorého obsahom je:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Dôvody obstarania územného plánu
Hlavné ciele rozvoja územia
Vymedzenie riešeného územia
Požiadavky vyplývajúce z územného plánu VÚC Prešovský kraj		
Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia
Požiadavky na riešenie záujmového územia obce			
Základné demografické údaje a prognózy
Požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce
			
Požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu obce
Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technickej infraštruktúry
Požiadavky na ochranu prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva, na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších
chránených území a ich ochranných pásiem vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia
l) Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia
m) Požiadavky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami a civilnej ochrany obyvateľstva
n) Požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce s prihliadnutím na historické, kultúrne,
urbanistické a prírodné podmienky územia vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
o) Požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby
p) Požiadavky z hľadiska životného prostredia
q) Osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
r) Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom zóny
s) Požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
t) Požiadavky na vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby
u) Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie územného plánu
a ktoré je k nahliadnutiu na stavebnom úrade obce.
Pripomienky, ktoré boli podané dotknutými orgánmi, orgánmi miestnej samosprávy a právnickými osobami boli vyhodnotené v dokumentácii
pre zadanie a v súlade s vyhodnotením zapracované do čistopisu návrhu zadania.
Pripomienky doručené zo strany občanov sú postúpené do ďalšieho procesu obstarávania územného plánu obce.
V súčasnosti je vypracovávaný dokument „Oznámenia o strategickom dokumente“, ktorý bude posudzovaný Okresným úradom Poprad,
odborom starostlivosti o životné prostredie.
Ďalšie etapy procesu zabezpečenia územnoplánovacej dokumentácie obce sú návrh, prerokovanie a schválenie konceptu a návrh, prerokovanie a schválenie vybratého variantu riešenia z konceptu územnoplánovacej dokumentácie.
V každej z týchto etáp je možnosť ďalšieho pripomienkovania predloženého návrhu na obecnom úrade, príp. e-mailovej adrese.

Prehľad o pohybe obyvateľstva v obci Štrba k 31. 12. 2015
Časť obce
Bez adresy
Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso
Spolu

Muži

Ženy

Chlapci

Dievčatá

Spolu

Porovnanie s rokom 2014

44

26

6

7

83

+7

1016
422

1053
463

147
46

140
50

2356
981

-14
-30

29

48

4

2

83

-3

1511

1590

203

199

3503

-40

Prisťahovaní do obce

35

-12

Odsťahovaní z obce

67

-10

Narodení

22

-9

Zomrelí

28

+1

Uzavretie manželstva

15

-7
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Predaj osvetovej besedy

vyhlasuje:

OBEC ŠTRBA, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
(ďalej len vyhlasovateľ)

II. kolo obchodnej verejnej súťaže (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na
uzatvorenie kúpnej zmluvy:
- na administratívnu budovu (osvetová beseda) súp. č. 33 v Tatranskej Štrbe, stojaca na parc. KN-C č. 2418/3 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 512 m2, k. ú. Štrba,
- pozemok na parc. KN-C č. 2418/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 512 m2, k. ú. Štrba,
- pozemok parc. KN-C č. 2418/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2, k. ú. Štrba,
- pozemok parc. KN-C č. 2418/6 – trvalé trávne porasty o výmere 211 m2, k. ú. Štrba.

Predmet kúpy na základe súťaže:
-

-

administratívna budova (osvetová beseda) súp. č. 33 v Tatranskej Štrbe, stojaca na parc. KN-C č. 2418/3 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 512 m2, k. ú. Štrba,
pozemok na parc. KN-C č. 2418/3 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 512 m2, k. ú. Štrba,
pozemok parc. KN-C č. 2418/7 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 112 m2, k. ú. Štrba,
pozemok parc. KN-C č. 2418/6 – trvalé trávne porasty
o výmere 211 m2, k. ú. Štrba, zapísané na Okresnom úrade v
Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1.

Objekt a pozemky sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Podmienky súťaže sú uverejnené na úradnej tabuli internetovej stránky obce: www.strba.sk

Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti:
59 282 Eur

Termín a miesto predkladania návrhov:

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou
návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude
slovom: päťdesiatdeväťtísícdvestoosemdesiatdva eur
uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa
- heslo „Obchodná verejná súťaž – predaj budovy a prislúchajúcich pozemkov v Tatranskej Štrbe“ s označením „neotvárať“
- adresa príjemcu: Obecný úrad Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 12. 2. 2016 do 12.00 hod.

