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AKO SA DARÍ NAŠIM POĽNOHOSPODÁROM
Ako každoročne aj tohto roku sa 8. 4. 2016 zišli členovia Poľnohospodárskeho družstva Štrba, aby zhodnotili výsledky minulého roku a schválili
si výrobno-finančný plán pre rok 2016. Súčasťou tohtoročnej Výročnej členskej schôdze boli aj voľby do orgánov družstva na nové štvorročné
volebné obdobie.
Z celkového počtu 402
členov družstva sa na
schôdzi v Kultúrnom
dome v Štrbe zišlo 234
členov a 37 členov poverilo iných členov zastupovaním, čo je 67,41 % účasť, čím bola
splnená povinnosť platnosti rozhodnutí nadpolovičnou väčšinou všetkých členov družstva.
Za predsednícky stôl okrem vedúceho
schôdze Ing. Jána Kaprála zasadli funkcionári družstva: predseda, podpredseda,
predseda kontrolnej komisie, ako aj hostia
– starosta obce Michal Sýkora a predseda
Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba Ing.
Pavol Jančík. Po vykonaní volieb a odobratí sa volebnej komisie na sčítavanie hlasov
pokračovala schôdza v zmysle programu –
Správu predstavenstva družstva o hospodárení v roku 2015, schválenie ročnej účtovnej
závierky, rozdelenie zisku predniesol predseda predstavenstva Ing. Ján Šerfel.
V správe zhodnotil zložitosť klimatických
pomerov a ich vplyv na poľné práce a úrody
v roku 2015, katastrofálny stav v sektore
mlieka, ktorý vznikol v dôsledku ukončenia
systému mliečnych kvót, zákazom dovozu

Doterajší predsedovia družstva (zľava): Ing. Ján Šerfel,
Ing. Pavel Baláž, Pavel Baláž, Ing. Jozef Novysedlák.

mlieka a mliečnych výrobkov z EÚ do Ruska
a znížením objednávok na sušené mlieko do
Číny, ako aj neschopnosť ministerstva pôdohospodárstva prijať účinné opatrenia na riešenie mliekovej krízy.
Zhodnotil činnosť a prácu na družstve
podľa jednotlivých úsekov, kde konštatoval,
že aj napriek nepriaznivým podmienkam
rastlinná výroba pripravila dostatok kvalitného krmiva pre potreby živočíšnej výroby,
ktorá si aj vďaka tomu udržala slušné prírastkové výsledky a zvýšila mliekovú úžitkovosť
na úroveň 4 800 l, čo je pri 100 % ekologickom poľnohospodárstve bez nákupu cudzích

Areál hospodárskeho dvora Poľnohospodárskeho družstva v Štrbe.

krmív veľmi slušný výsledok.
Prevádzková jednotka LPH si udržala
svoje výkony na úrovni minulých rokov a aj
ostatné zložky družstva vykonávali im určené práce zodpovedne a úspešne.
Dôkazom kvalitnej práce celého kolektívu je hospodársky výsledok družstva,
ktorého hodnota je zisk po zdanení 163
223,66 €, a tak po prerozdelení a naplnení
zákonných fondov družstevníci schválili na
výplatu dividend pre členov a majiteľov DPL
vydaných naším družstvom 73 121 €, čo je
pred odvodom do zdravotných poisťovní 1 €
na každý DPL a alikvótne 30 € za základný
členský vklad.
Schôdza pokračovala Správou kontrolnej
komisie za rok 2015, ktorú predniesla predsedníčka kontrolnej komisie p. Anna Michalková a v nej zhodnotila kontroly, ktoré boli
vykonané členmi kontrolnej komisie a poukázala na klady, ale aj nedostatky, ktoré sa
zistili na jednotlivých kontrolách.
V Návrhu na výrobno-finančný plán na
rok 2016 Ing. Ján Šerfel – predseda PD načrtol naplánované úlohy pre daný rok, ako aj
celkové finančné krytie pre vykonanie a splnenie úloh a vyslovil presvedčenie, že aj keď
poľnohospodárstvo je práca podmienená vo
veľkej miere klimatickým podmienkam, aj
budúci rok budeme hodnotiť kladné výsledky.
V diskusii pozdravný príhovor predniesol
Michal Sýkora, starosta obce a Ing. Pavol
Jančík, predseda PS Urbár.

S výsledkami volieb členov družstva
oboznámil predseda volebnej komisie Ing.
Milan Kunaj, ktorý konštatoval, že do orgánov družstva boli zvolení:
Predstavenstvo PD
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Ján Šerfel – predseda družstva
a predseda predstavenstva
Ľubomír Pavela – podpredseda družstva a podpredseda predstavenstva
Ing. Petra Sokolová – členka
Branislav Ilavský – člen
Ing. Ján Kaprál – člen
Ing. Dagmar Vincová – členka
Ing. Jaroslav Kordován – člen
Ľubomír Popardovský – člen
Dalibor Malenký – člen

Kontrolná komisia PD
•
•
•
•
•

MVDr. Pavol Knapík – predseda
Anna Michalková – členka
Ľudmila Gavalierová – členka
Ján Erdziak – člen
Valéria Hybenová – členka

Po prečítaní a schválení Návrhu na uznesenie z VČS, ktorý predniesol MVDr. Pavol
Knapík, predseda predstavenstva Ing. Ján
Šerfel v závere rokovania poďakoval celej
členskej základni za úctyhodnú účasť na
výročnej členskej schôdzi, poďakoval za opätovné zvolenie do funkcie predsedu družstva
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a predsedu predstavenstva a aj v mene zvolených členov predstavenstva a kontrolnej
komisie poďakoval za prejavenú dôveru a
zároveň ubezpečil členov, že aj v novom volebnom období urobia členovia predstavenstva a kontrolnej komisie všetko preto, aby
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aj v budúcnosti bolo hodnotenie na Výročnej
členskej schôdzi priaznivé.
Poľnohospodárske družstvo aj v tomto
roku finančne, ako aj materiálne podporilo
rôzne organizácie pôsobiace v obci Štrba; či
je to Miestny odbor Matice slovenskej, Hasičský zbor, Klub dôchodcov, Miestnu organizáciu Červeného kríža, Základnú organizáciu
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých,
Folklórny súbor Štrbän, Futbalový klub, Športový klub Štrba, ktorý organizuje množstvo
športových akcií v obci, ale aj na Štrbskom
Plese; Základnú školu, Základnú umeleckú školu, ako aj Materskú školu a iné a vo
veľkej miere i verejné akcie, ktoré sa v našej
obci organizujú počas celého roka.
Jar, ktorá začala nečakane prudkým
oteplením, ale aj neskorší príchod studenej
vlny, zabránil splniť naplánované úlohy jarných poľných prác pre rok 2016.
Rastlinná výroba, tak ako bolo naplánované, obsiala 185 ha jarín (tritikale jarné,
ovos siaty a jačmeň jarný); 176 ha jednoročných miešaniek a 27 ha bôbu obyčajného.
V súčasnosti sa zameriavame na finálnu

Hovädzí dobytok na pastve.

prípravu strojov pre zber objemových krmív.
V živočíšnej výrobe je mladý dobytok – jalovice už na pastve, kde budú košarovať počas
celého leta do neskorej jesene a dojnice začali svoje dennodenné pochody za pastvou.
Hoci je opäť ohlásené suché leto, družstevníci veria, že tak ako minulého roku aj
tento pripravia dostatok kvalitného krmiva
na budúcu zimu pre potrebu našich zvierat.
Ing. Ján Šerfel
predseda PD Štrba

Výstavba optickej siete sa postupne ukončuje, ďalšie stavebné aktivity pokračujú
Od zimných mesiacov v tomto roku sme v obci pokračovali v zemných prácach na výstavbe optickej siete Telekomu a káblového televízneho
rozvodu. Súčasne kladieme rozvody miestneho rozhlasu. Zrealizovali sa práce na Ul. Štěpánkovickej, poľnej, liptovskej, ČSA, tatranskej, J. Gejdoša,
Sládkovičovej, M. Janošku a v týchto dňoch sa realizujú práce na Ul. SNP, od objektu Slovenskej pošty smerom k evanjelickému kostolu. Zostáva
nám časť Ul. ČSA, od mosta na Krôn smerom na Važec a Ul. hlavná, na ktorej budeme musieť zrealizovať rozvod priamo pod chodník. Vzhľadom
na to, že celý chodník bude potrebné rozobrať, prosíme všetkých obyvateľov obce, aby zvýšili pozornosť počas realizácie prác na tejto ulici.
V Tatranskej Štrbe sme ukončili zemné práce v dolnej časti, pod štátnou cestou č. 18. Následne po realizácii zemných prác bude spoločnosť Telekom pokračovať v oživovaní rozvodov
a pripájaní jednotlivých rodinných a bytových
domov a objektov. V Tatranskej Štrbe je takto
sprevádzkované sídlisko a niektoré objekty
nad štátnou cestou č. 18 (okrem ulice Lesnej).
V obci sú to prevažne ulice v hornej časti, na
ktorých sa zemné práce realizovali koncom minulého roka – Ul. Dr. Markušovského, M. Benku,
Štefánikova, Jurkovičova, družstevná, 29. januára. V dolnej časti obce to boli Ul. Hviezdoslavova a školská. Na týchto uliciach sú postupne
spúšťané rozvody a dávané do užívania.

