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benátska noc
Blíži sa 3. ročník Benátskej noci
Na 3. ročníku Benátskej noci, ktorá sa uskutoční v sobotu 16. 7. 2016 od 16.00 hod. pri jazere Štrbské pleso, vystúpi populárny klavirista
Richard Rikkon so spevákom Bercom Baloghom
a Mário Lopez dance group. Okrem nich je pripravený bohatý program, ktorý vytvorí príjemnú
atmosféru tohto výnimočného podujatia.

Zrkadlové sochy a masky nebudú chýbať na Benátskej noci ani tento rok.

Richard Rikkon so starostom obce na káve v prevádzke Art Café oproti budove obecného úradu.

ľudové umelecké remeslá
Prehliadka tichej krásy

Prezentácia ľudových umeleckých remesiel
má pre zachovanie nášho národného pokladu
veľký význam. Odkrýva nesmiernu rozmanitosť
a krásu slovenského ľudového umenia, jedinečnosť, akú nenájdeme nikde na svete a na ktorú
môžeme byť právom hrdí. S neopakovateľným
umením, zručnosťou umelcov, ktorí šíria tradície
svojho národa aj za hranicami svojej vlasti, sa
budú môcť tento rok oboznámiť návštevníci aj
na medzinárodnom festivale ľudových remeselníkov.
V prekrásnom prostredí Vysokých Tatier
sa predstaví 95 ľudových remeselníkov zo
Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Srbska a
Ukrajiny. Ľudoví výrobcovia budú prezentovať
svoje remeslá a prácu svojich rúk. Návštevníci Štrbského Plesa budú môcť tak vidieť keramikárov, drotárov, drevorezbárov, kováčov,
šperkárov, tokárov, medovnikárov, čipkárky,
korytárov, remenárov, fujaristov, výrobcov
kraslíc, pastierskych palíc, bačovského riadu,
drevených hračiek, textilných hračiek a mnohé
ďalšie remeslá.
Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá a obec Štrba Vás pozývajú na 2.
ročník prehliadky tichej krásy v lone tatranskej
prírody 23. a 24. júla 2016 v čase od 9,00 –
17,00 hod. na Štrbskom Plese.
(red.)

Ľudoví remeselníci prezentujú svoje výrobky pozdĺž celej komunikácie smer FIS.

Krásne umenie keramikárov.
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letná turistická sezóna sa začala
10. 6. 2016 opäť po roku v prístave člnkov bola symbolicky otvorená už 9. sezóna člnkovania na jazere Štrbského plesa.
Štrbianček. Spestrením tohoročného podujatia
bolo aj to, že divákom, medzi ktorými boli aj
žiaci ZŠ, sa prihovoril Peter Prívara, generálny
riaditeľ cyklistických pretekov Okolo Slovenska a prezident Slovenského zväzu cyklistiky,
keďže v tento deň štartovala na Štrbskom Plese
3. etapa týchto pretekov.
(red.)

Ako prví vyplávali na hladinu
jazera starosta obce, Poseidon a medveď Štrbko.
Symbolické odomykanie vôd jazera.

Boh morí Poseidon, starosta obce Michal
Sýkora a medveď Štrbko symbolicky odomkli
hladinu jazera Štrbské pleso a tým otvorili aj
letnú turistickú sezónu 2016 vo Vysokých Tatrách. Minuloročnú sezónu pozitívne zhodnotil
prevádzkovateľ člnkovania na jazere – Tatry
mountain resorts, keď na jazero vypravili 4200
člnkov s 15 622 pasažiermi.

Uvedenie publikácií do života za prítomnosti
vydavateľa Dajama, s.r.o.

Otvorenie letnej turistickej sezóny a
odomknutie vôd Štrbského plesa bolo vhodným podujatím na uvedenie do života publikácií
Miloš Janoška – život a Krásy Slovenska, Najkrajšie cyklotrasy – Tatry a okolie a hry Poznáš
Tatry? Krstným otcom sa stal starosta obce
Michal Sýkora a spolu s autorom Danielom
Kollárom a manželkou Ivana Bohuša horskými
kamienkami ich uviedli na cestu k čitateľom a
používateľom.
Knihu o Milošovi Janoškovi a hru Poznáš
Tatry? si môžete zakúpiť aj na Obecnom úrade
v Štrbe v cene 6 € za knihu a 18 € za hru.
Príjemnú atmosféru podujatiu vytvoril DFS

objavuj prešovský kraj
Odomknutím jazera bola odštartovaná aj
letná súťaž Objavuj Prešovský kraj, ktorá je spojená s cestovaním a zábavnými kvízmi a potrvá
do 15. septembra 2016.
Prešovský kraj môžu turisti spoznávať vďaka mobilnej aplikácii, ktorá obsahuje turistickú súťaž Objavuj
Prešovský kraj spojenú s cestovaním a zábavnými kvízmi.
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravila pre turistov
letnú turistickú súťaž Objavuj Prešovský kraj.
Turisti ju nájdu v aplikácii Objavujme. Aplikácia
zároveň slúži aj na zábavno-poznávacie cyklistické preteky Cyklopátrania Prešovským krajom.
Súťaž je určená každému, kto má chuť objavovať zaujímavé miesta Prešovského kraja.
Pripravené sú nielen turisticky známe lokality,
ale aj nevšedné a málo známe „chuťovky“.
„Turistom ponúkame kombináciu prehľadných tipov na výlety a zábavnú súťaž v jednom.
Pre mnohých je to výzva navštíviť čo najviac
miest, pre iných forma objavovania nepoznaných lokalít a pomôcka pri plánovaní rodinných
či individuálnych výletov,“ predstavil zámer
Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod
Slovenska.
Súťaž v aplikácii Objavujme sa osvedčila
v minulom roku, v lete 2016 je súťaž doplnená o desiatky zaujímavých miest, kvízové
otázky a fotografické úlohy. Minuloročný najlepší objaviteľ navštívil počas leta 249 miest
kraja, vynechal len Gerlachovský štít. V tomto

Mobilná aplikácia Objavuj prešovský samosprávny odštartovala 10. 6. 2016 na Štrbskom Plese.

roku sú súťažné úlohy inovované.
V súťaži sa nachádzajú aj rôzne menej
známe, ale veľmi zaujímavé miesta ako napríklad Strecha dvoch morí v Šuňave, Obria
skla alebo Zapikanova chyža v Slanských
vrchoch, Kremenec s hranicou troch štátov,
magický Raslavkameň neďaleko Prešova,
pozostatky mohýl (pochovávania starých civilizácií) pri Nižnom Hrušove, či lokalita nálezu
pozostatkov života neandertálcov v geoparku
v Gánovciach. Nechýbajú drevené kostolíky,
vrcholy, rozhľadne, jaskyne, horské chaty,
pramene a pod.
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Lokalizuj sa, odfoť miesto, odpovedaj na kvíz
V aplikácii Objavujme je v hre Objavuj Prešovský kraj umiestnených až 360 tipov na výlety.
Súťažných je 250 miest. Úlohou súťažiaceho je
lokalizovať sa na mieste, za čo získa príslušný
počet bodov. Dvestovka miest má navyše fotografickú úlohu. Teda ak miesto súťažiaci odfotí,
získa bonusové body. A aby nechýbala aj trocha napätia a adrenalínu, pri 125 úlohách nájde
súťažiaci kvízové otázky. Stačí správne odpovedať a na konto pribudnú ďalšie body.
Aplikácia je funkčná aj v offline móde. Pre registráciu a pripočítanie nazbieraných bodov je
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potrebné pripojiť sa na internet. Aplikácia je
voľne dostupná.
Aj po skončení súťaže bude súťaž Objavuj Prešovský kraj voľne prístupná a poslúži ako skvelý sprievodca za výletmi v Prešovskom kraji.
Najlepší objavitelia Prešovského kraja získajú
hodnotné ceny – pobyty, darčekové poukazy,
elektroniku a podobne.
Na svoje si prídu aj cyklisti
Pre cyklistov je v aplikácii Objavujme špeciálna hra Cyklopátrania. Zábavno-poznávacie
preteky zavedú cyklistov do štyroch kútov
Prešovského kraja. V každom z nich majú 15

bodov, na ktoré sa môžu v deň pretekov vybrať,
lokalizovať sa a získať súťažné body. Hra sa v
aplikácii zobrazí vždy deň pred štartom pretekov.
Cyklopátrania Prešovským krajom sú určené cyklistom rôznej vekovej a výkonnostnej
kategórie. V lete 2016 sú v ponuke štyri krásne
lokality: 25. jún – Stropkov, 23. júl – Humenné,
13. august – Ľubovnianske kúpele a 10. september – Prešov.
Všetky informácie nájde verejnosť na stránke www.severovychod.sk
Mgr. Martin Janoško, KOCR

	Letná turistická kampaň Prešovského kraja LEGENDARIUM 2 odštartovala počas osláv Dňa detí na námestí v Prešove. Pätnásť legiend Prešovského kraja v mobilnej hre, v albume s nálepkami a na audio CD pokrstil Adam Žampa spolu s tvorcami projektu. Deti vytvorili úžasné nálepkové
diela.

Adam Žampa (vľavo) – krstný otec projektu
Legendarium.

Kto straší za múrmi Levoče, prečo čert nikdy nevkročí do Sniny, prečo sa ždiarske končiare Vidla a Havran nazývajú alebo ako žili neandertálci neďaleko dnešného Popradu. To všetko
a ešte omnoho viac prezrádza LEGENDARIUM
2. Projekt KOCR Severovýchod Slovenska
spolu prepája 15 príbehov legendárnych postavičiek a predstavuje 60 zaujímavostí kraja,
pričom do projektu je zapojených 40 subjektov
cestovného ruchu. Jeho súťažná časť trvá od
1. júna do 15. septembra, súťaží sa o hodnotné
ceny.
Verejnosť nájde LEGENDARIUM 2 v interaktívnej mobilnej hre, v albume s nálepkami a
na audio CD. Všetky tieto tri časti pokrstil krstný
otec projektu, úspešný športovec Adam Žampa
počas osláv Medzinárodného dňa detí na námestí v Prešove. K mladej slovenskej športovej
legende sa pripojili aj ďalší tvorcovia projektu
– spisovateľ Ján Pochanič, autor CD Martin
Husovský a za KOCR Severovýchod Slovenska
Martin Janoško.