Prevádzka Ceragem lôžok
Obec Štrba disponuje 4 Ceragem lôžkami, ktoré sú dostupné pre občanov Štrby
aj jej blízkeho okolia. Cena je 0,50 €/ procedúra pre občanov obce a 1 €/procedúra
pre občanov žijúcich mimo obce.
V Štrbe sú v prevádzke 2 lôžka v budove Spoločenského domu v Štrbe, na prízemí pri klube Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.

V Tatranskej Štrbe sa dve Ceragem
lôžka premiestnili z
pracoviska obecného
úradu do Domu seniorov *** v Tatranskej
Štrbe, Horská 76/28.

Prevádzková doba:

Prevádzková doba:

pondelok – piatok:
14.00 – 17.00 hod
streda:
14.00 – 18.00 hod.
Na procedúry sa môžete objednať
na tel.: 0902 349 773

pondelok – piatok:
9.00 do 16.00 hod.
Objednať sa môžete
priamo na recepcii
Domu seniorov na tel.:
7722777

Masážne lôžka Ceragem v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe.
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doposiaľ plánované PODUJATIA V ROKU 2016
Január

Deň detí a športu

Benátska noc

Memoriál D. Sokola a J. Jonasa –
hasičská súťaž

Ľudové umelecké remeslá

Jún

Noc tatranských bojovníkov

Memoriál 24 padlých hrdinov SNP
Gerlachov
Kontinentálny pohár FIS Slavic Cup

Štrbský Ski-alp Race

Február
Štrbské bežky - verejné preteky
v behu na lyžiach pod záštitou
No Name

Marec
Majstrovstvá SR v behu na lyžiach
Veľká cena Slovenska v alpskom
lyžovaní

Rajec High Tatras Night Run
Odomknutie vôd jazera Štrbské pleso
Tatry Running Tour 2016
Prijatie deviatakov
Medzinárodné cyklistické preteky
Okolo Slovenska

Júl
Štrbské folklórne slávnosti – zmena
miesta konania na Štrbu!

August
Svište na Plese
Deň obce

September
Prijatie prvákov
Memoriál Pavla Antala
Cykločasovka

Október
Venerovského memoriál
Slávnosti poézie
Prijatie učiteľov

Mesiac úcty k starším

November

Krížová cesta v Šoldove – novinka!

Pamiatka zosnulých

Veselá Veľká noc na Štrbskom Plese

Apríl
Fis Masters Cup – Slalom a Giant slalom

Máj
Deň matiek
Majáles
Oceňovanie športovcov

Hasičská súťaž O pohár starostu
obce
Malý štrbský maratón

December
Mikuláš
Predvianočné stretnutie s dôchodcami
Vianočná slávnosť
Silvestrovský krst snehovej vločky
Volejbalový turnaj
Tatranský pohár v behu a skokoch
na lyžiach
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nové multifunkčné ihrisko
Dňa 14. 1. 2016 bolo v
M. Cup, Bratislava, prípravobci slávnostne otvorené
né zemné práce vykonal
nové multifunkčné ihrisko
Ján Michalko, Štrba 27,
v priestoroch športového
osvetlenie ihriska Revmonštadióna ŠK Štrba. Otvorenie
tel, s.r.o. Gerlachov.
ihriska sa konalo za účasti
Nové ihrisko je situvzácnych hostí, športovcov,
ované východným smerom
futbalistov, hasičov, žiakov
od terajšieho futbalového
základnej školy, občanov.
ihriska. Povrch pozostáva z
Slávnostný výkop na
umelej trávy výšky 15 mm a
bránku a symbolické prepieskového vsypu. Na hracej
strihnutie pásky vykonal
ploche sú vyznačené čiary na
predseda vlády SR Rovolejbal a futbal. Je osvetlené
bert Fico za účasti splnozo štyroch strán reflektormi,
mocnenca vlády SR pre
takže môže byť využívané aj
otvorení multifunkčného ihriska - zľava: Peter Šuca, Dušan Galis, Stanislav Kubášport a mládež, poslanca Na
vo večerných hodinách.
nek, Peter Chudík, Robert Fico, Michal Sýkora.
NR SR Dušana Galisa,
Multifunkčné ihrisko bude
poslancov NR SR Stanislava Kubánka na jeho výstavbu prispela aj obec zo svojho slúžiť oddielom Športovému klubu Štrba –
a Petra Šucu a predsedu Prešovského samo- rozpočtu.
najmä futbalovému na tréningové účely, dobsprávneho kraja Petra Chudíka.
Výstavbu multifunkčného ihriska rovoľnému hasičskému zboru, na športové
Na realizáciu stavby bola poskytnutá do- s umelou trávou o rozmeroch 40x20 m vyžitie žiakov základnej školy v našej obci,
tácia z Úradu vlády SR v sume 40 000 € a realizovala koncom minulého roka firma žiakov športových tried, či širšej verejnosti.