Asfaltovanie nerovností na ulici Krôn.

Vysprávky ciest na ulici SNP.

V tejto súvislosti chceme upozorniť občanov, aby zvažovali svoje rozhodnutia k pripájaniu sa na sieť Telekomu, keďže ich navštevujú
pracovníci spoločnosti s ponukou produktov.
Prioritou pre občanov by mal byť vysokorýchlostný internet. V súčasnosti je rýchlosť internetu 5 Mb/s, nové rozvody umožňujú zvýšiť
jeho rýchlosť na 40 Mb/s, prípadne 100 Mb/s.
Toto je ponuka zo strany spoločnosti Telekom,
v budúcnosti sa bude rýchlosť zvyšovať až na

300 Mb/s. Okrem internetu je ponúkaná aj telefónna pevná linka, ak si ju chce niekto zriadiť.
Tí občania, ktorí si chcú objednať TV Magio, si
musia uvedomiť, že televízia sa dá pozerať len
v obmedzenom počte miestností, t.j. v jednej
alebo dvoch. Zároveň si je potrebné uvedomiť,
že aj naďalej bude fungovať naša káblová televízia so svojou ponukou televíznych programov, ktorá má výhodu v tom, že ju môžeme
pozerať na viacerých prijímačoch.
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V 2. polroku tohto roka by sme chceli pokračovať na prácach káblového televízneho
rozvodu, postupne ako spoločnosť Telekom budeme realizovať rozvody do uložených chráničiek v zemi. Predpokladáme, že nová káblovka
v našej obci bude v celej obci a v Tatranskej
Štrbe spustená v priebehu tohto a budúceho
roka. Je ešte pred nami veľa práce a bude potrebných aj dosť finančných prostriedkov na jej
realizáciu. To, čo potrebujeme v súčasnosti od
občanov, je ústretovosť, pomoc a pochopenie
pri realizácii zemných prác na uliciach, kde
sa práce momentálne realizujú. Tam, kde boli
práce realizované v minulom roku, alebo začiatkom tohto roka, je potrebné zrealizovať spätné
úpravy terénu, aby sme mali v lete upravené
verejné priestranstvá.
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riérový prístup do budovy obecného úradu a v
súčasnosti sa realizuje bezbariérový prístup do
lekárne. Plánujeme osloviť aj Slovenskú poštu,
aby takýto prístup bol vybudovaný k objektu
pošty.

Zemné výkopové práce pre pokládku optického
kábla pokračovali aj na ulici M. Janošku.

Veľkou akciou je čistenie potoka Mlynica,
ktoré sa realizuje od Kamenca smerom k salašu Starý mlyn.
Na Štrbskom Plese realizujeme rozšírenie
verejného osvetlenia pri vstupe do Štrbského
Plesa. Opravovali sme dažďové zvody na centrálnom parkovisku a zhotovili nové pódium na
priestranstve pred hotelom FIS – pred Bránou

Oprava vodovodu - Hlavná ulica.

Obec urobila bezbariérový prístup do lekárne.

V uplynulých dňoch sme realizovali vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciách,
ktoré sa realizovali vyrezaním poškodeného
asfaltového koberca a položením nového.
Chceme poprosiť všetkých občanov, aby počas
takýchto prác zvýšili pozornosť nielen cez deň,
ale aj v nočných hodinách, aby nedošlo k úrazu, pretože komunikácie bývajú aj niekoľko dní
nedokončené. Súčasne prosíme občanov, aby
neprenášali dopravné označenia z vyrezaných
miest na komunikáciách, pretože dochádzalo
často k ich premiestňovaniu, a tým neplnili
svoju úlohu.
V dolnej časti Ul. hlavnej pokračujú práce
Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. na výmene vodovodného potrubia, a to prípojok k jednotlivým rodinným domom. Aj tu potrebujeme ústretovosť zo strany
občanov, aby práce prebehli úspešne.
V uplynulých dňoch sme ukončili bezba-

Na cintoríne upravujeme rozvody miestneho rozhlasu a po celej obci sa miestny rozhlas
opravuje ukladaním rozvodov do zeme a odstraňovaním pôvodných stĺpov, na ktorých bol
vonkajší rozvod. Ostávajú len stĺpy, na ktorých
boli a sú umiestnené amplióny.
Upravili sme odvodnenie verejných
priestranstiev pred autobusovou zastávkou na
nižnom konci.
Realizovali sme zemné práce na odvodnenie budovy obecného úradu, ktorá nám zateká.
Aj ďalšie obecné budovy ako je napr. zdravotné
stredisko, lekáreň majú problém so zatekaním
vody do budovy, preto ich bude potrebné odvodniť a upraviť odvodnenie v zemi.
V Tatranskej Štrbe sa pokračuje na budo-

Budova zdravotného strediska vyžaduje opravu
odvodnenia a zatekania.

borcov, na ktorom budeme realizovať niektoré
kultúrne podujatia pre verejnosť.
Je pred nami leto a na všetkých rozbehnutých prácach budeme pokračovať. K ním sa
pridajú ďalšie práce, predovšetkým asfaltovanie miestnych komunikácií, ktorých realizáciu
som spomínal v minulom čísle našich novín.
Ďalej je to rekonštrukcia Spoločenského domu,
pokračovanie v archeologickom výskume lokality Šoldov, oprava pamätníka Smútiaca mať a
ďalšie aktivity. Bude našou snahou pokračovať
v získavaní ďalších finančných prostriedkov na
potrebné zámery a budeme spracovávať nové
projekty na realizáciu prác pri rozvoji obce, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa.
Verím, že nám vydrží dobré počasie a prosím všetkých obyvateľov o zvýšenú pozornosť
na miestnych komunikáciách, chodníkoch, ktoré budú upravované počas letných mesiacov.
Michal Sýkora
starosta obce

Zemné práce pre optiku v Tatranskej Štrbe.

vaní rozvodných skríň na verejné osvetlenie,
čo nám umožní v budúcnosti ovládať verejné
osvetlenie v Tatranskej Štrbe aj v obci cez
počítačovú sieť. Súčasne sa v Tatranskej Štrbe
robili úpravy na rozvode káblovej televízie na
Ul. lesnej. V obci sa realizovali úpravy na miestnych komunikáciách časti Ul. P. Z. Vrbického a
liptovskej.

Budovanie verejného osvetlenia pri vstupe na
Štrbské Pleso.
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deň tatranskej štrby
V poslednú májovú sobotu - 28. 5. 2016
uskutočnil sa Deň Tatranskej Štrby. Podujatie
sa konalo v priestoroch autocampingu, ktorý sa
hostiteľskej a organizačnej úlohy veľmi dobre
zhostil.
Bohatý program od 15.00 hod otvorila
zástupkyňa Ing. Dagmar Vincová. Vystúpenie hudobno-zábavnej skupiny Bravo, Repete s Milanom Hrčkom z TV Senzi, vystúpenie pop-rockovej kapely Mince vo fontáne a
voľná zábava pokračovala až do neskorých

Hudobno-zábavná skupina Bravo.

Deti si prišli na svoje na ihrisku v areáli autocampingu.

Aj napriek počiatočnému dažďu sa občania Tatranskej Štrby dobre bavili.

Šťastní výhercovia v tombole.

Pop-rocková kapela Mince vo fontáne.

večerných hodín. Pekná účasť, dobré občerstvenie, hodnotná tombola boli dôkazom
toho, že akcia sa vydarila, čo hodnotili aj
samotní občania.