Legendárni hrdinovia a ich lokality:
Neandertálkyňa Aga – Poprad a okolie (Spišská Sobota, Gánovce), Víla Kvetuška – Vysoké Tatry, Čierna pani – Kežmarok a okolie
(Vrbov, Spišká Belá), Ždiarska Vidla – Ždiar
a okolie, Mních Cyprián – Červený Kláštor a
Pieniny, Móric Beňovský – Stará Ľubovňa a
okolie (Vyšné Ružbachy, Hniezdne), Kuchár/
vojak Vasiľ – Svidník a okolie (Dukla), statočná Barbora – Bardejov a okolie (Zborov,
Hervartov), čert Fras – Medzilaborce a okolie (Krásny Brod), smelá Sabína – Sabinov a
okolie, rytier Johanes – Hanušovce n. Topľou
a okolie (Medzianky, Pavlovce), pastier Michal – Prešov a okolie, Biela pani – Levoča
a okolie (Spišská Kapitula, Levočská dolina), Dobrý vojak Švejk – Humenné a okolie
(Brekov, Jasenov), čert Belzebub – Snina a
okolie (Zemplínske Hámre, Sninský kameň)
„Je to krásny projekt, páči sa mi najmä to,
že deti hravou formou spoznajú krásne miesta
Prešovského kraja. Pre mňa sú srdcovkou Vysoké Tatry, preto prvý level, ktorý som si hneď
vyskúšal, bol práve z Tatier,“ uviedol Adam
Žampa. Ako krstný otec projektu sa naplno
zhostil svojej úlohy. Rozdával podpisy, úsmevy,
rozhovory a na dračku išli aj spoločné fotografie
s deťmi.
Zároveň deti podporil vo vytváraní nálepkového rekordu. Deti z prešovských škôl vytvorili
počas predošlých dní úžasné 3D diela, rozličné
objekty ako hrad, gápeľ, voz s koňom, koberec

s výšivkami, či obrovskú mozaiku katedrály sv.
Mikuláša. Nechýbalo množstvo výtvorov na
výkresoch a veľkých kartónoch. Všetky diela
boli vystavené priamo na námestí. Zároveň deti
lepili nálepky aj počas osláv na spoločné dielo.
Každé dieťa získalo odmenu – súťažný album
LEGENDARIUM 2.
„Tešíme sa, že mnohé deti už LEGENDARIUM poznali z predošlého ročníka a hneď na
námestí sa zoznamovali s jeho pokračovaním,“
netajil radosť Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.
Spolu bolo deťom rozdaných 50 000 nálepiek, z ktorých vytvorili množstvo zaujímavých
diel. Ťažké bolo vybrať víťaza, preto boli napokon ocenené až 3 výtvory:
ZŠ Ľubotice – voz s koňom – cena: vstup pre celú
triedu do Slovenských opálových baní. ZŠ Matice
slovenskej, Prešov – kostolík – cena: vstup pre celú
triedu do Slovenských opálových baní. ZŠ Sibírska
– gápeľ – cena KOCR Severovýchod Slovenska
„LEGENDARIUM 2 bolo zahájené v skvelej
atmosfére, ktorú vytvorili nadšené deti a krstný
otec projektu Adama Žampa. Všetkých pozývame prežiť s legendami krásne leto plné zábavy,
poznania a dobrodružstva,“ uzavrel podujatie
Martin Janoško.
Hra na stiahnutie a všetky informácie:
www.legendarium.info
Viac fotografií LEGENDARIUM na Facebooku
Na jednotlivé miesta Legendaria 2 upozornia
návštevníkov veľké fotopostavičky hrdinov.
Mgr. Martin Janoško, KOCR
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práce v obci
Spoločenský dom bude mať nový vzhľad
V uplynulých dňoch sme realizovali na
Spoločenskom dome práce na výmene strešnej krytiny zo živičných pásov (lepenka) za
plechovú krytinu (oceľový plech). Súčasne sa
realizovali práce na zateplení celého objektu,
vrátane výmeny okien a dverí. Realizáciou tejto stavby sa prispeje nielen k zlepšeniu tepelno-izolačných vlastností budovy, zamedzeniu
zatekania strechy do zasadačky a reštaurácie,
ale aj k výraznému zlepšeniu vzhľadu centra
obce. Po budove požiarnej zbrojnice a kultúrneho domu je to tretia stavba, ktorá prešla v
posledných dvoch rokoch rekonštrukciou. K
celkovému zlepšeniu vzhľadu námestia prispela
aj rekonštrukcia autobusovej zastávky a ďalších
drobných prvkov. V najbližších dňoch sa bude
realizovať rekonštrukcia pamätníka „Smútiaca
mať“.

Náročné práce vo výškach pri oprave strechy a novej fasáde.

Zateplenie spoločenského domu z južnej strany.

Práce na optike vrcholia

V uplynulých mesiacoch sme pracovali na
uložení optického kábla na Ul. M. Janošku, časti
Ul. ČSA, Ul. SNP smerom k objektu Slovenskej
pošty, a.s. a v súčasnosti sa pracuje na poslednom úseku, a to na Ul. hlavnej. Predpokladáme,
že je to najkomplikovanejší úsek, preto žiadame
občanov o ústretovosť, pomoc a podporu. Je

Oprava strechy a výmena strešnej krytiny na budove.

reálny predpoklad, že práce ukončíme v tomto
mesiaci a celá optika Telekomu bude sfunkčnená do 31. 8. tohto roku. Zostanú nám práce, ktoré projektant zabudol naprojektovať, a to časť v
Tatranskej Štrbe a najmä na Štrbskom Plese. O
ich finančnom zabezpečení vedieme rokovania
so spoločnosťou Telekom v Bratislave.
Chcem pripomenúť občanom, že vlastná montáž
optiky, ktorú zabezpečuje Telekom najmä na vysokorýchlostný internet, sa realizuje
tým spôsobom, že prívodná
trúbka zelenej farby by mala
smerovať čo najbližšie k routeru. Od routeru sa potom
realizuje ďalší rozvod smerom
k počítaču. Ideálne je mať router v blízkosti počítača, hlavne
Výkopy pre optickú sieť na Ulici hlavnej v Štrbe.
kvôli káblovaniu v rodinnom

dome alebo byte. Je si potrebné uvedomiť, že
ešte niekoľko rokov budú súbežne v prevádzke
obidve siete, t.j. pôvodný telefónny rozvod, na
ktorý po telefónnej linke sa prenášal aj signál
pre počítač a aj nová optická sieť. V prípade, že
máte krátku trubičku (modrá alebo biela), ktorá
vychádza zo zeme, tú technik z Telekomu potom predĺži. Ak v najbližšom čase neuvažujete
so zapojením na novú optickú sieť, tak bude
potrebné, aby ste si koniec trubky vtiahli niekde
do objektu, aby nedošlo k jej znehodnoteniu, prípadne, ak ju nechávate vonku, tak je ju potrebné
zabaliť a hlavne koniec zaizolovať.
Čo sa týka káblového televízneho rozvodu
obce, tu predpokladáme, že budeme na ňom
pracovať od leta alebo jesene s tým, že jeho
ukončenie predpokladáme v budúcom roku. O
prácach na káblovom televíznom rozvode vás
budeme informovať v ďalších vydaniach obecných novín.
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Oprava podhľadu mostu.

Premostenie na Štrbskom Plese v novom šate.

V rámci príprav na jubilejný 60. ročník medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“ sme zrekonštruovali premostenie ponad

cestu na Štrbské Pleso nielen zvnútra, ale upravil sa po dlhých rokoch aj jeho povrch tak, aby
sa zabránilo zatekaniu vody do premostenia.

zmeny v šírení programov káblovej televízie

Satelitná súprava s vysielačmi.

opätovne preladil programy v digitálnom vysielaní. Analógové programy až na malú výnimku,
akou je program Prima, zostali bezo zmien. Upozorňujeme, že káblové vysielanie je dočasné,
v testovacom režime (to znamená, že sa bude
musieť ešte dolaďovaťˇ) naladené na nových
frekvenčných pásmach šírených už len v HD
kvalite. Užívatelia káblovej siete musia mať pre
príjem televízny prijímač alebo settobox podporujúci vysielanie HD/MPEG4. Tieto zásahy do
programovej skladby káblového vysielania sú
vyvolané distribútorom programov a z dôvodu
nového spôsobu šírenia, je potrebné si zakúpiť
aj nevyhnutné prijímacie zariadenia, ktoré dokážu spracovať šírený signál. O ďalšom postupe
pri úprave v nasledujúcich mesiacoch na káblovom rozvode vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Michal Sýkora, starosta obce

Z dôvodu ukončenia pôvodných vysielacích frekvencií bolo ukončené digitálne vysielanie programov v starom formáte vysielateľom.
Vzhľadom na to, že prevádzkovatelia vysielania
jednotlivých televíznych programov v Českej
a Slovenskej republike zmenili spôsob šírenia
programov, museli sme zakúpiť zariadenia
do staníc v Štrbe aj v Tatranskej Štrbe na zabezpečenie šírenia televíznych programov do
jednotlivých bytov a rodinných domov. Vysielanie
televíznych
programov bolo v
káblovom rozvode
preladené na nové
frekvenčné pásma,
čím sa musela zmeniť aj programová
skladba. V súvislosti
s uvedenými technickými zásahmi, ktoré
sa vykonali na rozvode v závere mesiaca
jún, je potrebné, aby
si každý užívateľ, ak
tak doposiaľ neurobil, So zmenou frekvenčného pásma sa mení aj programová skladba TV.

Povrchová úprava novým betónovým poterom.

Práce na Šoldove

Aj vďaka získaniu dotácie z Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky pokračujeme v
tomto roku na výskume a prezentácii nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Štrba – Šoldov. Realizuje
sa archeologický a architektonicko – historický
výskum, zameranie skutkového stavu. Spracuje
sa projektová dokumentácia a budú sa realizovať zabezpečovacie práce a prezentácia murív
zaniknutého kostola. Spolu s archeológmi na
výskume pracujú aj znevýhodnení uchádzači o
zamestnanie v rámci projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“.

V lokalite Šoldov pokračujeme v archeologickom výskume.
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základná škola hodnotí
	Školský rok ubehol veľmi rýchlo a nám zostáva už len bilancovať. Pedagogický proces zabezpečovalo 20 učiteľov v 11 triedach a 2 vychovávateľky v Školskom klube detí, kde boli 2 oddelenia.
V šk. r. 2015/16 navštevovalo našu školu
186 žiakov. Klasifikačná porada na záver školského roka sa niesla v duchu jeho hodnotenia
a bilancovania. Priemerný prospech školy je
1,76, ktorý je približne na rovnakej úrovni ako
v minulom školskom roku. Výchovné opatrenia
sme museli udeliť tým žiakom, ktorí opakovane
porušovali školský poriadok, taktiež za vymeškané neospravedlnené hodiny. Niektoré prípady
sme riešili prostredníctvom školskej komisie
mládeže a školstva pri Obecnom úrade v Štrbe,
ako aj obecnú políciu, ktorá nám bola v každom
smere nápomocná.
Naša škola sa snažila plniť nasledovné strategické ciele, a to vyučovanie podľa nasledovných programov a učebných plánov:
I. st. ISCED 1
1. ročník: Inovovaný štátny a školský vzdelávací program
2.  4. ročník: Štátny a školský vzdelávací
program
II. st. ISCED 2
5. ročník: Inovovaný štátny a školský vzdelávací program
6. - 9. ročník: Štátny a školský vzdelávací
program
- vyučovanie cudzích jazykov: AJ 1. - 6.ročník,
AJ,NJ 7. - 9.ročník
- environmentálna a regionálna výchova
- primárna prevencia drogových závislostí
- starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov v hmotnej núdzi
- škola sa podieľala na plnení Národného programu prevencie obezity
Zapojenie do projektov:
Realizácia projektu:
Inovácia vzdelávania ZŠ Štrba
- Prioritná os:
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
- Opatrenie:
Premena tradičnej školy na modernú
Moderné vzdelávanie: Digitálne vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie predmety
Národný projekt:
Komplexný poradenský systém prevencie a
ovplyvňovania sociálno-patologických javov v
školskom prostredí
Aktivity a reprezentácia školy:
Žiaci pod vedením pedagógov pripravovali počas školského roka program na rôzne kultúrne
podujatia ako napr..: deň matiek, úcta k starším,
vianočné vystúpenie pre dôchodcov, odomykanie vôd Štrbského plesa, futbalový turnaj DD,

Symbolickými kruhmi pozdravili žiaci našej základnej školy blížiacu sa olympiádu.

aby aj oni prispeli a podieľali sa na kultúrnom
dianí v našej obci.
Žiaci 2. – 4. ročníka sa zúčastnili Školy v prírode v Skalke pri Kremnici. Napriek chladnému
počasiu si deti užili návštevu štôlne Andrej,
Mincovne a Mestského hradu v Kremnici, či
turistickú vychádzku k rozhlasovému vysielaču
a sedlu Tunel. Pobyt v prírode spestril žiakom
aj sprievodný program, do ktorého sa s chuťou
zapájali. Nechýbala diskotéka, vedomostné a
športové súťaže, návšteva športovej haly i bazéna.
Zúčastnili sme sa mnohých súťaží a získali
sme na nich aj popredné umiestnenia.
Vedomostné súťaže a testovania:
Matematický klokan, fyzikálna, biologická, geografická, dejepisná olympiáda, olympiáda zo
slovenského a anglického jazyka, Medzníky
2. svetovej vojny, Pytagoriáda, Putovná sova,

Ocenení účastníci súťaže Mladý záchranár.