Turistický a futbalový oddiel ŠK Štrba hodnotili
Členovia Klubu turistov pri Športovom klube v Štrbe hodnotili činnosť za uplynulý rok na
výročnej členskej schôdzi. Činnosť bola bohatá, najmä čo sa týka turistických výletov.

V zimnom období využili bežecké trate,
ktoré ratrakom dala urobiť obec a vybrali
sa na bežkách v rámci Lyžiarskeho pochodu, ktorý organizujú každý rok. Aj pri

Členovia turistického oddielu na lyžiarskom pochode.

ďalšom podujatí využili bežky a vydali sa
na dvojdňový lyžiarsky pochod Veľkou Fatrou z Vyšných Revúc, na Ploskú a ďalej po
hrebeni Veľkej Fatry cez Chyžky, Koniarky,
Ostredok, Krížnu na Kráľovu studňu.
Ďalším podujatím bol výlet do Krásnohorskej jaskyne na Silickej Planine, kde
absolvovali turistický okruh zo Silickej Brezovej cez Silickú ľadnicu.
Turisti pri svojich potulkách využívajú aj bicykle a zorganizovali si cyklotúru
Východná – Tri studničky. Za krásneho
počasia im vyšla pešia turistika Špania dolina-Kalište, Nízke Tatry Salatín, Svišťový
štít aj víkend v Malej Fatre na Malý aj Veľký Rozsutec, víkend v Roháčoch i výstup
na Kozí štít vo Vysokých Tatrách.
Výstup pod Štrbský štít zorganizovali
turisti už 35-ty krát. Posledným turistickým podujatím v roku 2015 bola turistika
Telgárt zo sedla Besník na najvyšší vrch
Slovenského raja 1271,5 m vysoký Borovniak.
K podujatiam turistov patrí aj opekačka
v oddychovom areáli za dedinou.
Okrem turistických aktivít členovia
klubu na žiadosť PS Urbár Štrba opravovali chodník od Capieho plesa na Bystrú
Lávku.
Pavol Šerfel
predseda Klubu turistov
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V piatok 8.1.2016 sa konala výročná
členská schôdza futbalového oddielu (FO)
Športového klubu v Štrbe.
Po úvodnej informácii a schválení
programu nasledovala správa o činnosti oddielu, ktorú predniesol predseda FO Marek
Tekeľ. Zhodnotil činnosť za rok 2015, pripomenul podujatia, ktoré sa konali na futbalovom štadióne a informoval o pripravovaných
akciách v roku 2016. Poďakoval sponzorom,
ktorí prispeli k práci FO v uplynulom roku.
Nasledovala správa o hospodárení futbalového oddielu, ktorú predniesol jeho pokladník Róbert Šulák.
Jednotliví tréneri a vedúci mužstiev
zhodnotili činnosť svojich zverencov, pričom
konštatovali, že žiacke mužstvo skončilo po

ŠTRBSKÉ NOVINY
jesennej časti na
2. mieste, A - mužstvo na 14. mieste
a mužstvo dorastu
bolo vylúčené zo súťaže.
V diskusii sa
prítomní členovia
vyjadrili k práci jednotlivých mužstiev
a k pripravovaným
podujatiam, ktoré je
potrebné spoločnými silami zrealizovať.
Marek Tekeľ
predseda FO

Naše futbalové A-mužstvo.