Spevom potešil Milan Hrčka z TV Senzi.
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obecná polícia
Obecná polícia Štrba bola zriadená v zmysle ustanovenia § 2, ods. 2 zákona NR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii Všeobecne záväzným
nariadením obce Štrba č. 35/2009 s účinnosťou od 1. septembra 2009.
Príslušníkmi Obecnej polície v Štrbe sú:
Emil Švorc – náčelník, bytom Štrba-Tatranská Štrba, Lesná 55/6
Ján Chalúpka, bytom Štrba -Tatranská Štrba, Štúrova 66/10
Mgr. Pavol Marec, bytom Štrba, Družstevná
616/52

tabuľu. Príslušníci obecnej polície dohliadajú na prevádzku centrálneho parkoviska na
Štrbskom Plese, vykonávajú vklady tržieb
do banky, usmerňujú brigádnikov-parkárov,
dohliadajú na chod verejných sociálnych
zariadení na Štrbskom Plese.
Polícia pôsobí aj na úseku prevencie,

Dopravná výchova s deťmi materskej školy.

	Obecná polícia plní základné úlohy v
obci Štrba a jej územných častiach Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. Príslušníci počas
výkonu služby zabezpečujú ochranu majetku obce, majetku občanov, ochranu verejného poriadku, ochranu životného prostredia, čistoty a hygieny v uliciach obce, ako
aj na verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach, vykonávajú dohľad
nad cestnou premávkou, vykonávajú kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
nariadení obce.
Špecifikom v ich činnosti je miestna
časť Štrbské Pleso, kde je v priebehu roka
veľké množstvo športových a kultúrnych
akcií. Taktiež sem prichádza veľké množstvo návštevníkov zo Slovenska i zahraničia, ktorým poskytuje informácie a rady,
organizátorom hlavne športových akcií súčinnosť pri zabezpečení parkovacích miest
a dopravy.
Každú stredu v čase od 9.00 – 10.00
hod, od 13.00 – 15.00 hod a piatok od
9.00 -10.00 hod má polícia určené úradné hodiny na Štrbskom Plese, počas ktorých od obyvateľov a firiem sídliacich na
Štrbskom Plese vyberá rôzne poplatky,
doručuje zásielky, poskytuje informácie,
vedie informačné tabule ako aj úradnú

kde boli vykonané tri prednášky v Základnej škole v Štrbe s tematikou dopravy,
šikanovania a požívania návykových látok.
Na požiadanie riaditeľky ZŠ v Štrbe boli pohovory s problémovými žiakmi, ktorí porušovali školský poriadok, ako aj ich rodičmi.
Dve prednášky s dopravnou tematikou pre
najmenších s praktickými ukážkami boli realizované aj v Materskej škole v Štrbe.
Pripravujeme príspevky do obecnej televízie týkajúce sa predchádzania trestnej činnosti, upozornenia občanov na zistené nedostatky v obci, porušovania VZN a to najmä
voľný pohyb psov po obci, požívanie alkoholu na verejnosti. Za rok 2015 bolo odchytených celkovo 6 psov a tieto boli umiestnené
do útulku v Kežmarku. V jednom prípade bol
na veterinárnej ambulancii v Poprade usmrtený chorý veľký vlčiak, nájdený v Tatranskej
Štrbe. Náklady spojené s umiestnením psov
do útulku a na veterinárne úkony predstavovali celkovú sumu 309,88 €. Cena jedného
odchytu psov firmou urobený na objednávku
sa pohybuje v stovkách eur.
Náčelník obecnej polície sa zúčastňuje
zasadnutí komisie na ochranu verejného poriadku, kde sú riešené prípady, keď občania porušujú všeobecne záväzné nariadenia
obce.

Počas roka 2015 neboli príslušníkmi
obecnej polície použité donucovacie prostriedky voči osobám, taktiež nimi nebola spôsobená majetková alebo iná škoda.
Celkove bolo v minulom roku riešených
236 priestupkov, z ktorých 232 bolo v blokovom konaní na celkovú sumu 5 470 €.
Jednalo sa hlavne o priestupky na úseku
verejnej správy – porušenia VZN obce, ďalej priestupky proti verejnému poriadku, občianskemu spolužitiu a priestupky na úseku
dopravy. Na úseku dopravy – prevažne na
Štrbskom Plese, sa priestupky riešili najmä
dohovorom. Len v závažnejších prípadoch
boli ukladané blokové pokuty.
Príslušníci sú vybavení donucovacími
prostriedkami v zmysle ustanovenia § 13/1
písm. b, c, d, f Zákona č. 534/91 Zb. Vo
výbave má polícia dve osobné motorové
vozidlá Škoda Fabia Combi, jedno s označením v zmysle zákona, druhé bolo pridelené
MV SR v roku 2015. Je využívané na prevoz technických zariadení, prenosných dopravných značiek počas konania rôznych
akcií v katastri obce.

Obecná polícia koordinuje aj parkovanie na
Štrbskom Plese.

V priebehu roka sa príslušníci polície
aktívne podieľajú pri organizácii a zabezpečovaní plynulého priebehu akcií organizovaných v obci a jej miestnych častiach.
Môžeme konštatovať, že v porovnaní rokov
2014 a 2015 sa zaznamenal zvýšený nárast návštevníkov Štrbského Plesa, čo bolo
náročné hlavne z pohľadu zvládnutia dopravy a parkovania.
Kontakt na obecnú políciu počas pracovnej
doby je zabezpečený na mobilné telefónne
číslo 0904 282 670, mobilné číslo na náčelníka je 0911 375 295, pevná linka je
052-449 2110.
Emil Švorc
náčelník Obecnej polície Štrba
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Cyklistické preteky okolo slovenska
Po veľkolepom finále cyklistickej etapy významných medzinárodných pretekov Okolo Poľska v roku 2014
s triumfom Rafala Majku bude Štrbské Pleso aj tohto roku hostiť dojazd etapy najvýznamnejších slovenských
cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“. Naviac bude to už jubilejný 60-ty ročník týchto etapových cyklistických
pretekov, ktoré sú od roku 2002 zaradené v kategórii 2.2 v kalendári Medzinárodnej cyklistickej federácie UCI.
Celková dĺžka pretekov je 807 km, skladajú sa z prológu v Banskej Bystrici a piatich etáp, budú prechádzať po trase až 126
mestami a obcami a budú obsahovať 15
rýchlostných a 17 vrchárskych prémií. Ich
poriadateľom je Slovenský zväz cyklistiky
na čele s jeho prezidentom a zároveň generálnym riaditeľom pretekov Petrom Prívarom, samozrejme cieľ a štart na Štrbskom
Plese je za výraznej spolupráce a pomoci
samotnej obce Štrba.

Preteky mieru v roku 1965 prechádzali aj cez
Tatranskú Štrbu.

Preteky „Okolo Slovenska“ vznikli už v
roku 1954, prešli si svojím turbulentným
obdobím, kedy im pre nedostatok finančných prostriedkov viac krát hrozilo zrušenie, dokonca v rokoch 1961 až 1963 sa
ani nekonali. Prvý celkovým slovenským
víťazom týchto pretekov bol až v ich piatom
ročníku v roku 1958 Walter Renner, rodák
z neďalekého Kežmarku. Samotné preteky mali vo svojej doterajšej histórii už 5 x
dojazdy svojich etáp vo Vysokých Tatrách
/1980, 1993, 1996, 2001 a 2003/. V roku
2003 sa počas 47. ročníka týchto pretekov
v našom regióne uskutočnili až tri etapy, pričom jedna mala štart pred budovou ObÚ v
Štrbe smerom na Važec.
Pod Tatry však zavítali aj historicky
najvýznamnejšie medzinárodné etapové
preteky, ktoré sa uskutočňovali v tzv. „Východnom bloku“ a to Preteky Mieru Praha
– Berlín – Varšava, ktoré v rokoch 1965,
1973 a 1974 prechádzali aj cez Tatranskú
Štrbu smerom na Svit, Poprad a Tatranskú
Lomnicu, kde bol cieľ etapy. Preteky potom
pokračovali etapou z Tatranskej Lomnice
do poľského Krakova.
Tohtoročný jubilejný ročník, ktorý sa
uskutoční v termíne od 7.do 12. 6.2016 má
štart v Banskej Bystrici a cieľ bude v Piešťanoch, je tematický zameraný na najznámejšie slovenské kúpeľné miesta. Obe eta-

py, ktoré sú spojené so Štrbským Plesom
majú prívlastok naj. Tá, v poradí druhá - z
Banskej Bystrice na Štrbské Pleso bude najťažšia /až 5 vrchárskych prémií/, následne
tretia zo Štrbského Plesa do Zuberca bude
zase najdlhšia /dĺžka etapy 193,2 km/.
V poradí druhá etapa z Banskej Bystrice
na Štrbské Pleso sa uskutoční vo štvrtok
9. 6. 2016. Samotný cyklistický peletón
prejde aj cez obec Štrba smerom od Lučivnej, pred obecným úradom v Štrbe bude
dokonca rýchlostná prémia, kde cyklistov
očakávame cca od 16.13 do 16.30 v závislosti od rýchlosti samotných pretekárov. Následne cez Tatranskú Štrbu prejdú
cca od 16.18 do 16.42, potom pokračujú
smerom na Štrbské Pleso, kde pri odbočke z Cesty Slobody bude aj horská prémia.
V samotnom cieli na Štrbskom Plese pod
lyžiarskym premostením ich očakávame
od cca 16.33 do 17.00 hod.