Mladý záchranár a testovanie Komparo 9, testovanie 9-2016 (Monitor), testovanie 5-2016
(Monitor)

Literárne súťaže:
Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Šaliansky
Maťko
Spevácke, tanečné a umelecké súťaže:
Štrbský speváčik, Slávik Slovenska 2016, Slávici z lavice, Mladé talenty škôl „Matúš 2016“,
celoslovenská výtvarná súťaž „Vták roka“
Športové súťaže a aktivity:
obvodové kolo vo vybíjanej, v malom futbale,
okresné kolo v atletike, v cezpoľnom behu, vo
florbale, Mladý záchranár, Slovenský pohár v
bežeckom lyžovaní, Tatranská lyžiarska liga,
okresné kola hasičskej súťaže, školské kolo
„Hľadáme nových olympionikov „, veľkonočný
florbalový turnaj mladších a starších žiakov,
Podtatranský turnaj v malom florbale žiakov I.
stupňa a florbalový turnaj žiakov II. stupňa, detská olympiáda, Majster školy v bežeckom lyžovaní Maško 2016, bežecká štafeta RIO 2016,
základný plavecký výcvik, základný
a zdokonaľovací lyžiarsky výcvik.
Účasťou žiakov na podujatí sme sa
snažili vytvoriť divácku kulisu na
cyklistických pretekov okolo Slovenska na Štrbskom Plese a zobrazením živých olympijských kruhov
žiaci poslali pozdrav olympionikom
na OH Rio de Janeiro 2016.
Záujmovú krúžkovú činnosť sme
realizovali cez vzdelávacie poukazy.
Naši žiaci mali najväčší záujem o
tieto záujmové útvary: florbal, spevácky a hasičský krúžok, ďalej to je
slovenčina a matematika v kocke.
Kultúrne poukazy žiaci
využívali počas školského roka priebežne na
výchovné koncerty a kultúrne podujatia rôzneho zamerania a obsahu, ktoré prinášajú žiakom
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obohatenie a spestrenie výchovného procesu.
Dlhý rad mien žiakov by som musela menovať, ktorí úspešne reprezentovali našu školu.
Preto chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí
sa zaslúžili o dobré meno našej školy. Rada by
som vyzdvihla aspoň niektorých z nich:
Lucia Halčinová – žiačka 8. ročníka:
1. miesto celoslovenské kolo biologickej olympiády
1. miesto celoslovenskej výtvarnej súťaže Vták
roka

ŠTRBSKÉ NOVINY
vaní, štafeta dvojíc
Michaela Kyselová – žiačka 9. ročníka:
2. miesto v okresnom kole Mladý záchranár –
členka družstva
reprezentácia na Majstrovstvách SR Mladý záchranár – členka družstva
Marek Kvaka – žiak 9. ročníka:
2. miesto v okresnom kole Mladý záchranár CO
– člen družstva
reprezentácia na Majstrovstvách SR Mladý záchranár CO – člen družstva
Samuel Hulec – žiak 9. ročníka:
2. miesto v okresnom kole Mladý záchranár
CO– člen družstva
reprezentácia na Majstrovstvách SR Mladý záchranár CO– člen družstva
Natália Sokolová - žiačka 5. ročníka:

3.miesto - Majstrovstvá SR v bežeckom lyžovaní, individuálne preteky
Erik Jonas – žiak 6. ročníka:
1. miesto v okresnom kole Mladý záchranár CO
– člen družstva
9. miesto Majstrovstvá SR Mladý záchranár
CO– člen družstva
Moje poďakovanie patrí všetkým učiteľom,
ako aj ostatným pracovníkom školy za ich odvedenú prácu a trpezlivosť vo výchovno-vzdelávacom procese.
Na záver prajem všetkým príjemné prázdniny,
aby ich užívali v plnom zdraví a šťastí. Nech tento
oddychový čas využijú na čerpanie nových síl do
nového školského roka, aby naša škola fungovala
ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská, riaditeľka školy

materská škola

Lucia Halčinová – víťazná kresba súťaže Vták roka.

Miloš Jacko – žiak 8. ročníka:
úspešný riešiteľ celoštátneho kola geografickej
olympiády
2x 2. miesto na okresnom a krajskom kole geografickej olympiády
Ľudmila Hurajtová – žiačka 8. ročníka:
1. miesto okresné kolo Slávik Slovenska
reprezentácia na krajskom kole Slávik Slovenska
Krištof Fabian – žiak 8. ročníka:
1. miesto v okresnom kole Mladý záchranár
CO– člen družstva
9. miesto – Majstrovstvá SR Mladý záchranár
CO – člen družstva
Miroslava Mravová – žiačka 8. ročníka:
1. miesto v okresnom kole Mladý záchranár CO
– členka družstva
9. miesto – Majstrovstvá SR Mladý záchranár
CO – členka družstva
3. miesto – Majstrovstvá SR v bežeckom lyžovaní, štafeta dvojíc
Stela Madáčová – žiačka 9. ročníka:
1. miesto v okresnom kole Mladý záchranár
CO– členka družstva
9. miesto – Majstrovstvá SR Mladý záchranár
CO– členka družstva
Mária Danielová – žiačka 9. ročníka:
2. miesto v okresnom kole Mladý záchranár
CO– členka družstva
reprezentácia na Majstrovstvách SR Mladý záchranár CO– členka družstva
2. miesto v krajskom kole cezpoľnom behu jednotlivcov
3. miesto – Majstrovstvá SR v bežeckom lyžo-

	Dovidenia milá škôlka my už nie sme malí ... aj touto pesničkou sa rozlúčili predškoláci dňa
23.6.2016 nielen so škôlkou, ale aj pani učiteľkami, tetami kuchárkami a upratovačkami , ujom
školníkom a samozrejme aj s ostatnými deťmi. Rozlúčku doplnili nielen piesňou, ale aj krásnymi
básňami, vlastnoručne vyrobenými darčekmi pre všetkých hostí.

Predškolákov najviac potešila torta v podobe
školskej tašky.

Prvý krát sme navštívili dňa 21.6.2016
Spišské divadlo a precítili klasickú krochkajúcu
rozprávku o troch ružových pupkáčoch – Ňafovi, Nifkovi a Ňufke, ktorí na vlastnej prasiatkovskej koži pocítili, že postaviť si domček je oveľa
dôležitejšie, ako napchávať sa žaluďmi a leňošiť. Taktiež im ich kvíkajúce srdiečko našepkalo,
ako zvíťaziť nad pažravým Vĺčkom – Tĺčkom. A
prekvapenie na záver – prišiel i Zajko!
Spiatočnú cestu autobusom si deti spríjemnili
spevom.

Navštívili nás študentky Strednej zdravotníckej školy a predviedli deťom základy prvej
pomoci. Deti mali možnosť aj vyskúšať si techniku obväzovania rán. V závere si pozreli pútavú
prezentáciu o zdravej výžive.

14.6.2016 nás navštívil kúzelník Jaríni z
Košíc a predviedol deťom svoje kúzla.

10.6.2016 - Hasičský deň detí sa vydaril.
Počasie nás trochu naťahovalo, ale slniečko
vyšlo a deti mali o zábavu postarané. Hasiči
profesionáli a členovia DHZ v Štrbe pripravili
pre deti ukážky práce hasičov a rôzne súťaže.
Deti sa dozvedeli podrobné informácie o výbave a výstroji hasičov, pozreli si hasičské autá z
vonku aj z vnútra a vyskúšali si svoju šikovnosť
v detských hasičských súťažiach. Mali možnosť
vyskúšať si aj striekanie na cieľ a na záver vide-
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li aj striekanie peny. Ešte raz ďakujeme hasičom
za pekný Hasičský deň.

Deň otvorených dverí sa vydaril. Prišli sa
na našu škôlku pozrieť mamičky a oteckovia so
svojimi detičkami. A bolo veselo ani domov sa
im nechcelo.

Na pozvanie PD v Štrbe si deti z MŠ Štrba mohli pozrieť teliatka a kravičky. Pani Ing.
Silvia Frančeková porozprávala deťom ako
sa starajú o malé teliatka, čím ich kŕmia, poukazovala im priestory kde ich chovajú, doja.
Deti si vyslúžili aj darček v podobe mliečneho

krémiku.
Pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.2016)
pani učiteľka Lenka pripravila pre všetky deti
z MŠ Štrba zaujímavú environmentálnu vychádzku spojenú s hľadaním pokladu. Nájsť
poklad však vôbec nebolo ľahké. Deti museli
hľadať stužky, ktoré cestu vyznačovali, odpovedať na rôzne otázky ohľadom životného prostredia a až tak objavili poklad dobre
ukrytý v kríkoch. Čo bolo v poklade? Opýtajte
sa detí. Za odmenu si nakoniec vybrali sladkú odmenu.
Na záver tohto príjemného dňa popriali
naše deti Zemi veľa čistých miest, mnoho
živočíchov a rastlín, aby bola naša planéta
zdravá a slúžila i ďalším generáciám.
Bc. Beáta Jančíková, učiteľka MŠ

Deň matiek si deti v MŠ uctili dňa 11.5 12.5.2016. Pozvanie prijali mamičky a babičky
detí z Materskej školy v Štrbe. Deti ich obdarili
pekným kultúrnym programom a malým vlastnoručne vyrobeným darčekom.

Základná umelecká škola
Najdôležitejšou udalosťou v personálnej oblasti v ZUŠ Štrba bolo v školskom roku 2015/2016 výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa školy.

Bc. Ján Hurajt, poverený riadením ZUŠ, Michal Sýkora, starosta obce a novomenovaný riaditeľ ZUŠ
Mgr. Marián Šabla.