V Štrbskej Mlynici žije aj vzácna „ryba“
Z Nižného Kozieho plesa v Mlynickej doline vyteká potok Mlynica, ktorý ešte v 19. storočí dodával vodnú energiu štyrom štrbským mlynom.
V blízkosti Jazierok lásky na Štrbskom Plese sa jeho koryto rozdeľuje na Popradskú a Štrbskú Mlynicu. Či k tomuto rozdeleniu Mlynice došlo
prirodzeným spôsobom, alebo či kvôli posilneniu výkonnosti mlynov odviedli vodu z pôvodnej Mlynice Štrbania, nie je doteraz celkom jasné. Dobové
mapy z prvého vojenského mapovania z rokov 1763 – 1787 zaznamenávajú iba Štrbskú Mlynicu a prirodzené skrátenie si cesty potoka Mlynica
do rieky Poprad v Mengusovskej doline nie je na týchto mapách ešte zakreslené. Rozdelenie Mlynice zachytávajú až historické mapy z druhého
vojenského mapovania (1806-1869).
Za obcou Štrba smerom na Svit priberá
Mlynica viaceré prítoky ako Štrbský potok,
Červená voda, potok Lopušná a Potôčik, pričom tok Mlynica tu často nesie pomenovanie Lučivianka. V dolnej časti katastrálneho
územia obce Štrba pod Tatranskou Štrbou
spomaľuje Mlynica svoje prúdenie a tečie
v početných meandroch – t.j. výrazných
oblúkoch vodného toku. Mlynicu tu až po
sútok so Štrbským potokom pri autobusovej
zastávke Štrba mlyn pod Kamencom sprevádzajú iba miestami prerušované brehové
porasty tvorené pôvodnými druhmi vŕb a
jelše sivej s vtrúsenou krušinou jelšovou. Za
bývalou vápenkou (kameňolomom) smerom
na Lučivnú, pomiestne lemujú brehy Mlynice
aj bylinné porasty deväťsilov, ktoré sú ľudovo nepresne nazývané lopúchy. Tieto deväťsilové brehové porasty však často vytvárajú
cenné biotopy európskeho významu, ktoré
sú zákonom osobitne chránené. V meste
Svit, pred vtokom do rieky Poprad, dosahuje Mlynica (Lučivianka) priemerný prietok
670 l/s.
Takýto zachovalý, prirodzený charakter Mlynice umožňuje život chránenému
druhu vodného živočícha - mihule potočnej
(Lampetra planeri). Mihuľa je zvláštne vyzerajúca „nepravá“ ryba, ktorú môžeme
nazvať aj žijúcou fosíliou. Z vedeckého hľadiska však nepatrí do triedy Ryby (Pisces),
ale do samostatnej triedy Kruhoústovce

Dospelé mihule majú hadovitý tvar tela s dĺžkou
do 20 cm.

(Cyclostomata), ktoré sú nazývané aj kruhoúste ryby, pretože majú okrúhle prísavné
ústa so silným jazykom a rohovitými zúbkami prispôsobenými na parazitický spôsob života. Mihule sa vyskytujú výhradne
v sladkých tečúcich vodách s jemným sedimentom, v ktorom sa vyvíjajú ich larvy (tzv.
minohy). Tvarom tela pripomínajú skôr úhora
a v dospelosti dosahujú dĺžku tela 8 – 16
cm. Patria medzi stavovce, ale nemajú skutočnú chrbticu, len chrbtovú strunu (chordu)
a chrupavkovú kostru. Ich potravou je tzv.

detrit - neživá organická hmota prítomná v
naplavených jemných sedimentoch potoka,
riasy, rozsievky a zbytky rastlín. Dospelé
mihule potravu neprijímajú, pretože počas
premeny (metamorfózy) im degeneruje
črevo. Larvy žijú 3 – 5 rokov zahrabané v
pieskovitých a ílovitých nánosoch pod vodnou hladinou, kde sa živia riasami a drobnými organizmami detritu. Pri dĺžke 10 – 15
cm, približne po 2,5 – 3,5 roku sa začína
ich metamorfóza na dospelé jedince, ktoré
sa rozmnožujú (neresia) iba jedenkrát počas
života a po neresení zahynú.
Mihule sú teda krátkoveké a pre zachovanie ich populácie sa musia každoročne
rozmnožovať. Preto môžu mať pre nich fatálne následky aj dočasné zmeny prostredia. Pre ich zachovanie je potrebné zabrániť
regulácii tokov, nekontrolovaným výrubom
brehových porastov a zásahom do koryta
toku. Výrazné zásahy do koryta vodného
toku, ako napr. spevňovanie brehov, úpravy
a narovnávania toku či ťažba štrku z koryta
toku, môžu spôsobiť zánik miest s ukladaním mäkkých nánosov jemného piesku a
detritu, v ktorých sa vyvíjajú larvy mihúľ. K
ukladaniu týchto jemných sedimentov dochádza práve v lokalitách s výskytom meandrov, kde je prúd vody pomalší. Mihule sú
svetloplaché, preto im súvislý brehový porast dospelých vŕb a jelší tieniaci vodnú hladinu poskytuje svojimi koreňmi pod vodnou
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Larvy mihule potočnej žijú zahrabané v piesčito-hlinitých nánosoch vodného toku.