V každom etapovom meste je pripravený aj kultúrno-športový program. 9. 6. 2016
pozývame po dojazde etapy všetkých divákov a milovníkov cyklistiky. Vystúpi na ňom
spevák Samuel Tomeček, cyklotrialista Ján
Kočiš so svojou show, vicemajsterka sveta
v krasojazde na bicykli Nicole Frýbortová a
i. Viac údajov o celom programe pretekov
je možné nájsť aj na stránke www.okoloslovenska.com.
Štart najdlhšej, tretej etapy bude zo
Štrbského Plesa do Zuberca v piatok 10.
6. 2016 o 12.00 hod. spod lyžiarskeho
premostenia. Cyklisti zamieria do Svitu a
naspäť sa cez Tatranskú Polianku vrátia na
Štrbské Pleso, kde bude na námestí opäť
vrchárska prémia s časom prejazdu od cca
12.53 do 12.59. Potom budú cyklisti pokra-

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska zavítajú toho roku na Štrbské Pleso.

čovať cez Tatranskú Štrbu s plánovaným
prejazdom cca od 13.03 do 13.09 a nasmerujú si to cez Liptov do Zuberca.
Je zaujímavé, že Štrbské Pleso bude už
po druhý krát hostiť významné cyklistické
preteky práve pri ich jubilejnom 60-tom ročníku. Okrem tohto roku to bolo už v roku
2002, kedy bolo Štrbské Pleso miestom
cieľa i štartu našich najstarších slovenských
etapových cyklistických pretekov pod ná-

zvom „Košice – Tatry – Košice“. Samotné
preteky vznikli už v roku 1927, cez vojnové obdobie, keď Košice patrili Maďarsku,
mali viacročnú prestávku, potom sa však
obnovili a práve v roku 2002 pri jubilejnom
60-tom ročníku bol ich cieľ a štart na druhý
deň na Štrbskom Plese pred starou hospodárskou budovou. So Štrbským Plesom bol
však historicky spojený aj prvý ročník týchto pretekov, pretože vítazný pretekár Vlastimil Ružička prišiel do cieľa etapy k Hotelu
Móry po 8 hodinách a 15 minútach, cez noc
však napadol sneh, ale ani to nezabránilo
Vlastovi Ružičkovi zopakovať víťazstvo aj
v etape do Košíc.
Podľa webovej stránky voľne spracoval
Peter Chudý
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štrbský kroj
Dievčenský a ženský kroj
Pokračujeme dievčenským krojom. Od 6
rokov dievčatá nosili skladané sukne - kidličky
s prsíčkami a s franclami, vzadu od vrchu nadol
na zapínanie. Pod kidličku sa obliekalo oplecko
a letnička. Vlasy si dievčatá i dievky česali dozadu. Do vrkočov zapletali stužky. Na vrch hlavy
si pripínali „hatuašček“ – zamatovú stužku, na
ktorú našili malé „pacerničky“ - biele perlové
koráliky. Vo sviatok nosili na hlave party.

Na sviatočný deň sa na košelicu obliekalo
biele oplecko nevyšívané, ale ukončené čipkou
a uviazané nad lakťom a na lajblíky sa našili
„francle“ - vlnené strapce. Košelica bola vzadu
vo výstrihu lajblíka zakrytá vyšívanou látkou
„kosičkou“.

Na košelicu sa obliekal lajblík bez rukávov,
ktorý sa spredu zapínal na gombíky a letnice
- sukne z bieleho plátna. Pod sukňami nosili
na bedrách vypchaté vankúšiky – „kuby“, aby
zvýraznili boky pri páse.

Na lajblík sa obliekala vizitka s dlhými rukávmi
alebo driekovica podobná kabátiku, v páse
zúžená a rozšírená nad kubami, alebo hrubé
šatky.

V zime nosili ženy „brusliaky“ – krátke
kožúšky bez rukávov, staršie ženy s rukávmi,
zdobené bohatou výšivkou.
Ženský kroj v porovnaní s dievčenským je
v tmavších farbách.

Najspodnejšou časťou ženského kroja je
dlhá košelica z hrubého plátna s rukávmi z
jemnejšieho plátna.

Vrchná sukňa – „kydla“ bola z domáceho
plátna, jednofarebná alebo potlačená –
modrotlač. Vrchné sukne sa riasili do rancov
alebo „faudov“. Na sukňu sa spredu opásala
zástera – „šurc“.

SPRAVODAJSTVO
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štrbskÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI opäť v obci pri budove obecného úradu
Roky letia, za dnešným prídu ďalšie a na strome života každým rokom pribudne nový konár,
listy, kvety, plody. Prešiel rok a my opäť pripravujeme Štrbské folklórne slávnosti, ktoré patria už
medzi naše tradičné podujatia.

Ženy na hlave vlasy zapletali do chomly, na
ktorú „postavili“ necovaný čepiec, stužkami
uviazaný pod bradou.

Na čepiec sa uviazala šatka. Na slávnostné príležitosti sa nosili zamatové šatky s
dlhými strapcami.
Dievky i mladé ženy nosili na hrdle „pacernice“ – biele perlové koráliky – okrútené 5-6 ráz.
Pri slávnostných príležitostiach si ženy
obliekali čierny lajblik zdobený bielou šnúrkou alebo pantličkami a partičkou a na
sukni biela „šata“ – zástera tiež zrancovaná, so širokým obalkom a okolo spodku
ozdobená čipkou. Za pásom obháčkovaná
vreckovka. Na Štedrý večer do kostola
chodili dievky v modrých šatách a na hlave
s bielou šatkou - „šifonkou“. Modré šaty
alebo modré šurce sa nosili aj k senným
robotám.
Kydla spod šurca alebo šaty presahovala 1-2 cm.
Ako obuv sa nosili čižmy alebo biele
kapce. 				
(red.)

V programe sa predstavia naše folklórne súbory Štrbianček, Štrbian a Štrbän,
detský folklórny súbor Pramienok z Vojvodiny a z Liptovského Mikuláša, FS Batizovce, folklórne súbory Kalejs a Zile z Lotyšska a FS Bystrina z Banskej Bystrice.
Štrbské folklórne slávnosti sa uskutočnia na novom pódiu na námestíčku pri budove Obecného úradu v Štrbe. Cieľom fol-

klórnych slávností je zachovanie a rozvoj
tradičnej kultúry, aby v mysliach návštevníkov zostávala krásnou prítomnosťou a v
srdciach spojila minulosť s budúcnosťou.
Pozývame Vás prežiť pôvab jedinečného dňa a
vidieť temperament a krásne choreografie folklórnych súborov na 6. ročníku Štrbských folklórnych
slávností 2. júla 2016 od 14.00 hod.
(red.)

6
2. júl 201
Zahrajte mi tichúčko ...
	Od 27. mája 2016 do konca júna 2016 si v
Podtatranskej knižnici v Poprade môžete pozrieť
vernisáž krojovaných bábik z podtatranského
kraja pod názvom Zahrajte mi tichúčko... Medzi
šesticou vystavovateliek je aj Mária Bartošová

Dievča v slávnostnom kroji.

zo Štrby a Anna Švorcová z Tatranskej Štrby.
Pri príležitosti otvorenia výstavy bol Anne
Švorcovej udelený aj pamätný list za dlhoročnú
prácu v Matici Slovenskej a udržiavanie kultúrnych tradícií v regióne.