Druhé kolo prebehlo v novembri 2015,
do ktorého sa neprihlásil ani jeden uchádzač. Do tretieho kola sa ako jediný prihlásil
dlhoročný zamestnanec našej školy, Mgr.
Marián Šabla, učiteľ hry na akordeóne a
keyboarde. Vo výberovom konaní bol úspešný, a získal podporu od členov RŠ pri ZUŠ
v Štrbe. Jej odporúčanie schválil aj starosta
obce Štrba Michal Sýkora, ktorý novému
riaditeľovi odovzdal menovací dekrét na päť-

ročné funkčné obdobie s účinnosťou od 1.
8. 2016. Nahradí doterajšieho riaditeľa Bc.
Jána Hurajta, ktorý bol vo funkcii riaditeľa
od 1. 8. 2010.
Predmety výtvarného odboru vyučovala na plný úväzok Bc. Monika Vojteková.
V tanečnom odbore vyučovali na čiastočný
úväzok Jana Doležalová mladších a Ivona
Hurajtová starších žiakov. Tí pracovali aj
ako členovia DFS Štrbianček. Ivona Huraj-

tová vyučovala aj v elokovanom pracovisku v Šuňave, kde pôsobila aj ako vedúca
DFS Šuňavček. Hru na klavíri v Štrbe a v
Šuňave vyučovala na plný úväzok Henrieta
Erdziaková. Na čiastočný úväzok v Šuňave
vyučovala hru na klavíri Edita Rydlová. Hru
na husliach v Šuňave a v Liptovskej Tepličke
vyučoval na plný úväzok Peter Rehák. Vincent Jaš vyučoval na čiastočný úväzok v
Štrbe a v Šuňave hru na gitare. Mgr. Marián
Šabla vyučoval na čiastočný úväzok hru na
akordeóne a keyboarde. Tieto vyučoval vo
všetkých pracoviskách v Štrbe v Šuňave aj v
Liptovskej Tepličke. Hru na zobcovej flaute a
hudobnú náuku na čiastočný úväzok v Šuňave a v Štrbe vyučovala Diana Bednárová.
Učiteľku hry na husiach v Štrbe Janu
Plachtinskú začiatkom šk. roka nahradila
Mgr.art Barbora Comendant ArtD. Na dohodu o brigádnickej práci študenta boli prijatí
Tomáš koky, ako učiteľ hry na keyboard v
Štrbe a Miroslava Čonková, ako učiteľka hry
na husliach a hudobnej náuky v elokovanom
pracovisku v Liptovskej Tepličke. Na čiastočný úväzok Matej Vojtek učil aj hru na gitare v
alokovanom pracovisku v Šuňave.
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Koncertná činnosť v šk. r. 2015/2016
bola veľmi pestrá: jesenné koncerty, vianočné
koncerty, predvianočné stretnutia s dôchodcami – všetky v Štrbe i Šuňave, Otváranie
dverí Vianoc Podtatranských, jarný koncert,
Slávnosti poézie Dr. Petra Švorca v Štrbe, Deň
matiek, výchovné a žiacke verejné koncerty.
Tanečný odbor ZUŠ okrem vymenovaných koncertov a podujatí účinkoval aj na akciách ako:
Deň obce Šuňava, vianočné vystúpenie v
Dome seniorov v Tatranskej Štrbe, silvestrovský krst snehovej vločky na Štrbskom Plese,
slávnostné otvorenie Majstrovstiev SR v behu
na lyžiach, privítanie ,,Štafety RIO 2016“,
60.ročník medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“, otváranie vôd jazera
Štrbské pleso, živý vstup zo Štrbského Plesa
pre televíziu Markíza - relácia Teleráno, Zamagurské folklórne slávnosti Červený Kláštor, zájazd tanečného odboru ZUŠ v Prahe a Štrbské
folklórne slávnosti.
Bc. Ján Hurajt, poverený riadením ZUŠ

Jeden z mnohých koncertov žiakov Základnej umeleckej školy v Štrbe.

oblastná organizácia cestovného ruchu - región vysoké tatry
19. 12. 2011 vznikla
v našom regióne na základe Zákona č. 91/2010
Z. z. o podpore cestovného ruchu Oblastná
organizácia cestovného
ruchu Región Vysoké Tatry /ďalej len OO CR
RVT/, súčasťou ktorej je aj obec Štrba. Za uplynulé štyri roky činnosti sa naša organizácia vypracovala medzi najlepšie oblastné organizácie
cestovného ruchu na celom Slovensku.
Základným zámerom Zákona o podpore
cestovného ruchu je združovanie samospráv
a podnikateľských subjektov pri rozvoji cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch Slovenska
do oblastných a následne aj do krajských organizácií cestovného ruchu, pričom ich spoločné
aktivity podporí aj štát prostredníctvom dotácie
na konkrétne projekty za dodržania predpísaných a stanovených pravidiel. Tieto aktivity by
mali následne viesť k navýšeniu návštevnosti
daných regiónov zo strany domácich i zahraničných turistov.
Naša OO CR RVT mala a má aj v súčasnosti 6 členov, na strane samospráv sú to mesto
Vysoké Tatry, obec Štrba a mesto Poprad, na
strane podnikateľských subjektov sú to spoloč-

nosť Tatra Mountain Resorts, AquaCity Poprad
a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry,
ktoré zastrešuje takmer 200 malých a stredných podnikateľských subjektov cestovného
ruchu v celom našom regióne. V orgánoch
OO CR RVT má obec Štrba svoje dvojnásobné
zastúpenie, jednak prostredníctvom starostu
obce Michala Sýkoru v predstavenstve tejto
organizácie a prostredníctvom Ing. Jozefa Bendžalu, riaditeľa hotela Patria na Štrbskom Plese
vo funkcii predsedu Dozornej rady OO CR RVT.
Uplynulé štyri roky sú dostatočne dlhé obdobie, aby sa ukázalo, či sa darí napĺňať plánované zámery a ciele, ktoré pri tomto projekte
zákon sledoval. Jedným z najsledovanejších
ukazovateľov v cestovnom ruchu je totiž počet
prenocovaní v konkrétnej obci, alebo regióne,
ktorý vypovedá o celkovom počte turistov a
počte nocí, ktoré na danom mieste strávili. Ako
vidno z priloženej tabuľky, ktorá je súčasťou
tohto článku, pri porovnaní výsledkov cestovného ruchu z roku 2011 v našich samosprávach,
kedy v našom regióne ešte nepracovala OO CR
RVT s výsledkami minulého roku 2015, dosiahla celá OO CR RVT nárast počtu prenocovaní o
+ 20,90%, no obec Štrba nárast až o + 24,58%
Pre samotné samosprávy je však dôležitá

aj výška vybratej dane z ubytovania, ktorá je
príjmom ich rozpočtu a umožňuje poslancom
obecného zastupiteľstva tieto získané prostriedky prerozdeliť podľa priorít danej obce.
Pritom práve počet prenocovaní je aj podľa
Zákona o podpore cestovného ruchu tým najdôležitejším ukazovateľom, podľa ktorého môže
Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja
SR na základe predloženého projektu a rozpočtu OO CR RVT schváliť výšku poskytnutej
dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
v našom regióne. Výška poskytnutej dotácie je
limitovaná 90 % sumy vybratej dane z ubytovania v regióne za predchádzajúci kalendárny
rok. Preto sa z priloženej tabuľky dá ľahko spočítať, že za uplynulé štyri roky platnosti zákona
získala obec Štrba do spoločného rozpočtu OO
CR RVT prostredníctvom dotácií z Ministerstva
dopravy spolu čiastku až 832 735,665 EUR.
Túto čiastku bolo možné prerozdeliť tak na
podporu vlastných projektov obce Štrba, ako
aj spoločných regionálnych projektov celej OO
CR RVT. K tým vlastným patrí množstvo kultúrnych, spoločenských i športových akcií organizovaných tak na Štrbskom Plese /napr. Svište
na Plese, Štrbská športová smršť, Benátska
noc a i./, v obci Štrba /napr. Malý štrbský ma-

Prehľad výkonov OO CR RVT za obdobie rokov 2011 až 2015
1

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Daň Prenoc.
2 OO CR RVT Daň z ubyt. Poč. prenoc. Daň z ubyt. Poč. prenoc. Daň z ubyt. Poč. prenoc. Daň z ubyt. Poč. prenoc. Daň z ubyt. Poč. prenoc. 2011/15 2011/15
3 Celá OO CR 1 072 436,99 1 291 882,00 979 079,91 1 156 445,00 940 288,34 1 233 221,00 852 298,00 1 154 249,00 791 686,00 1 068 538,00 35,46% 20,90%
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ratón/ i na Tatranskej Štrbe. Z tých spoločných
je možné spomenúť napr. podporu rozšírenia
spojov na TEŽ a zubačke pre návštevníkov Vy-
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sokých Tatier i samotných obyvateľov regiónu
počas letnej turistickej sezóny, či „rozlietanie“
leteckých liniek z letiska Poprad – Tatry celo-

ročne do Londýna a počas zimnej sezóny do
Rigy.
Peter Chudý

„káčer na bicykli“

V uplynulom roku sa uskutočnila v našej obci jazda naprieč Slovenskom pod názvom „Káčer na bicykli“. V minulých dňoch televízia TA3 pripravovala upútavku na ďalší ročník za účasti Petra Káčera a členov našej folklórnej skupiny pri štrbskej drevenici.
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grand hotel kepminski
Pred 110 rokmi v roku 1906 bol na Štrbskom Plese daný do prevádzky nový Grand Hotel, už v poradí tretí, ktorý vo Vysokých Tatrách vybudovala začiatkom minulého storočia medzinárodná spoločnosť lôžkových a jedálenských vozňov Wagon Lits Cook so sídlom v Bruseli. S otvorením
tohto Grand Hotela sa začala písať nová kapitola v dejinách hotelierstva na Štrbskom Plese.
Rozhodnutiu vybudovať vo Vysokých
Tatrách tri nové Grand Hotely predchádzala
mohutná propagačná kampaň, ktorú rozvírili
prímorské kúpele krajín Balkánskeho a Apeninského poloostrova. Tieto aktivity spôsobili vtedajšiu módnu vlnu „vodných dovoleniek“ a tým
pádom aj výrazný pokles záujmu o pobyty v
horských strediskách Vysokých Tatier. Vtedaj-

s kúpeľníctvom a liečebnými kúrami, pričom
každá vtedajšia tatranská osada mala svoj kúpeľný dom.
Spoločnosť si za projektantov hotela vybrala známeho architekta Quida Hoepfnera, ktorý
projekt spracoval spolu s Gejzom Gyorgyim. Na
mieste budúceho hotela však bolo potrebné najskôr asanovať predchádzajúce zariadenia a to

Grandhotel s turistickou reštauráciou zo severu z roku 1910.