hladinou optimálne úkryty a nadzemná časť
stromov zase vhodnú potravu z rastlinného
materiálu spadnutého do vody.
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Mihule sú považované za indikátorov
čistoty vôd. V katastri obce Štrba nachádzajú mihule potočné optimálne podmienky pre
svoj vývoj v meandroch Mlynice východne
od železničnej zastávky Štrba medzi diaľničným mostom a železničnou traťou, ako aj v
lokalite bývalého štvrtého mlynu nad križovatkou na ceste zo Štrby do Lučivnej. Mihula potočná je rozšírená v povodí Popradu a
Dunajca, kde je okrem jej výskytu v Mlynici
(Lučivianke) jej hlavným genofondovým rezervoárom na Slovensku rieka Poprad a jej
prítoky. Aj kvôli mihuli potočnej bola horná
časť rieky Poprad vyhlásená v roku 2004
za chránené územie európskeho významu
patriace do sústavy Natura 2000. Na Slovensku sa okrem mihule potočnej vyskytujú
ešte ďalšie tri druhy mihúľ. Mihuľa ukrajinská
(Eudontomyzon mariae) je o niečo väčšia a
vyskytuje sa v horných povodiach Váhu,
Hrona, Nitry, Moravy a Ipľa. Na jej ochranu
boli napr. na Liptove vyhlásené za územia
európskeho významu rieka Hybica a Biely

Váh. Veľmi podobná je mihuľa Vladykova
(Eudontomyzon vladykovi), ktorá je podobne ako predchádzajúce dva druhy tiež neparazitickým druhom mihúľ. Na Slovensku
je rozšírená v povodí stredného Dunaja a v
riekach východného Slovenska (okrem povodia Tisy). Posledným zástupcom mihúľ na
Slovensku je mihuľa karpatská (Eudontomyzon danfordi), ktorá sa vyskytuje výlučne v
povodí Tisy. Je to parazitický druh, ktorý sa
prisáva na väčšie ryby, ostrými zubami a jazykom rozdiera kožu a svalstvo obete a živí
sa jej krvou a svalstvom.
Všetky druhy mihúľ majú vysokú ochranársku hodnotu, pretože sú na Slovensku
chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny, patria medzi druhy európskeho významu
osobitne chránené európskou smernicou
o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov
a voľne rastúcich rastlín, a zároveň patria
medzi kriticky ohrozené druhy.
Text a foto: Peter Štofko,
Správa TANAPu

Na knižnom trhu vyšli nové zaujímavé publikácie, ktoré dávame do Vašej pozornosti
Milan Paprčka a Simona Nádašiová: „Tatry a Zamagurie z neba“ a „Recepty slávnych a úspešných“ od autorov Štefan Packa a Patrícia Packová.
Prvá kniha nám prináša predovšetkým
unikátne letecké zábery tatranských štítov,
Pienin a Zamaguria, v ktorej jedna dvojstrana je
venovaná obci Štrba a Štrbskému Plesu. Krásne farebné snímky sú doplnené aj poetickým
slovom napr. Maše Haľamovej, Ľudovíta Štúra
či slovami ľudovej piesne Goraľu, cy či ňe zaľ
v goraľskom nárečí.
Autori knihy Recepty slávnych a úspešných prostredníctvom zaujímavých rozhovorov i množstvom fotografií a receptov
obľúbených jedál 50 osobností Slovenska
priblížili ich vzťah k vareniu a gastronómii.

Knihu Recepty slávnych a úspešných uviedli
do života autori za prítomnosti svojich hostí
21. januára 2016 v Zichyho paláci v Bratislave.