Ocenená Anna Švorcová z Tatranskej Štrby (druhá zľava).
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zo štrbskej kasty
Milí čitatelia,
v snahe zachovať a u mladšej generácie
aj oživiť štrbské nárečie, pokračujeme v
uverejňovaní výrazov slov, či spojení štrbského nárečia.
Ako sme už spomínali, ako zdroj nám
slúži zbierka nárečových slov, ktoré v rámci akcie „Zo štrbskej kasty“ zozbierali žiaci
Základnej školy v Štrbe od svojich rodičov,
starých rodičov, prastarých rodičov.
Slová s vysvetlením uverejňujeme v
abecednom poradí. Ak by sa vám zdalo, že
niektoré tam chýbajú, môžete nové slová
doručiť písomne, telefonicky alebo osobne
do redakcie na Obecný úrad v Štrbe, za čo
vopred ďakujeme.
E

FRANCLE – strapce na oblečení
FRFLAC – hundrať, šomrať
FRIŠTYK – raňajky
FRK – vtip
FŠELIČO – niečo
FUDAMENTY – základy domu
FUJAVICA – víchrica
FUKAR – ventilátor
FUKŠVANC –ručná pílka
FUNUS – pohreb
FURT – nepretržite, stále
FUSEKLE – ponožky

G
GABDA – ruka
GAGOR – krk

EROPLAN – lietadlo
ESEMBAK – policajt
EŠČE – ešte
EXÁMEN – skúška

F
FAČ – obväz
FAJERMAN - hasič
FAJERMUR – posledná
časť múru
pod strechou (vpredu a vzadu)
FAJNÔ – dobré, chutné
FAJRONT – koniec práce
FAJTA – druh, plemeno
FAŠANG – fašiangy
FEDER – ozdoba na klobúk z peria
FELČIAR – liečiteľ
FEREMETLÍK – ozdoba na kroji
FERŠMIDA – mechy na fúkanie
v kováčskej dielni
FERTUCHA – zástera
FERTYK – hotovo
FIAKERKA – vozenie turistov na koči
FIGLE – robenie si zle, vystrájanie
FIGURA – postava
FILFAJS – kôš na zemiaky
FIRANG – záclona
FIRŠTOK – zárubňa, diera do pivnice
FIŠKAL – advokát
FIŠKUS – všetko prekabáti
FIZOLE – fazuľa
FIZOMONIA – výzor
FLASNUC – dať zaucho
FOFROM – rýchlo

GELENDER – zvodidlá
GREJDA – krieda
GLAJBAS – ceruza
GLEMBUS - pľuzgier
GLAJCHA – rovinná čiara (ale aj úroveň
napr. skončic po glajchu - v nejakej úrovni)
GLEJ – lepidlo na drevo
GLEJDA – smalt
GLOT – druh látky
GOLA – bocian
GRACKA – ako motyka ale širšia na odhŕňanie hnoja
GRACKY – vec na česanie vlny
GRAJCIAR – peniaz
GRAMBLAVY – nešikovný
GRATY – oblečenie
GRIBY – hríby
GRIFLIK – ceruzka na písanie na tabuľku
GRULE – zemiaky
GRUĽOVISKÁ – polia na sadeniezemiakov
GRUMBUCH – pozemková
kniha
GRUNT – rodný majetok
GRYSKA – krupica
GVINT – skrutka
GVINTAKY – upevňovacie zariadenie na korčule

H

GALOŠE – gumené čižmy
GAMBY – pery
GANADRIC – rozprávať
GANG – kameň, neskôr betón pri vchode
do domu
GANGY - schody
GANIER – nazberkaná látka na okraji
sukne
GANOK – schodík pri vstupe do domu
(chodník)
GAPEL – zariadenie pre pohon strojov
pomocou konského poťahu
GARGALOVAC – kloktať
GAUNČEK – čierna stuha do vlasov
GECE – spodky

HA? – čo?
HABADZEJ – dostatok, veľa
HABARKA – varecha
HACIER – netopier
HAČA – žriebä
HAKLGAR – nite na háčkovanie
HAKLIČKA – háčik
HAKLOVAC – háčkovať
HAMIŠNI – hanblivý
HAMOFKA – reťaz na brzdenie voza
HAMOVAC – brzdiť
HAMRIK – murárske kladivo
HAMRŽDINA – drobný odpad zo stromu
HAMRŽDINA – raždie
HANDLOVAC – obchodovať
HANDRLOK – časť brzdy na voze z dreva
HANIŠČEK – aníz
HARAS – červená šnúrka na klobúku
HAREŠT – väzenie
HASPRA – na uzavretie dverí
HATUAŠČEK – čelenka
HAUS – konár
HAUZINA – vetvy stromov
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zo štrbskej kasty
HEGNI SA – ustúp
HEJS – ísť
HIBAJ – poď
HIC – horúčava
HIJO – povel pre koňa pohni
HLADZEC – pozerať
HLEMAJZ – budova na uskladnenie zrna
(sýpka)
HLEMAJZLE – stodoly s obilím
HLINKAVA – oranžovoružová
HNEC – ihneď
HNOJNICA – močovka
HOBEL – hladidlo na drevo
HODY – sviatky
HOCHVALD – vrch
HOJTA – povel pre koňa do prava
HOKERLIK – stolička bez operadla
HONELNÍK – pomocník pri ovciach
HOÓ! – zastav, počkaj, povel pre koňa
stoj
HOTUJE – chystá
HOUA – holá
HOUOFIER – ten, kto nič nemá
HOUOMNICA – spodná časť stodoly, kde
sa mlátilo obilie
HRACKÁ – hlavná cesta
HRIATÔ – pálenka s páleným cukrom
HRMAVICA – búrka
HRNADLA – sponka do chomle
HROMNIČKA – posvätená sviečka
HUATKAC – hladiť
HUAVA – hlava
HUFY – skupiny
HUCHUO – hluché
HUMNO – stodola
HUOK – plúžok na oborávanie zemiakov
HURKA – jaternica
HUSACIENEC – husací trus
HUSA LABKA – prvosienka
HUSIENEC – debnička slúžiaca na liaheň
pre kury a husi
HUSIENEC – drevená debna na vyliahnutie húsat
HUŽVA – skrútené výhonky prútia, krčiť
niečo

CH
CHASON – úžitok
CHIROVAC – počuť
CHLIEV – maštaľ
CHLUSTAC – chlípať, hlučne jesť
CHMÁRA – tmavý oblak
CHOČČO – nič, nepoužiteľné
CHODZAKUO – pokazené, zlé

CHOMLA – zviazaný ženský vrkoč
CHÓRUS – chór v kostole
CHOTÁR – územie
CHRIACHOTLINA – pľuvanec
CHROBAČNUO – červivé
CHUAPI – chlapi
CHVILA – pekné počasie
CHVOJKA – konárik
CHYCIC – chytiť
CHÝR – oznam
CHYTRO – rýchlo

I
IC HET – choď preč
IDZEM DAC – idem dať
IHLICE – železné tyče na jarmo
INAKŠUO – inakšie
INŠUO – iné
IP – stále, bez prestávky
ISC DO KOCAK – ísť spať

J
JACHA – jas svetlo
JAUOVA – neplodná
JAUOVICA – neotelená krava
JAREC – jačmeň
JARKA – neokotená ovca
JARMARK – jarmok
JARMO – drevený postroj na vola
JAROK – potok
JARUGA – priekopa
JEDNOSTAJ – nepretržito, stále
JEZULAN – vianočný strom
JEZULIATKO – vianočný stromček
JUHAS – pastier
JUNÁK – mládenec
JUST – naschvál
JUTÁR – určité množstvo polia
JUTRO – zajtra

K
KABANKA – oblečenie po narodení dieťaťa
KADZE – kadiaľ
KACHUTAC – kašľať
KAJMLI – kuchári, ktorí varili v hore
KALAMAR – nádoba na atrament
KALIKA – mrzák
KAMENIAR – nádoba na bravčovú masť
KAMRŽIŤ – hnevať sa
KANAFAS – látka na periny
KANAPKA – detská lavička