šia uhorská vláda preto v roku 1903 odsúhlasila predĺženie zmluvy svojich štátnych železníc
so spoločnosťou Wagon Lits Cook na prenájom
stredísk Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso
na ďalších 30 rokov, neskôr štát ponúkol tejto
spoločnosti aj podiel na výstavbe a prevádzke
smokoveckého Grand Hotela. A tak bol v roku
1904 v Starom Smokovci otvorený Nagy- szálló
/Grand Hotel/, v roku 1905 v Tatranskej Lomnici Palota – szálló /Palácový Hotel/ a v roku
1906 na Štrbskom Plese Nagy –szálloda /
Veľký hotel/. Belgická spoločnosť však na Štrbskom Plese pred začiatkom výstavby Grand Hotela vybavila podstatnú časť ostatných budov
aj na zimné využitie, v roku 1904 bola zriadená
pošta aj telegrafný úrad a v obchode sa rozšíril
sortiment ponúkaných tovarov. Zaviedlo sa aj
acetylénové osvetlenie a neskôr v roku 1911 aj
elektrifikácia osady , ktorá dostala tiež vodovod
a mala aj upravený kúpeľný park. Štrbské Pleso
bolo už totiž v roku 1885 vyhlásené uhorskou
vládou za liečivé kúpele, kde sa liečila málokrvnosť astma, Basedowova choroba a katary
horných dýchacích ciest. Vtedajšie tatranské
podnikanie totiž nebolo spojené s turistikou, ale

Turistický dom, postavený v roku1881 a Hotel
Štrbské Pleso, postavený v roku 1879, z ktorého však zostala jeho reštaurácia otočená k ja-

lo 20. júna 1906. Hoepfner ako architekt citlivo
reagoval na okolité prostredie a už existujúcu
zástavbu, a tak vidno, že napr. tvar balkóna na
najvyššom poschodí západnej fasády vychádza
z tvaru susednej Vily Augusta /dnes Hotel Solisko/ a tvar nárožného poschodového vikiera na
východnej fasáde je zase inšpirovaný nárožím
Jozefovej vily /neskôr Jánošíka/. V secesnej
architektúre hotela je citeľný vplyv britského
hnutia Arts and Crafts, ktoré hlásalo previazanie
funkcie a jednoduchej, neokázalej tvorby. Sokel
celej budovy hotela je z kyklopského kamenného muriva /tatranskej žuly/, kombinovaného s
tehlovými pásmi.
Pár dní po otvorení hotela si ho pozrel aj arciknieža Karol Štefan Habsburgský s rodinou, v
ktorých najväčšie potešenie vyvolala jedinečná
veľká reštaurácia, kde sa na strope vynímala
pôsobivá hrazdená drevená konštrukcia a hala.
Na vedenie hotela sa podarilo získať jedného
z vtedajších najrenomovanejších hoteliérov –
Karola Gundela z Budapešti. Žiaľ, došlo na určité nezhody medzi bruselskou spoločnosťou a
uhorským štátom, ktorý chcel tento luxusný hotel využívať aj na štátnu reprezentáciu, pričom
spoločnosti išlo len o zárobok a nebolo ochotné
za tým účelom poskytovať požadované zľavy.
Preto už 15. 9. 1908 bola zmluva medzi uhorským štátom a spoločnosťou Wagon Lits Cook
zrušená.
Na rozdiel od smokoveckého a lomnické-

Kaviareň s terasou ako prístavba Grandhotela zo západu z roku 1920

zeru. So samotnou výstavbou sa začalo v roku
1904, najskôr bola dokončená stavba reštaurácie a otvorenie samotného hotela sa uskutočni-

ho Grand Hotela nebol ten na Štrbskom Plese
riešený ako monoblok, ale ubytovaciu a spoločensko-stravovaciu prevádzku mal rozdelenú
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do viacerých stavebných častí. Do hotelovej
časti sa vchádzalo z južnej strany, na prvom až
treťom poschodí bolo 45 – jedno a dvojposteľových izieb, z ktorých väčšinu bolo možné vzájomne poprepájať na 2 – 3 izbové apartmány.
Hygienické zariadenia boli ešte spoločné. Spoločenská časť, ktorú využívali aj nielen hoteloví
hostia, mala tiež samostatný vstup, najskôr sa
však vchádzalo do šatne, na západ od nej bola
čitáreň, na východ veľká hotelová reštaurácia,
vedľa nej bola stará reštaurácia, ktorá zostala
ešte z Hotela Štrbské Pleso a slúžila pre turistov. V suteréne ubytovacej časti boli kúpele
prístupné samostatným vchodom, ktorý bol na
západnej strane hotela. Na základe predpisu kúpeľného lekára tu boli poskytované liečivé uhličité, soľné a kosodrevinové kúpele. V rokoch
1914 – 1915 sa podarilo celý Grand Hotel obnoviť, včítane novéhovybavenia kúpeľní a haly.
V roku 1914 padlo rozhodnutie postaviť
vedľa Grand Hotela na mieste už starej a dávno
nevyhovujúcej kaviarne novú aj s 50 – timi hotelovými izbami, zodpovedajúcu požiadavkám
modernej doby. Projekt znova vypracoval Hoepfner, začiatok vojny v roku 1914 však plány
zmenil a architekt musel vypracovať nový projekt bez ubytovacej časti. V roku 1915 srbskí
vojnoví zajatci zbúrali starú kaviareň a začali
stavať novú oceľovo betónovú konštrukciu.
Vznikla tak rozložitá prízemná stavba s tera-
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cm/, ktorý bol nainštalovaný 15. 6. 1926 podľa
osobných pokynov jeho autora. Tieto interiéry
nemali vtedy v celých Tatrách konkurenciu,
redizajnovaná reštaurácia slúžila ďalej ako francúzska reštaurácia, fajčiarsky salón a bar.
Po februári 1948 patrili Grand Hotely Kriváň
a Hviezdoslav pod n. p. Slovenské hotely, no
od 1. 6. 1953 sa začali využívať ako liečebne
prieduškovej astmy, nešpecifických a alergických ochorení horných dýchacích ciest. Bývalé
slávne hotely sa tak
pretransformovali
na liečebné domy,
ktoré sa podľa najväčšieho z nich začali volať spoločným
názvom Liečebný
dom Hviezdoslav. Po
zmene spoločensko
– politického zriadenia v roku 1989 prešli Prírodné liečebné
kúpele Štrbské Pleso
viacerými transformáciami, no „staručGrandhotel s čitárňou a hotelovou reštauráciou z juhu z roku 1910
ký“ LD Hviezdoslav
peľov rozhodlo nahradiť starý objekt turistickej už nevyhovoval požiadavkám novej doby na
reštaurácie otočenej k jazeru, novostavbou, kto- ubytovací štandard i poskytovanú zdravotnícku
rej projekt vypracoval arch. Vojtech Šebor. Na starostlivosť a tak bol v roku 2003 definitívne
jar 1926 už staviteľ Jozef Šašinka zbúral starý uzatvorený. Nový vlastník, Akciová spoločnosť
Kúpele Štrbské Pleso dala vypracovať architektovi Petrovi Černovi z Mníchova projekt nového
špičkového 5 – hviezdičkového hotela, ktorý
sa aj skutočne v roku 2005 začal stavať a bol
nákladom 52 mil. EUR 7.mája 2009 aj daný do
prevádzky a bol zaradený pod luxusnú medzinárodnú hotelovú značku Kempinski pod názvom Grand Hotel Kempinski High Tatras.
Ak máte záujem pozrieť si zmenšenú presnú
maketu 110 – ročného jubilanta Grand Hotela
z roku 1906, pozývame Vás na návštevu haly
Hotela Solisko pri jazere Štrbské Pleso, kde ju
vystavuje jej autor Oto Jalčovík z Trebišova, veľký milovník tatranskej historickej architektúry.

spôsobených vojnou, dokončený aj ďalší Grand
Hotel Hviezdoslav na piatich podlažiach, ktorý bol riešený ako dostavba k už existujúcej
stavbe Hotela Kriváň v zalomenom pôdoryse
s kapacitou 64 izieb so 115 posteľami. Grand
Hotel Hviezdoslav bol následne prepojený aj so
susednou Jozefovou vilou, ktorá od roku 1919
niesla nový názov Jánošík po národnom hrdinovi Slovákov.
V roku 1925 sa riaditeľstvo štátnych kú-

Súčasný 5-hviezdičkový Grand Hotel Kempinski.

sou na streche s úchvatnými výhľadmi nielen
na jazero a panorámu Vysokých Tatier, ale aj
na celú Podtatranskú kotlinu a panorámu Nízkych Tatier, ktorá sa na mnohé desaťročia stala
najpopulárnejším spoločensko – kultúrnym centrom celého Štrbského Plesa. Na prízemí bolo
okrem kaviarenských priestorov aj niekoľko obchodných miestností, ako aj filiálka preslávenej
Gerbeaudovej cukrárne z Budapešti. Po skončení vojny a vzniku Československej republiky
bol Grand Hotel premenovaný najskôr na Hotel
Štrba a neskôr na Grand Hotel Kriváň, podľa národného vrchu Slovákov.
V roku 1923 bol po dlhých peripetiách,

objekt, nová reštaurácia bolo dokončená 30. 5.
1927 a jej súčasťou v zapustenom prízemí bola
už aj moderná práčovňa.
V roku 1934 v súvislosti s prípravou na
Majstrovstvá FIS v lyžovaní v roku 1935 bol
urobený redizajn tejto novej reštaurácie, kedy
jej steny a steny priľahlého fajčiarskeho salónika boli obložené ušľachtilým obkladom z fínskej
brezy, pričom do tohto obloženia boli vložené 4
olejomaľby s tatranskými motívmi od českého
maliara Otakara Štáfla, ktoré tri veľkorozmerné
obrazy už zdobili veľkú hotelovú reštauráciu
Grand Hotela Kriváň. Monumentálnym bol najmä obraz Bielovodskej doliny /273 cm x 510

Podľa knihy Maroša Semančíka Grand
Hotel – príbeh legendy voľne spracoval Peter
Chudý
Kúpele s areálom patria medzi Národné kultúrne pamiatky, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 3842/14, na to nasledovne:
Dom liečebný I. (Hviezdoslav) – č. ÚZPF
3842/1
Reštaurácia – č. ÚZPF 3842/2
Vila (Jánošík) – č. ÚZPF 3842/3
Dom liečebný II. (Kriváň) - č. ÚZPF 3842/4
Za Národnú kultúrnu pamiatku boli vyhlásené 30. 10. 1963.
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štrbský kroj
mužský odev

Štrbský mužský odev bol prevažne z domáceho materiálu. Tvorila ho plátenná košeľa so širokými alebo s úzkymi rukávmi, tzv.
nemecká. Sviatočné košele so širokým rukávom, mali na rukávoch
výšivku – pamutkovú mriežku. Pod košeľou na rukách v zápästí
nosili viacfarebné plátenné zápästky. Na košeľu sa obliekal súkenný lajblík alebo brusliak. Lajblíky sa nosili v nedeľu a vo sviatok.
Za nepriaznivého počasia sa nosila súkenná halena – čuha, v zime
biele kožuchy s bohato vyšívanou ozdobou. Na hlavách nosili muži
široké čierne klobúky. Starší muži si ich vyzdobili čiernou alebo modrou stužkou, mládenci červenou a mladoženáči modrou. Starší muži
si na hrdlo viazali čiernu alebo tmavofialovú šatku.
Ako obuv sa používali krpce, až neskôr čižmy, ktoré nosili len
vo sviatočných dňoch. Po prvej svetovej vojne muži nosili baganče,
na sviatky topánky. Doplnkom mužského odevu bol široký opasok,
používaný najmä pri ťažších prácach v lesoch. Na jarmokoch sa do
nich uschovávali peniaze. Chlapci nosili košele ušité z domáceho
plátna, zapínané na pleci s vyšívaným „predkom“. Nohavice šité z
plátna, neskôr látkové, prevažne na traky. Mládenecká košeľa sa od
chlapčenskej líšila bohatšou prednou výšivkou.
(red.)
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zo štrbskej kasty
L
LACETKA – hodvábna šnúrka
LAJBLIK – ako blúzka
LAJSNA – bočná doska na posteli
LAŠOVAC – hľadať, snoriť
LANCUŠOK – retiazka
LATRINA – drevený záchod
LAVOR – nádoba na umývanie
LECEC – letieť
LEDAČO – len také nič
LETNICA – biela spodná sukňa slávnostný kroj
LIACE – kožené popruhy na koňa
LIANCE – uzda pre koňa
LILOVA – fialová
LITERY – písmená
LÔVČ – podpierka rebriny
LUOFČ – časť rebrinového voza,
drží rebriny pri kolesách
LUŠTA – neporiadna žena
LYŠKA – lyžica
M
MAC – mať niečo alebo mama
MAC, MACER – mama
MACHER – chlap, ktorý urobí všetko
MAJZLIK – malý sekáč
MALTRHAM – ako gracka,
ale mal
diery a slúžil na miešanie
malty
MANDEL – 16 snopov
slamy
MANTEL – hrubý ťažký
kabát
MARMURIENA – moréna
MASC – mastička
MASUO – maslo
MAŠINISTA – strojvodca
MAŠINKA – strojček na holenie
MAŽIAR – nástroj na tlčenie
cesnaku a cesta
MEDZA – úzky pás trávy medzi
dvoma roľami
MEDZVEDZ – medveď
MERAVUO – meravé
MERIDZAC – prežúvať
MEZBAN – meracie pásmo
MIDZIERKA – úzky priestor medzi
dvoma domami
MINCIER – závesná váha
MIZERERE – zauzlenie čriev