Medzi osobnosťami sa v knihe objavili hneď
dve zo Štrby, a to starosta Michal Sýkora s
ponukou štrbských krúp a biatlonista Pavol
Hurajt so zemiakovými šúľancami s makom.
Svoj obľúbený recept pridal napríklad aj Peter
Sagan, Štefan Kvietik, Peter Hámor, Mária
Čírová, Rudolf Schuster, Marcela Laiferová,
Milka Zimková a ďalší.
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Bežecká lyžiarska sezóna je v plnom prúde
V športovom areáli na Štrbskom Plese bola definitívne odštartovaná slovenská zimná pretekárska sezóna v behu na lyžiach, a to tradičným
podujatím – 43. ročníkom Tatranského pohára v behu na lyžiach (12. – 13. 12. 2015). Medzi kvalitnými pretekármi sa v prvých pretekoch kontinentálneho pohára FIS Slavic Cup dokázali presadiť aj slovenskí športovci.
Na dodržiavanie medzinárodných pravidiel prišiel dohliadať skúsený technický
delegát Jakub Vodrážka z Českej republiky, ktorý po skončení pretekov uviedol:
„Vždy sa rád vraciam tu na Štrbské
Pleso. Stretávam tu nadšený a dobrovoľný tím usporiadateľov, pritom na profesionálnej úrovni a zakaždým, keď prídem,
je tu vybudované niečo nové. A to sú dve
najväčšie devízy, ktoré začínajú prinášať
veľké výsledky.
Preteky prebehli na vysokej úrovni a
ďakujem celému organizačnému tímu,
s ktorým je radosť spolupracovať.“
Aj napriek úplnému nedostatku snehu
v ostatných slovenských strediskách bežeckého lyžovania nielen na Slovensku,
ale takmer v celej Európe, Štrbské Pleso
nesklamalo a pretekári si mohli opäť naplno užiť trate, na ktorých sa pretekalo po-

Víťazi 58. ročníka Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP: 1. Mlynár, 2. Segeč, 3. Šulek.

2. kolo Slavic Cupu, ktoré sa presunulo
pre nevhodné snehové podmienky z poľského Zakopaného na Štrbské Pleso. Na
obidvoch pretekoch potvrdil pozíciu slovenskej jednotky Peter Mlynár a medzi
ženami Barbora Klementová. Koncom februára nás čakajú verejné bežecké preteky
Štrbské bežky, na ktoré vás touto cestou
– či už ako aktívnych bežkárov alebo divákov srdečne pozývame.
Obrovskú prácu na príprave areálu
odviedla obec Štrba ako vlastník a správca areálu, ktorá pripravila štadión i trate
vo výbornej kvalite. Oceňujú to nielen
pretekári, kluby, ktoré tu trénujú - ale aj
rekreační bežkári. A tých z roka na rok
pribúda, čo nás veľmi teší. V rámci vylepšenia služieb obec ponúka pre bežcov odkladacie skrinky na číselný kód,

Z otvorenia zimnej sezóny 2015/2016 a krstu snehovej vločky na Štrbskom Plese.

čas Svetovej zimnej univerziády. Prispelo
k tomu aj historicky prvé umelé zasnežovanie bežeckých tratí, ktoré v areáli vybudovala obec Štrba.
Zimná lyžiarska bežecká sezóna na
Štrbskom Plese bola oficiálne otvorená
31. 12. 2015 slávnostným pokrstením
snehovej vločky a sľubom lyžiarskej ško-

ly. Vločku krstili a popriali dobrú sezónu
plnú snehu a bez úrazov starosta obce Michal Sýkora, riaditeľ 1. Tatranskej Peter
Tomko a predseda dobrovoľného zboru
Horskej záchrannej služby Jaro Švorc.
Začiatkom januára sa konali v areáli
ďalšie veľké bežecké podujatia - 58. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP a

Túto sezónu slúžia bežcom lyžiarom odkladacie skrinky.
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Tatranský pohár - finále v ženskom šprinte (1. Marciszová z Poľska, 2. Barbora Klementová, SR).

a tiež novú službu, voskovací servis v
jednej z unimobuniek pri tréningových
tratiach.
Snehové podmienky a kvalitné trate
prilákali na Štrbské Pleso aj filmárov z
Poľska a Českej republiky (seriál Bežkotoulky), ktorí tiež môžu len pozitívne prispieť k dobrej propagácii Tatier a samotného Slovenska.

Katarína Garajová, národný technický delegát, Ján Terezčák - autor knihy Dejiny lyžovania na Slovensku a Jakub Vodrážka - medzinárodný technický delegát počas 43. ročníka Tatranského pohára.

Úspešný slovenský reprezentant v behu na
lyžiach - Peter Mlynár.

Na Skalnatom plese vyrástli 4 megasnehuliaci, ktorí sú opäť aj túto zimu milou atrakciou najmä pre malých návštevníkov.
Priemer snehuliakov dosiahol 5,5 metra. Na 7 metrov vysokých snehuliakov sa použilo 175 m3 technického snehu, ktorý vážil
približne toľko ako 33 osobných automobilov.
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