KANDRATY – kučeravý
KANDRLÍK – šnúrka vytvárajúca ornament
KANTA – hrana
KANTAR – kožený ohlávok na koňa
KANTLAJSNA – lemová doska strechy
KANTOR – organista
KAPCE – ako čižmy, ale zo súkna
KAPURA – brána do dvora
KARABASA – strašidlo
KARBONKA – lampáš na karbón
KARTKA – pohľadnica
KASAC – vyhŕňať
KASNIČKA – debnička na drevo
KASTA – truhlica na oblečenie
KAŠČIČKA – malá truhlica
KAŠTULA – krabica
KAVENČIC – byť chorý
KÄČKA – vrch zaviazaného vreca
KEFENIAR A HREBENIAR – kefy na očistenie šiat a hrebeňov
KELČIK – výdaje
KELNER – čašník
KELO – koľko
KEROVAC – šoférovať
KEŠEN – vrecko
KETEFIK – ohlávok na koňa z povrazu
KIDLA – sukňa
KLAVY – nešikovný
KLEPAUO – na klepanie kosy
KLEPEC – pasca
KLINGA – kľučka na dverách
KLOCHTOM VRE – veľmi silno vrie
KLONGA – kríva
KOCH – komín
KOLIMAŠ – vazelína
KOMEDZIAŠ – herec
KOMÔRKA – miestnosť pri humne
KOMPANIA – spoločnosť
KONZUM – obchod
KOPERDA – plachta na prikrytie perín
KOPIL – dieťa slobodnej matky
KORBA – kľuka na ťahanie vody zo studne
KORBOVNYK – ručná vŕtačka
KORCI – prezývka Štrbänov
KORMAN – volant, riadidla na bicykli
KORNAS – chovný kanec
KOŠAROVANIE – stanoviská pre kravy a
ovce na odpočívanie
KOŠELICA – spodná košeľa
KOŠTOVAC – ochutnávať
KOTLINA – zamurovaný kotol v peci
KOUBASA – klobása
KOUČEK – zátka štopeľ
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KOUKY – ako klince, ale drevené podrážky na kapcoch
KOVADLINA – nákova
KRACHLIK – malinovka
KRAKOREC – strieška nad vchodom
domu
KRAMLA – kovová pásovina na oboch
koncoch zahnutá (ako sponka do sponkovača, ale veľká) používala sa na spájanie trámov
KRAMPLAC – čistiť vlnu
KRAMPLE – pomôcka na čistenie vlny
KRANKASA – poistka, poistenie
KREDENC – kuchynská skriňa
KREMFI – kŕče so zastavením dýchania
KREPTUCH – žľab pre kone pletený
KRIAK – krík
KRIEUKA – krídelka
KRIEUO – krídlo
KROCHMAL – škrob na prádlo
KROMKA – kôrka
KROPINDLA – šnúrka
KROSNA – tkáčsky stav na tkanie kobercov, plátna
KRPCE – mužská obuv
KRUCH – miera plátna
KRUPY – ľadovec
KRUŠEK CHLEBA – krajec chleba
KRUŠKY – kusy
KSEBE – vľavo
KUAC – zakáľať
KUACIKY – porezané drevo pripravené na
rúbanie
KUANICE – opierky dosiek na voze
KUAT – peň stromu na rúbanie dreva
KUBY – podpery na sukne (vankúšiky, na
ktorých držala kydla)
KUDZEL – stojan na spriadanie ľanu
KUDZELNA IZBA – miestnosť, kde sa
schádzali dievčatá a chlapci
KUDZIELKA – kolovrátok
KUFELDA – obálka
KUCHON – druh koláča
KUCHON – niečo ako posúch
KUKAC – pozerať
KUKURIČIANKA – kukuričná krupica
KULAGA – bakuľa
KUŠNIER – kožušník
KUOBUK – klobúk
KUPLERAJ – verejný dom
KURTY – sane
KURY – sliepky
KUŠČIK – trošku
KUŠNIER – remenár
KVARIC – hľadať maškrty
KYDAC – odpratávať hnoj
KYŠKA – kyslé mlieko
V budúcom čísle budeme pokračovať slovami od
písmena L.
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habsburgovci v štrbskom chotári
Hoci územie Slovenska bolo s habsburským rodom úzko spojené stáročnými dejinami, z nášho povedomia sa akoby vytratili
všetky súvislosti medzi členmi habsburskej
dynastie a slovenským územím, hoci už
vtedy najobľúbenejším územím pre milovníkov prírody boli práve Vysoké Tatry.
V susednom Rakúsku si v tomto roku
ako významnú udalosť pripomínajú 100
rokov od smrti cisára Františka Jozefa,
ktorý vládol Rakúsko–Uhorskej monarchii
neuveriteľných 68 rokov a zomrel 21. 11.
1916. Rakúsko si tohto „rekordéra“ na

Cisár František Jozef navštívil Štrbu v roku 1852.

európskom tróne pripomína veľkolepou
výstavou pod názvom František Jozef
1830–1916, ktorá sa koná až na štyroch
výstavných miestach vo Viedni a v Dolnom Rakúsku. Tá hlavná je samozrejme v
zámku Schonbrunn pod názvom „Človek a
panovník. Ďalšie dve prezentujú cisársky
vozový park a šľachtický nábytok a na
zámku Niederweiden je pripravená expozícia „Poľovačka a voľný čas“. Všetky tieto
výstavy sú otvorené od 16. 3. 2016 do
27. 11. 2016, viac informácií je možné
nájsť na stránke www.franzjoseph2016.at.

SPRAVODAJSTVO
Na prvý pohľad sa môže zdať, že nadpis
článku je zavádzajúci, ale opak je pravdou,
dokonca aj sám cisár František Jozef Štrbu
osobne navštívil a po štrbskom chotári sa
pohybovali aj ďalší významní predstavitelia
tejto panovníckej dynastie. Jednalo sa o:
• 1806, arcivojvoda Jozef Anton Habsburg, ktorý v Uhorsku, a teda aj na Slovensku takpovediac „zdomácnel“, pretože
50 rokov vykonával funkciu uhorského palatína, sa v tomto roku nadchýnal krásou
tatranských hôr
• 1840, saský kráľ Fridrich August II.
vystúpil 4. 8. t.r. na Kriváň, túto udalosť pripomínal aj pomník na vrchole, zakrátko ho
však poškodil blesk a neskôr bol odstránený
• 1852, Štrbu osobne navštívil cisár František Jozef so svojím sprievodom počas tzv.
„cesty zmierenia“ v auguste t.r., vítala ho
slávobrána s nápisom „Boha se bojte, krále
v poctivosti mejte“, cisár odovzdal miestnej
chudobe dar v naturáliach a od tunajších,
slávnostne odetých valachov zase dostal
do daru „jeden pletený syrec /koledák/“
• 1881, prvá návšteva Karola Ľudovíta,
najstaršieho cisárovho brata spolu so synom Františkom Ferdinandom, budúcim následníkom trónu, ktorého smrť po atentáte
v Sarajeve bola dôvodom na rozpútanie 1.
svetovej vojny, pre zlé počasie však navštívili iba Smokovec a Studenovodské vodopády
• 1886, Jozef Karol Ľudovít s manželkou, princeznou Klotildou Sasko-Cobur-

V roku 1909 k Štrbskému plesu zavítala
arcikňažná Štefánia, bývalá manželka Rudolfa
Habsburgského.
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Jozef Karol Ľudovít so svojou treťou manželkou - portugalskou princeznou Máriou
Teréziou, navštívili v roku 1889 Štrbské Pleso.

skou dal v Smokovci postaviť Vilu Klotildu /teraz známa ako účelové zariadenie
vlády SR pod názvom Kamzík/ a zároveň
doviezol zo Švajčiarska 3 páry lyží, ktoré
venoval vojenským posádkam, aby ich
využívali na pohyb v zime, lyžovanie sa
v armáde rozšírilo tak, že už v roku 1889
bol na Štrbskom Plese uskutočnený prvý
lyžiarsky vojenský kurz, zakončený vytrvalostnými pretekmi po trase Štrba – Štrbské
Pleso - Veľký Slavkov, ktoré sa pokladajú
za historicky prvé lyžiarske preteky na území Slovenska
• 1889, druhá návšteva Karola Ľudovíta
aj so svojou treťou manželkou, portugalskou princeznou Máriou Teréziou, hostia
pricestovali vlakom do Štrby, odkiaľ sa
celý sprievod so štvorzáprahom presunul
na Štrbské Pleso, kde nasledovalo pohostenie a plavba po jazere. Potom sa po tzv.
Klotildinej ceste dopravili zo Štrbského
Plesa do Starého Smokovca a ubytovali sa
vo Vile Klotilda, kde pokračovali vo svojom
programe
• 1890, Karol Ľudovít si dal pri jazere
Štrbské Pleso postaviť letohrádok, ktorý
nazval podľa svojej manželky, portugalskej
princeznej Mária Terézia /neskorší Detvan/
• 1895, manželka Františka Jozefa cisárovná Alžbeta /populárna Sisi/ plánovala
pri svojej ceste do Viedne z Bardejovských
kúpeľov návštevu Štrbského Plesa, keď ju
však na stanici v Štrbe zastihlo nepriaznivé počasie, svoju návštevu zrušila a odcestovala priamo do Viedne
• 1898, na tento rok bola plánovaná
návšteva cisára Františka Jozefa na Štrb-