MLANDRAVI – ochabnutý, mäkký
MLEC – mlieť
MLEDZIVO – 1.mlieko po otelení
MOČIÔ – časť potoka na namáčanie ľanu
MRAVY – správanie
MRIAVČAC – plakať, kričať
MRKEF – mrkva
MUADA – mladá
MUADUCHA – nevesta
MUADZA – druhá tráva
MUADY ZAC – ženích
MUAKA – kaluž
MUAT – veľmi ťažké kladivo
MUATOK – kladivo
MUCIC – mútiť
MUCIC MASUO – mútiť maslo
MÚČNICA – drevená nádoba na
uskladnenie múky
MUMPS – hrče na krku
MURNA – mrkva
MUSTER – šablóna, predloha
MUTVIČKA – varecha habarka

N
NA JEDEN ŠTYCH – na jednu
hĺbku lopaty
NÁ BIRKA – volanie na ovcu
NA SLIEPKY – cip cip
NA SPAK SVETA – naopak , hore

nohami
NA SCYŽIAR – dokorán
NADKASLIK – nočný stolík
NAJDREL – najskôr
NAMESTO NEHO – miesto neho
NAOZAJST – ozaj
NARYCHTOVAC – nachystať
NASPAK – naopak
NATURA – povaha
NÁVOJ – časť krosien na tkanie
kobercov, kde bola nakrútená priadza
NAVOJ PREDNÝ – na navíjanie
plátna
NAVOJ ZADNÝ – na priadzu
NAZUOSC – nahnevaj
NEBORKA – úbožiatko
NEBOŽIEC – ručný vrták
NEBOŽIEC – vrták
NECLIČKA – nástroj pri necovaní
NECOVANIE – uzlová technika na
výrobu čepca
NEMRAVNY – neporiadny
NEOGABANY – nešikovný
NEPEC – zlé počasie
NEPRISMUDUA – neprihorela
NEUSUCHNUC – nepočúvnuť
NEVYKLINKALI – nevymlátili
NEŽID – nádcha
NICELNICE – časť krosien, kadiaľ išli nite
NUMERO - číslo
O
OBLECEC – obletieť
OBLIČAJ – tvár
OBONA – oválna nádoba
z dreva
niečo ako vedro
OBRACIC – otočiť
OBROČNYCA – plátane
vrecko na
ovos pre koňa
OBRVY – obočie
OBŠMRDAC SA – motať sa, zavadzať
OBŠTYCH – nakreslená čiara
dookola
OBUAPIC – objať
OBUOK – okno
OCEC – otec
OČLAPNUC – oliať
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ODCAC – odrúbať
ODDURIC – vyhnať
ODRUCIC – odhodiť
ODZIECKA – dlhý kus látky,
ktorým si matka priviazala dieťa na
ruku - do náručia
OFAČOVAC – obviazať
OGABAC – ochytať, oklamať
OHRDNUC – neprijať, ohrdnúť
OHREBALI – okopávali
OHUAŠA SA – ozvena, odpovedá
keď niekto volá
OKOŠTOVAC – ochutnať
OKYPUA – nevládna
OMAKAC – ohmatať
OMARIA – skriňa v komore
OMASTA – slanina
ONUCKY – kusy plátna na zavinovanie chodidiel ako ponožky
OPAČIC – prísť pozrieť, okúsiť
OPACHA – povedalo sa to na niečo
veľké a škaredé
OPACHAC – ovoňať
OPAŠNÍK – široký kožený opasok mužský kroj
OPCES – opätok
OPLECKO – blúzky pod lajblíkom
OPLEN – časť voza (drevený hranol v strede vyvŕtaný a po bokoch
osadený šikmými drúčikmi)
OPUČIC – nafúkaný
OSELNIK – nádoba z kravského
rohu na vodu, v ktorej bola oslička
na ostrenie kosy
OSNOVA – zvislé nite
OSTATNY – posledný
OSUHLINA – hmla
OSVE – osamote
OŠACAC – ohodnotiť
OTRUSKA – omrvinka ovos pre
koňa
OTUOTLA - odtiaľ
OVRANT – olovrant
ÔDOR – povala v stodole
ÔKŠA – vianočné makové jedlo
ÔSCICA – ihličie
P
PACERNYCE – koráliky
PADA DAŠČ – prší
PADUCNICA – epilepsia
PADZIERE – odpad z ľanu
PACHA – vôňa
PACHNE – vonia
PAJŠTRUN – truhlica na múku
a krúpy
PAJTA – drevená prístavba
PAKEL – balík
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PAKLIK – sáčok
PAMUTKOVOU MRIEŽKOU –
sviatočná košeľa
PANIK, PANIKI – obrázok, obrázky
PANIKY – obrázky
PANKUŠKY – šišky
PANTLE – mašle
PARIZOL – dáždnik
PAROBOK – mládenec
PARSUNG – podoba, výzor
PARTA – čelenka, ozdoba nevesty
PASCIEREN – miesto, dom pre
pastierov
PÁSMO – šírka plátna
PASOVAC SA – zápasiť
PATRIČKY – ruženec
PAUZ – drúk, ktorý sa pripínal
na voz zo senom
PÄDZESIATUÔ STOLECIE – päťdesiate storočie
PEKARNICA – vrchná časť slúžiaca
na pečenie chleba alebo zákuskov
PELUCHA – plienka
PENAZE – peniaze
PERAŠIN – petržlen
PIARK – štrk
PIAVIČIAR – obchodoval s pijavicami
PIEPOR – čierne korenie
PIGA – drevená lopta ako guľatý puk
PIRULA – tabletka
PILUS – lopta
PINVICA – pivnica
PISKOVAC – odvrávať
PISMO – list
PITVOR – predsieň
PLAC – pozemok, miesto
PLAFON – strop
PLESE – jazero
PLESIRAJ – nástroj na plisovanie
PO VRIESÔ – špagát zo slamy
alebo suchej trávy
POČESTNOSC – poctivosť
POČTA – pošta
POČTY – matematika
PODACHTORY – poniektorý
PODAROMKY – zbytočne, nadarmo
PODBLACH – podšívka na sukni
(kydle)
PODEJMA – časť voza udržujúca
vzpriamenú polohu oja
PODKÔRA – kožená výstuž v kapci
na päte
PODNOŽAJ – časť krosien na tkanie kobercov, kde sa kládli nohy
PODOBIZEŇ – fotka
PODNOŽAJE – stupaje spojené s
nicelnicami

POHARCIAK – vstavaná skrinka
v stene so sklom, v ktorej boli uložené hrnčeky
POHNU – pohol
POCHABY – nepríčetný
PODRIEŽNA SA- posmieva sa
POKONAC SA – zmieriť sa
POKROVEC – koberec
POKYM – dokiaľ
POLAVIC – povoliť, poľaviť
POLKA – egreš
POMINUU SA – zomrel
POMOJKAC – poláskať
POMYTKO – handra na umývanie
riadu
PONDUSOVÉ HODINY – hodiny
s kyvadlom
PONDUSY – závažie na hodinách
POPANENÁ – žena, ktorá už nechodí v kroji, ale ženských šatách
POPOUAVY – sivý
POPKA – bábika
POPRAVIC POSCEL – ustlať posteľ
POPRDLIC – popŕhliť
PORICHTOVAC – prichystať
PORISKO – násada na lopatu
POSCIELKYNA – žena s dieťaťom
po pôrode
POSEDANÁ POLIEFKA – vychladnutá polievka až veľa
POSKUBANÝ – potrhaný
POSUŠČEK - posúch
POŠARPANY – pojašený
POŠTRAJCHAC SA – povadiť,
pohádať sa
POŠVA – obal napr. pošva na meč
POTADZE – potiaľ
POTMEHUT – tajnostkár
POTRDLYNA – bravčový lalok
POTRHANY – splašený
POU MANDLIKA – 8 snopov slamy
POUMECA – mierka na zrno
POUOBONA – nádoba na žinčicu
POVALINA – povala
POVOJNÍK – pás látky so stužkou,
ktorou sa zavinovala perinka s novorodencom
POZELENKAVÁ – svetlo zelená
PÔCIK – plot
PÔJD – povala
PRADZENO – napradené ľanové
nite
PREDOVRACIE – priedomie
PREMAZANY – rozmaznaný
PREPENDZIKUL – kyvadlo na hodinách
PRESPANKA – slobodná matka
PRIEČIN – drevená truhla na ukla-
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danie obilia
PRIEČINOK – nádoba na múku
PRIŠČ – vyrážka
PRIŠČIPKÁR – obuvník opravár
PRIŠIKOVAC – priviesť
PROBOVAC – skúšať
PŔŔ, HO – stáť
PUACHCIČKA – plachtička z pevného plátna, každý roh mal mocný
povraz (na nosenie sena)
PUJZIČKA- volanie na mačku
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PUACHIETKA – hojdali sa v nej
malé deti
PUANKY – drevená podlaha
v chlieve
PUANUO – zlé, pokazené
PUAŠČ – trs trávy
PUATNO – plátno
PUATVA – krokva, drevená konštrukcia strechy
PUDZILIAR – peňaženka
PUH – pluh

PUJZIČKY – bahniatka
PULIAR – moriak
PULKA – morka
PUTNA – drevená nádoba, vedro
PUTYRKA/PUCIERKA – nádoba
na bryndzu
PYSKOVAC – odvrávať
V budúcom čísle budeme pokračovať písmenami R až Z.

Projekt pozemkových úprav v k. ú. Štrba (PPÚ Štrba)

Rokovanie členov pracovnej komisie pre PPÚ.

Obvodný pozemkový úrad Poprad, právny predchodca Okresného úradu Poprad,
pozemkového a lesného odboru (ďalej len
„správny orgán“) 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 (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) v obci Štrba nariadil
pozemkové úpravy na základe Uznesenia
vlády SR 78/1996 zo dňa 1. 2. 1996 v znení neskorších uznesení (ďalej len „uznesenie
vlády“) s termínom ukončenia do roku 2020.
Z dôvodu naplnenia uznesenia vlády
správny orgán zvolal v roku 2014 pracovné
stretnutie s Obcou Štrba a zástupcami PS
Urbár Štrba, predmetom ktorého bolo prerokovanie ďalšieho postupu v konaní o pozemkových úpravách v k. ú. Štrba s výsledkom
potreby prehodnotenia obvodu PPÚ.
Komisia v zmysle § 3 ods. 3 zákona o
pozemkových úpravách dňa 31. 05. 2016 aktualizovala priebeh hraníc obvodu PPÚ Štrba.
Obvod PPÚ Štrba tvoria prevažne pozemky
spoločných nehnuteľností.
Pozemky sa pozemkovými úpravami zlučujú, delia alebo sa vyrovnávajú ich hranice v
súlade s požiadavkami vlastníka a podmienkami ochrany životného prostredia, funkcia-

mi poľnohospodárskej krajiny a prevádzko- návrhy umiestnenia nových pozemkov, doruvo-ekonomickými hľadiskami moderného čené výpisy z registra nového stavu (RNS)
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. - údaje o nových pozemkoch. Okrem toho
Pozemkovými úpravami sa vykonáva nové sú všetci účastníci oboznámení o všetkých
rozdelenie pozemkov so záväznými druhmi ďalších dokumentoch vyhotovených v PPÚ
pozemkov.
formou verejnej vyhlášky, ktorá sa zverejňuje
Pozemkové úpravy sú nástrojom odstra-Obvod
na úradnej
tabuli a internetovej stránke správprojektu pozemkových úprav k.ú. Štrba
ňovania prekážok, ktoré vznikli historickým neho orgánu a úradnej tabuli obce.
vývojom. Cieľom pozemkových úprav je optimálne priestorové a funkčné usporiadanie
pozemkov v rámci polyfunkčnej kostry spoločných zariadení a zhodnotenie vlastníctva.
Vzhľadom na zložité technické dielo a veľký okruh účastníkov zákon o pozemkových
úpravách umožňuje im vytvoriť združenie
účastníkov pozemkových úprav za účelom
spolupráce pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových
úprav a postupu jeho vykonania. Najvyšším
orgánom združenia účastníkov je zhromažBlok č. 1
denie účastníkov pozemkových úprav a
výkonným orgánom združenia účastníkov
je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie
účastníkov v konaní o pozemkových úpraBlok č. 2
ZÚO
vách.
PPÚ Štrba je v etapách spracovania úvodných podkladov, v rámci ktorých je schválený
register pôvodného stavu (RPS). Nasledujúce
etapy v PPÚ sú Všeobecné zásady funkčnéZÚO
ho usporiadania územia (VZFU), Zásady na
umiestnenie nových pozemkov (ZUNP), Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a
vytyčovacieho plánu, schválenie a vykonanie
PPÚ Štrba.
V priebehu konania každému známemu
vlastníkovi – účastníkovi pozemkových úprav
Blok č. 3
sú doručované údaje – podklady o jeho pôvodných pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v
obvode PPÚ, sú prerokované podmienky a Obvod projektu pozemkových úprav k. ú. Štrba.
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K úspešnému doriešeniu usporiadania
nových pozemkov v obvode PPÚ Štrba a
k dosiahnutiu spokojnosti, čo najväčšieho
počtu účastníkov pozemkových úprav, je vzájomná spolupráca správneho orgánu na úseku pozemkových úprav s predstavenstvom
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združenia účastníkov, ako aj poskytovanie
odborných informácií a vysvetľovanie danej
problematiky zo strany správneho orgánu a
zhotoviteľa projektu všetkým účastníkom.
Výsledkom procesu PPÚ Štrba je nové racionálne priestorové usporiadanie pozemkov

v obvode PPÚ so skutočným druhom pozemkov, novými parcelnými číslami v C KN registri,
vysporiadanie štátnych ciest a vodných tokov
v reálnych hraniciach v súlade so zákonom o
pozemkových úpravách.

Štrbskí matičiari v Martine
Po minuloročnej návšteve Múzea Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, zorganizovali štrbskí matičiari 4. júna 2016 zájazd do Martina.
Za príjemného slnečného počasia sme navštívili druhú budovu Matice
slovenskej, kde nás
pracovníčka Matice informovala o histórii matičného diania a súčasných
aktivitách tejto inštitúcie.
Následne sme sa presunuli na námestie mesta k
prvej budove Matice slovenskej, pod ktorú venoval pozemok na začiatku
20. storočia štrbský rodák Ján Kunaj. Ďalej sme
navštívili Krajanské múzeum, ktoré spolupracuje so
slovenským zahraničím
a slovanskými Maticami.
Riaditeľka múzea PhDr.
Zuzana Pavelcová nám
podrobne porozprávala Členovia MO Matice slovenskej zo Štrby pred budovou Matice slovenskej v Martine.
o činnosti múzea a následne nás sprevádzala aj na Národný cinto- spojení so Štrbou odpočívajú na tomto, tak výrín, ktorý bol ďalším miestom našej návštevy. znamnom mieste pre Slovákov. Verím, že všetci účastníci zájazdu boli spokojní a už teraz sa
tešíme na ďalšie spoločné stretnutia matičiarov.
Michal Pavela, predseda MO MS v Štrbe

Martin Kunaj pri pomníku svojho prastarého
otca Jána Kunaja.
Pomník Maše Haľamovej na Národnom cintoríne.

Toto miesto posledného odpočinku mnohých
významných osobností slovenského života
sme chceli navštíviť hlavne preto, lebo sú tu
pochované viaceré osobnosti, ktoré sa narodili
alebo pôsobili v našej obci. Postupne sme zapálili sviečky na hroboch spisovateľa Petra Zgúta
Vrbického, ktorý pôsobil v našej obci niekoľko
rokov ako učiteľ, spisovateľky Maši Haľamovej,
ktorá žila vo vile Marína na brehu Štrbského
plesa a už spomenutého Jána Kunaja, ktorý
bol aj vtedajším richtárom mesta Martin. Sme
veľmi hrdí na to, že aj naši rodáci alebo ľudia

Najbližšou aktivitou štrbskej Matice bude
Vatra zvrchovanosti, ktorú organizujeme
23. júla 2016 o 18.00 hod. na Strelnici.
Srdečne vás všetkých pozývame.

Matičiari sa zastavili aj pri hrobe P. Z. Vrbického.
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Aktivity členov Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe
	V sobotu 21. 5. 2016 sa konal 8.ročník súťaže mladých hasičov Požiarny útok CTIF, Štafetový beh na 400m s prekážkami a preteky jednotlivcov. V kategórii desaťčlenných družstiev sa zúčastnilo 8 družstiev chlapcov a 7 družstiev dievčat. V kategórii päťčlenných družstiev súťažilo spolu
6 kolektívov - dievčatá, chlapci i zmiešané družstvá.

Ocenení najmladší účastníci súťaže.

Medzi desaťčlennými kolektívmi chlapcov
prvé miesto vyhrali chlapci z DHZ ZŠ Šuňava,
druhé miesto obsadili DHZ Batizovce a tretie
miesto DHZ ZŠ Šuňava II.
Medzi desaťčlennými dievčatami prvé
miesto získala DHZ ZŠ Šuňava, druhé miesto
DHZ Spišské Bystré a tretie miesto DHZ Šuňava V.
Pri päťčlenných družstvách bola jedna
spoločná kategória. Na prvých troch miestach
skončili dievčenské družstvá. Zvíťazili mladé
hasičky DHZ Šuňava, druhé skončili mladé
hasičky DHZ Šuňava IV, tretie mladé hasičky
Kravany.
V kategórii jednotlivcov súťažilo 21 chlapcov a 29 dievčat. Zvíťazil Marek Švajka z DHZ
Šuňava a Radka Červeňová zo Spišskej Teplice.

Súťaž prebiehala týždeň pred Okresným
kolom, a tak mali deti možnosť vyskúšať si, ako
sú pripravené, čo treba doladiť a tým zabojovať
o postupové miesto na krajské kolo v Spišskom
Podhradí.
Na okresnom kole Štrbské družstvá neoslnili. Skončili na šiestom mieste. Viac sa však
štrbským mladým hasičom darilo v požiarnom
útoku s vodou, kde skončili na výbornom druhom mieste. V preteku jednotlivcov Matej Belicza získal prvú výkonnostnú triedu a pekné
štvrté miesto.
Michal Petruška – DHZ Štrba

NáVšTEVA MúZEA
V piatok 10.6.2016 sme sa my, deti z
DHZ Štrba pod vedením uja Petrušku, spoločne vybrali do Tatranskej galérie v Poprade.
Konala sa tam výstava hasičskej techniky. V
priestoroch zrekonštruovanej elektrárne sme
si pozreli rôzne modely starých hasičských
striekačiek. Výstava bola veľmi poučná, všetkým sa nám páčila.

V Londýne závod Johna Braithmaida vyrobil prvú parnú striekačku. Tá bola schopná
dopraviť 680 litrov vody za minútu do výšky
27 metrov po celú hodinu.
Zástavbou miest a obcí silnela potreba motorového pohonu hasičskej techniky.
V júli 1888 predstavili v svetovej premiére
prvú benzínovú motorovú striekačku o sile 12
koní a výkone 850 litrov za minútu.
Prvá svetová vojna pozastavila na čas rozmach v oblasti techniky.
Do polovice 20. storočia sa hasičské automobily vyrábali v jednotnej forme. Dnešná generácia hasičských vozidiel zahŕňa množstvo
rôznych typov, kombinovaných a špeciálnych
automobilov, vybavených silnými motormi a
technickým vylepšením, ktoré uľahčujú prácu
vodiča a hasičov. Prispieva to k rýchlejším a
úspešnejším zásahom.
Po skončení prehliadky výstavy sme si
tento pokrok pozreli v HaZz v Poprade. Nadporučík Košár Peter nám poukazoval - poinformoval o technike a odpovedal na naše zvedavé otázky ohľadom práce hasiča , čo potrebujú

Mladí hasiči na výstave pri dobovej hasičskej striekačke.

Úspešné dievčenské hasičské družstvo zo Štrby.

Medzi najmladšími účastníkmi boli ocenení
Daška Juhásová DHZ Štrba a Lukáš Šifra DHZ
Spišské Bystré. Družstvá zo Štrby sa umiestnili na
šiestom (chlapci), resp. na siedmom mieste (dievčatá). Medzi jednotlivcami skončil Matej Juhás na
peknom štrnástom mieste - najmladší v kategórii
chlapcov a Anetka Kolodzejová na siedmom mieste, kde získala prvú výkonnostnú triedu.

Čo sme sa dozvedeli ?
V stredoveku, ale vlastne až do konca 19.storočia, znamenalo volanie „Feurio“ často
katastrofu. Kožené vedrá, ručné tlakové
striekačky boli jedinými prostriedkami, ktoré
umožňovali bojovať s ohňom.
V roku 1770, vďaka vynájdeniu parného
stroja bolo možné nahradiť namáhavú ľudskú
prácu silou stroja.
V roku 1828 vyvinul švédsky inžinier
John Ericsson prvý parný stroj, ktorý dokázal
poháňať hasiacu pumpu.

všetko vedieť, aby sme sa aj my mohli niekedy
sa stať profesionáli, možnosti uplatnenia žien
a podobne. Potešilo nás, že aj my v Štrbe
máme podobnú techniku.
V priestoroch ihriska prebiehal tréning
dobrovoľníkov, kde cvičili hasičskú stovku,
výstup na vežu a niektorí z nás prejavili záujem zúčastniť sa v septembri súťaže, ktorá sa
bude konať v týchto priestoroch.
Natália Blašková,
členka žiackeho hasičského krúžku DHZ Štrba
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Tatry running
	Šiesty ročník Tatry Running Tour a zároveň druhé podujatie série Tatry v pohybe Prestige tour 2016 vyvrcholilo v nedeľu 19.6. záverečným
behom Interski Run. Počas troch dní mali pretekári možnosť zmerať si sily na rôznych typoch tratí. V piatok na 4,5 km dlhom okruhu Night Run
okolo Štrbského plesa, v sobotu 12 km dlhý Cross Run alebo 34 km dlhý beh „do neba a oblakov“ Sky&Clouds Run, v nedeľu Interski Run. V sobotu
sa okrem behov konali aj Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá Slovenska v Nordic Walking.

Jiřina Šerfelová obsadila 3. miesto vo svojej kategórii na ME Nordic Walking na Štrbskom Plese.