skom Plese, majiteľ osady Jozef Szentiványi dal k tejto príležitosti už v roku 1897
vybudovať priamo pri jazere honosný
38–izbový letohrádok, ktorý bol pomenovaný podľa arcikňažnej Augusty, najmilšej
vnučky cisára. K tejto návšteve však nedošlo
pre tragickú smrť cisárovnej Alžbety v roku
1989 v Ženeve, kde ju smrteľne zranil taliansky anarchista Luigi Lucheni
• 1899, Štrbské Pleso navštívil knieža
Filip Orleánsky s manželkou Máriou Dorotou, dcérou Jozefa Habsburga za účelom
poľovačky na kamzíky, pre svoju potrebu
vtedy zakúpil od Jozefa Szentiványiho vilu
Laszkáry /neskôr Popelka, ktorá bola asanovaná po skončení II. svetovej vojny/. Aj
keď samotný cisár František Jozef nikdy
na Štrbské Pleso neprišiel, cisársky dvor
si v tomto roku objednal pre svoju potrebu
ľad zo Štrbského Plesa, ktorý bol známy
svojou čistotou a kvalitou v celej Európe.
Samotnú panorámu Štrbského Plesa a
celých Vysokých Tatier však cisár predtým videl opakovane pri svoji cestách na
vojenské manévre c. k. armády vo vojenskom výcvikovom priestore v Levočských
vrchoch
• 1906, arciknieža Karol Štefan si s rodinou počas výletu na Štrbské Pleso prezrel
priestory nedávno otvoreného veľkolepého Grandhotela a bol nadšený jeho veľkou
reštauráciou a halou
• 1909, k Štrbskému Plesu zavítala arcikňažná Štefánia, belgická princezná a
bývalá manželka Rudolfa Habsburského,
jediného syna cisára Františka Jozefa, ktorý tragicky zomrel v roku 1889 v Mayerlingu pri Viedni, so svojím druhým manželom
Elemírom Lónayom
Už len tento krátky výpočet kontaktov
Habsburskej dynastie s naším regiónom
môže byť dôvodom na prípadnú návštevu
niektorej z výstav pri príležitosti 100. výročia úmrtia cisára Františka Jozefa, ktorého
život a činnosť však svoju smutnú stopu
zanechal takmer vo všetkých slovenských
dedinách a mestách, Štrbu nevynímajúc.
28. 7. 1914 totiž cisár podpísal manifest známy pod názvom „Mojim národom“,
ktorým povolal do zbrane všetky národy
svojej monarchie a začala tak 1. svetová
vojna, ktorá stála životy 15 miliónov ľudí.
Prakticky z každej slovenskej dediny padli
vojaci na európskych bojiskách a ich pamiatku pripomínajú kríže a pomníky, ktoré
nás navždy spojili s osudom tohto cisára a
jeho monarchie.
Voľne spracoval Peter Chudý podľa knihy
„Poslední Habsburgovci a Slovensko“
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národné kultúrne pamiatky
Pomenovanie Tivoli pripomínalo známe
talianske sírne kúpele. V budove bolo pôvodne 10 ubytovacích miestností, z dvoch
strán boli štyri kryté loggie. Po vzniku
Československa ju premenovali na Marína,
podľa známej literárnej postavy Andreja
Sládkoviča. Toto pomenovanie nesie doposiaľ. Väčšie úpravy boli realizované v
roku 1982 (zamurovanie 2 loggií, premurovanie rizalitov, dispozičné úpravy, nové
vonkajšie a vnútorné schodisko, betónové
dlážky, nové okenné a dverné výplne, nová

Rozhľadňa Monte Mory v časoch svojej
najväčšej slávy.
Vila Tivoli-Marína na začiatku 20. storočia.

Rozhľadňa Monte Mory

Vila Marína

V Ústrednom zozname pamiatkového
fondu je zapísaná pod č. 3848/1. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená 30. 10.
1963.
Solitérna stavba rozhľadne bola vybudovaná v roku 1930, podľa návrhu architekta
Karola Móryho z Banskej Bystrice, ktorý bol
Poetka Maša Haľamová (1908-1995).

strešná krytina, úprava fasád, plynofikácia
stavby). Po dlhšom chátraní objektu komPamätná tabuľa pred vilou Marína.
plexnú rekonštrukciu pri zachovaní prvkov
V Ústrednom zozname pamiatkového kultúrnej pamiatky bol objekt zrekonštruofondu je zapísaná pod č. 3845/1. Za ná- vaný v rokoch 2013 – 2015. V súčasnosti
rodnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená slúži ako apartmánový dom.
30. 10. 1963.
K budove sa viaže známa osobnosť
Stavba bola vybudovaná v roku 1892. poetky Maše Haľamovej, manželky uznáPostaviť ju dal riaditeľ kúpeľov v Starom vaného lekára – astmatológa MUDr. Jána
Smokovci Viliam Rainer na západnom Pullmana, ktorý pôsobil na Štrbskom Plebrehu plesa ako súkromnú nájomnú vilu. se. Túto skutočnosť symbolizuje kamenná
nápisová tabuľa v tvare otvorenej
knihy, osadená na kamennom balvane pred hlavnou fasádou vily s
nasledovným textom: „Vo vile žila
a tvorila poetka Maša Haľamová
v rokoch 1930-1956“ a úryvkom
z jej tvorby: „Na konci mojej križovatky stojí dom. Na brehu jazera
skutočný, nevysnívaný.“ Autorom
je sochár Ján Gejdoš z Trenčína (rodák zo Štrby), odhalená bola v roku
Vila Marína v súčasnosti - po komplexnej rekonštrukcii.
2003.

Karol Móry (hore) a
jeho synovec Ján Móry.
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zakladateľom osady Nové Štrbské Pleso a
tvorcom ďalších stavieb – najmä hotelov penziónového typu v tejto lokalite.
Karol Móry postavil na odlesnenom kopci
Klát, západne od umelo vytvoreného jazera
Nové Štrbské pleso, jednoduchú drevenú
rozhľadňu Monte Móry v secesnom štýle. Z
rozhľadne bol utešený kruhový rozhľad na
Vysoké aj Nízke Tatry. V roku 1921 majetok
Móryovcov zdedil synovec zakladateľa osady, hudobný skladateľ Ján Móry. Namiesto
drevenej rozhľadne na Kláte dal v 30-tych
rokoch minulého storočia postaviť murovanú
vyhliadkovú kaviareň. Tento objekt dlhodobo
chátral. V súčasnosti ho terajší vlastník rekonštruuje pri zachovaní historických architektonických prvkov.
(red.)

Rozhľadňa s vyhliadkou sa v súčasnosti rekonštruuje.

najlepší športovec 2015-2016
Najlepším športovcom sa stal Martin Otčenáš, do Galérie osobností športu bol uvedený Pavol Kováč. Oceňovanie športovcov je slávnostná
udalosť, kde je priestor poďakovať tým, ktorí svojími športovými úspechmi reprezentujú našu obec. Komisia športu a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve v Štrbe na základe nominácií klubov a jednotlivých výsledkov schválila 21 športovcov na ocenenie Športovec roka za uplynulú sezónu
2015/2016.
Slávnosť oceňovania športovcov sa konala už 13-ty krát v obradnej sieni Obecného
úradu v Štrbe. Starosta vo svojom príhovore
poďakoval všetkým, čo športu venujú svoj čas,
nadšenie a srdce a poprial športovcom nech
ocenenie je motiváciou do ich ďalšej činnosti,
odrazovým mostíkom k ešte vyšším métam.
Za výrazné úspechy v sezóne 2015/2016
odovzdal ocenenie Športovec roka za úspechy
dosiahnuté v bežeckom lyžovaní Sebastiánovi
Ilavskému, Sofii Kleinovej, Márii Danielovej,
Natálii Sokolovej, Tobiasovi Kleinovi a Miroslave Mravovej, za úspechy v hasičskom
športe Milošovi Jackovi, Matúšovi Sokolovi a

Eve Gavalierovej. Lukáš Hyriak, Filip Gavalier,
Tomáš Hurajt a Maroš Jackovič boli ocenení ako najlepší futbalisti v jednotlivých mužstvách, Stanislav Rusnák prevzal ocenenie
za úspechy dosiahnuté vo volejbale, Michal
Srebala v stolnom tenise a Branislav Blaško v
tenise. Za výrazné úspechy dosiahnuté doma
i v zahraničí získali: Jiřina Šerfelová v súťaži
Nordic Walking, Slavomír Nálepka v tanečnom
športe, Dušan Pitoňák v curlingu a Pavol Garaj
v kickboxe.
Najlepším športovcom roka 2015/2016
sa stal Martin Otčenáš za výrazné úspechy
dosiahnuté v biatlone doma i v zahraničí, za