Na štarte Tatry Running Tour.

„Podujatie každý rok priláka viac a viac
zahraničných účastníkov. Tento rok zavítali na
preteky okrem Čechov, Poliakov a Maďarov
napr. aj súťažiaci zo Švajčiarska, Veľkej Británie
a Dánska“ hovorí Viera Halasová, organizátorka
Tatry Running Tour. „Registrácie sme museli
uzavrieť už pred dvomi mesiacmi, lebo záujem
ďaleko presahoval kapacitu podujatia“, dodáva.

Okrem behov mali deti počas sobotňajšieho dňa možnosť vyskúšať si pravú športovú
prípravu na atletickom sete a zasúťažiť si so
Slovenským olympijským výborom o krásne
ceny. Sprievodným programom boli aj rôzne
zdravotné merania účastníkov i návštevníkov
Zdravotnou poisťovňou Union. Nočné Štrbské
Pleso sa počas celého víkendu rozžarilo vďaka

Sada medailí série Tatry v pohybe Prestige tour 2016.

nádherným svetelným exponátom od spoločnosti LEDeco solution, s.r.o.
„Sme radi, že podujatia Tatry v pohybe
majú úspech a zúčastňuje sa ich stále viac
účastníkov z radov širokej verejnosti“ hovorí Lucia Dubielová, riaditeľka Združenia cestovného
ruchu Vysoké Tatry, ktoré projekt zastrešuje „Je
to pre nás potvrdením, že sme sa vydali aj v
tejto oblasti správnym smerom“ dodáva.
Do žltého trička určeného najrýchlejšiemu
mužovi vo verzii Tatry Running Tour „CLASSIC“
obliekli organizátori už po 4x českého pretekára
Víta Ryšku. Česť slovenských bežcov zachraňovali Miroslav Lukáč, ktorý získal zelené tričko
pre najlepšieho vrchára a Timea Mihoková, víťazka ženskej kategórie a ružového trička .
Víťazstvo vo verzii „EXTREME“ a modré tričko
obhájil český pretekár Jiří Petr, v ženskej kategórii zvíťazila Zuzana Urbancová, rovnako z
ČR.
Najrýchlejší muž na ME v Nordic Walking je
z Moravy Janek Vajčner. Najrýchlejšia žena na
ME v Nordic Walking je z Poľska Mariola Pasikowska.
Zaujímavosti Tatry Running Tour a ME a
Slovenska v Nordic Walking:
Rozdalo sa viac ako 1 000 ks účastníckych medailí s váhou takmer 350 kg.
Medaile boli vyrobené v Juhoafrickej Republike
vo fabrike, kde sa vyrábajú aj medaile na významné medzinárodné športové podujatia napr.
Tour de France.
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Zjedené ovocie na občerstvovaniach prevýšilo
300 kg. Počas podujatia sa vypilo viac ako 700
l nápojov.
Najpočetnejšia skupina zahraničných bežcov a
nordic walkerov bola z Česka a Poľska.
Najobdivuhodnejší výkon predviedol Jiří Petr Sky&Clouds Run – Štrbské Pleso – Chata pri
Popradskom plese – Ostrva - Horský hotel Sliezsky dom a späť s časom 3:53 min.
Najbližšie podujatia Tatry v pohybe Prestige
Tour 2016:
10.7.2016 Malý Štrbský maratón, Štrba
16.7.2016 Memoriál Jána Stilla, Nová Lesná
01.09.2016 Podtatranský Polmaratón.
Kompletné výsledky sú k dispozícii na www.
pretekaj.sk

Účastníci pretekov v Nordic Walking (18. 6. 2016).

Jubilejný 60. ročník pretekov „Okolo Slovenska“ bol úspešný
	Začiatkom mesiaca jún sa v našom chotári uskutočnila 2. etapa jubilejného 60. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“. Štart 2. etapy bol v Banskej Bystrici, našou obcou prechádzala 9. 6. 2016 a cieľ bol na Štrbskom Plese. Druhý deň 10. 6. 2016 sa uskutočnil
štart 3. etapy zo Štrbského Plesa, ktorá prechádzala Tatranskou Štrbou a jej cieľ bol v Zuberci.
preteky „Okolo Slovenska“ boli zaradené do
vyššej kategórie, aby sa ich mohli zúčastniť aj
naši najlepší slovenskí pretekári, medzi ktorých
nepochybne patrí Peter Sagan.
Po úspešnej etape medzinárodných cyklistických pretekov „Tour de Pologne“ pred dvomi
rokmi a organizácii týchto pretekov, si veríme,

Jedna z rýchlostných prémií cyklistických pretekov viedla cez našu obec.

Som veľmi rád, že
sme dôstojne pripravili
toto športové podujatie
za veľkej účasti divákov
pri dojazde 2. a štarte
3. etapy. Druhej etapy
sa zúčastnil aj prezident medzinárodnej
cyklistickej federácie a
jej generálny sekretár, s
ktorými sme mali možnosť stráviť príjemný
večer a odprezentovať
našu obec, región aj
krajinu. Do budúcnosti
sa uvažuje s tým, aby

3. etapu pretekov odštartoval na Štrbskom
Plese starosta obce – Michal Sýkora.

Najlepší účastníci 2. etapy Okolo Slovenska.

že v budúcnosti dokážeme zorganizovať aj etapu uvažovaného významného podujatia.
Najlepší z najlepších na Okolo Slovenska 2016
Mauro Finetto (Unieuro Wilier) – celkový víťaz
František Sisr (Klein Constantia) – víťaz bodovacej súťaže
Helmut Trettwer (WSA – Greenlife) - víťaz vrchárskej súťaže
Hamisch Schreurs (Klein Constantia) – víťaz
klasifikácie do 23 rokov
Marek Čanecký (Amplatz – BMC) – najlepší Slovák, celkovo štrnásty
Team Wiggins – najlepší tím
Michal Sýkora, starosta obce
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Majstrovstvá Slovenska detských domovov vo futbale – Appelia cup 2016
tové podmienky.
Krásne počasie,
výborní rozhodcovia a samozrejme
snaživí futbalisti a
diváci zo základnej školy boli aj
tento rok zárukou
vydareného finálového turnaja.
Túto súťaž organiTurnaj už tradične otváral starosta obce.

Takmer 500 detí z vyše 50-tich detských
domovov sa každoročne zapája do tejto unikátnej súťaže, ktorej hlavnými partnermi sú Slovenský futbalový zväz a Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny. Súťažia medzi sebou reprezentácie jednotlivých krajov, ktoré sa najprv stretli
v semifinálových súbojoch v NTC Poprad 24.
mája resp. 25. mája v NTC Senec. Najlepšie 4
kraje postúpili do finále, ktoré sa uskutočnilo
aj tento rok tradične na štadióne našej obce v
dňoch 21. a 22. júna. Obec Štrba vytvorila aj
tento rok deťom – futbalistom vynikajúce špor-

Účastníci Appelia cup 2016.

zuje poradenská skupina APPEL Group, ktorá
v spolupráci so svojimi klientmi a ďalšími spolupracujúcimi firmami sa snaží podporiť dobrú
myšlienku a priniesť deťom v kritickom veku
14 až 18 rokov a ťažkej životnej situácii šancu
presadiť sa vo veľkom futbale. Deti počas súťaže zažívajú víťazstva, ale aj prehry a snažia
sa dosiahnuť spoločný cieľ. Pri úvodnom zahájení turnaja si uctili všetci účastníci minútou
ticha pamiatku jeho zakladateľa a prezidenta
– športovej komentátorskej legendy Karola Poláka, čestného občana obce
Štrba.
V prvý deň po úvodných
zápasoch sa zúčastnili deti
výletu na Solisko, ktorý si
veľmi pochvaľovali. V druhý
deň sa uskutočnili finálové
stretnutia, ktoré určili tohtoročné poradie výberov turnaja. Víťazom sa stal výber
Košického kraja, druhým
výber Nitrianskeho kraja, tretím výber Trnavského kraja
a štvrtým výber Prešovského kraja.

športová smršť

Športový areál Štrbské Pleso, kde sa 23. júla 2016 uskutoční ďalší ročník podujatia Štrbská športová smršť.

Silní muži sa opäť stretnú na Štrbskom Plese.

O takmer mesiac, presnejšie
23. júla, zavítajú najsilnejší muži
Európy na Štrbské Pleso a predvedú divákom ich silné výkony.
V poradí pôjde o štvrté kolo
Stredoeurópskeho pohára silných
mužov a prvé v tomto roku na Slovensku. Začiatok profi strongman
ligy bol v Ukrajinskom Černivci,
nasledovali dve zastávky v Českej
republike /Aš, Čáslav/ a štvrté
kolo prebehne na Štrbskom Plese.
Tešiť sa môžeme na skvelých

pretekárov z Poľska, Česka, Bieloruska, Ukrajiny a samozrejme aj domácich borcov. Slovenské farby bude hájiť aj trojnásobný najsilnejší
Slovák, Igor Petrík.
Pretekať sa bude v náročných disciplínach
ako schody sily, conanovo koleso, zdvíhanie ťažkej nápravy alebo mŕtve ťahy s automobilom, či
prevracanie 500 kilogramovej pneumatiky.
Pevne veríme, že príde čo najviac fanúšikov
silových športov a strongmanov a zopakuje
sa tak skvelá divácka kulisa spred niekoľkých
rokov, keď taktiež silní muži opanovali Štrbské
Pleso. Tešíme sa na vás už 23. júla 2016!
(red.)
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blahoželáme!
V minulých dňoch náš spoluobčan Milan
Štefánik z Tatranskej Štrby spolu so svojimi
priateľmi vystúpili na najvyššiu horu Európy
Elbrus, ktorá je súčasťou Kaukazu (výška
5 642 m n.m.) Na vrchole vyvesili slovenskú a
štrbskoplesú vlajku.
Milan, blahoželáme a ďakujeme za výbornú propagáciu obce!

Milan Štefánik z Tatranskej Štrby.

Na vrchole Elbrusu so slovenskou a štrbskoplesou vlajkou.

Old Boys Štrba na turnaji v Dudinciach
V sobotu 25.6.2016 sa v Dudinciach konal
medzinárodný turnaj starých pánov, na ktorom
sa zúčastnilo aj naše mužstvo OLD BOYS ŠTRBA. Na turnaji sa okrem nás predstavili domáce
Dudince, madarský Vác a Štúrovo.
Na prvý zápas sa nastúpilo proti mužstvu Štúrova.
Zostava do oboch zápasov:
Jurčo, Macko Marián, Krágel, Petran, Hyriak,
Miženko, Sabo, Očenáš, Macko Miroslav, Čunderlík, Michalko, Levocký Ľubomír, Macko Milan, Gulič.
Výsledok zápasu Štrba : Štúrovo 6:2
Góly: Levocký Ľubomír, Sabo, Hyriak, Gulič,
Miženko, Macko Miroslav.
Na finálový zápas sme nastúpili proti maďarskému mužstvu Vác, keď po víťazstve 2:0, Štrba
vyhrala aj celý turnaj.
Štrba : Vác 2:0, góly: Miženko, Levocký Ľubomír.
Krásne zorganizované sobotňajšie futbalové popoludnie prispelo k dobrej nálade a Štrba mohla

zaslúžene oslavovať prvé miesto na turnaji.
Týmto chceme poďakovať organizátorom
turnaja za skvelé privítanie, starostlivosť a skvelé pohostenie.
Michal Levocký

Víťazným mužstvom turnaja boli Old boys zo Štrby.
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