Najlepší športovci sezóny na prijatí starostom obce v obradnej sieni.

získanie zlatej medaily na Majstrovstvách sveta v letnom biatlone a za striebornú medailu na
ME v štafete. Za prínos a rozvoj športu v našej
obci bol do Galérie osobností športu uvedený
Pavol Kováč, ktorého celoživotným cieľom a
úsilím bol šport, a to nielen ako športovec, ale
aj ako činovník. Venoval sa futbalu i bežeckému lyžovaniu s pozoruhodnými výsledkami.
20 rokov viedol Športový klub v Štrbe a počas
jeho pôsobenia a aj s jeho osobným pričinením bol postavený v akcii „Z“ športový štadión
s prevádzkovou budovou a tribúnou. Bol pri
zakladaní Športových tried pri Základnej škole v Štrbe a 29 rokov pôsobil ako hlavný tréner a metodik. Medzi
mnohými športovcami
vychoval 19-tich, ktorí
reprezentovali ČSSR,
neskôr SR v bežeckom
lyžovaní,
pretekoch
združených, biatlone,
atletike i skialpinizme.
V Galérii osobností
športu obce Štrba Športovej sieni slávy
- sú: Július Lupták,
Anna Pasiarová, Dušan
Pitoňák, Ondrej Brúzik,
Vladimír Šalling, Viera
Klimková, Ján Klimko,
Milan Sabo, Ján Dobias, Vladimír Staroň,
Zdeněk Kovařík, Pavol
Dusík a Pavol Kováč.
(red.)
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športová sieň slávy

Milan Sabo
futbal

rozvoj športu

rozvoj športu
rozvoj športu
Pavol Kováč
rozvoj športu
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olympijské ocenenie starostu
V piatok, 22.apríla 2016 sa v bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton uskutočnilo 49.
Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru, ktorého tradičným bodom každý rok na
jar býva i ocenenie najúspešnejších športovcov a osobností, ktorí sa významnou mierou pričinili o
propagáciu športu a olympizmu.
	Jedným z ocenení, ktoré Slovenský olympijský výbor pravidelne udeľuje, je aj „Plaketa Slovenského olympijského výboru“, ktorá sa udeľuje osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne
dlhodobo prispievajú k rozvoju olympizmu a športu na Slovensku. Za rok 2015 boli za svoju
činnosť týmto vyznamenaním ocenení:

Gabriel Bárdos
Gabriel Bárdos sa ako primátor mesta
Šamorín dlhodobo veľmi aktívne angažuje
v podpore rozvoja atletiky v meste. Mal
významný podiel na vlaňajšom pridelení
majstrovstiev Európy v cezpoľnom behu v
roku 2017 do Šamorína.
Dušan Čaplovič
Bývalý atlét Dušan Čaplovič počas pôsobenia vo vrcholovej politike dobre spolupracoval so SOV a prejavoval záujem o
riešenie problémov športu. V rokoch 2010
– 2012 bol predsedom výboru NR SR
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, v
rokoch 2012 – 2014 ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Tohto roku
oslávi sedemdesiatku.
Richard Raši
Richard Raši je od roku 2010 primátorom Košíc. V meste sa pod jeho vedením
v posledných rokoch šport významne rozvíja, čoho ilustráciou je aj udelenie titulu
Košice – európske mesto športu 2016 a
kandidatúra mesta na usporiadanie letného EYOF v roku 2021. V minulosti bol lekárom ženskej hokejovej reprezentácie SR
i mužského tímu HC Košice. Je známy aj
ako vášnivý športovec.
Michal Sýkora
Dlhoročný predseda Združenia miest
a obcí Slovenska Michal Sýkora je nepretržite už 36 rokov starostom obce Štrba.
Z tejto pozície významne podporuje rozvoj
športu v celej oblasti Vysokých Tatier. Zaslúžil sa o obnovu pretekov o Tatranský
pohár, kde pôsobí ako predseda OV, aj o
rekonštrukciu bežeckého štadióna, bežeckých tratí a stredného skokanského
mostíka v športovom areáli na Štrbskom
Plese. Najvýznamnejšou mierou sa podieľal tiež na usporiadaní Zimnej univerziády
2015 v klasických disciplínach na Štrbskom Plese. Spolupracoval na vydaní kníh
o významných lyžiarskych podujatiach vo
Vysokých Tatrách.
Srdečne blahoželáme!

Plaketu Slovenského olympijského výboru za rok 2015 prevzal aj starosta obce Michal Sýkora.

Peter Chudý
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V Štrbe oslávili Deň detí športom
Posledná májová nedeľa patrila pod Tatrami deťom a športu. 29. mája 2016 sa v Športovom štadióne ŠK Štrba uskutočnil 31. ročník
bežeckej štafety 100x1000 metrov, ktorý je už
tradične súčasťou Dňa detí a športu.
V príjemnom počasí sa do bežeckej štafety
zapojilo 262 pretekárov zo všetkých vekových
kategórii a odbehli spolu 262 km.
Trať štafety tvorí asfaltový okruh okolo
futbalového ihriska a pretekári majú za úlohu
odbehnúť tri okruhy, čo je približne 1 kilometer.
Toto podujatie je najmä oslavou športu, no zapojení pretekári mohli vyhrať pekné ceny. Získať ich, si aj napriek krátkej trati, vyžaduje nemalé úsilie. Medzi mužmi bol najrýchlejší bežec
na lyžiach Martin Škvarenina s časom 3:47,1,
ktorý zároveň vyhral v kategórii do 19 rokov.
Medzi staršími pretekármi v kategórii muži do-

vými osobnosťami. Tento rok prijali pozvanie
Ľubomír Moravčík, Zuzana Stromková, Tomáš
Vaverčák, Katarína Šimoňáková, Ján Mikuš,
Janka Gantnerová ml., Rastislav Václav a Martin Krempaský.

Štafetu absolvovali rodičia so svojimi ratolesťami.

Ľubomír Moravčík medzi mladými futbalistami
v Štrbe.

minoval Tomáš Kocúrek. V kategórii chlapcov
do 10 rokov zvíťazil Erik Štrbák a prvenstvo si
odniesol aj René Króner medzi žiakmi do 15
rokov. Zo žien odbehla viac ako 1000 metrov
dlhú trať najrýchlejšie Miriam Kyselová. V kategórii žiačok do 15 rokov zvíťazila Margaréta
Sokolová, kategóriu žiačok do 10 rokov vyhrala
Ninka Staruchová a medzi dievčatami do 19 rokov bola najlepšia Mária Danielová. Najstarším
účastníkom bol 73-ročný pretekár zo Štrby Július Lupták. Titul najmladší bežiaci pretekár získal trojročný Martin Mekýš. Spestrením štafety
bola aj olympijská štafeta Rio 2016. Predsedkyňa Olympijského klubu Vysoké Tatry Mária
Jasenčáková na podujatie priniesla olympijskú
pochodeň, s ktorou do štafety vybehli prítomné
športové osobnosti. Samostatná akcia „ Štafeta
s posolstvom Rio 2016” sa bude konať v piatok
3. júna 2016 so sprievodnými akciami v Štrbe.
	Organizátori svoje úsilie vynakladajú aj do
rozvíjania športu v rodinách. Tento rok sa to
opäť podarilo a do pretekov sa zapojilo spolu
46 rodín. Všetky rodiny získali darček a všetkým účastníkom organizátori venovali drobnú
pozornosť a účastnícky list, ktorý zároveň slúžil
ako podpiskarta pri autogramiáde so športo-

Okrem behu bol pre účastníkov pripravený aj
pútavý sprievodný program. Všetci si mohli zacvičiť na trampolínach pod dohľadom skúsenej
inštruktorky Ivety Garbinskej z Jumping Poprad.
Pretekárky a inštruktorky Slovenskej asociácie
Nordic Walking predstavili účastníkom Nordic
Walking, ktorý je vhodný pre všetkých ľudí bez
ohľadu na ich fyzickú a zdravotnú kondíciu. Deti
mali k dispozícii kolotoče a nafukovacie atrakcie
a chutné darčeky získali aj v rôznych súťažiach.

Veľký súboj sa odohrával aj na futbalovom ihrisku. Žiaci z okolitých základných škôl súťažili vo
futbale a ostatní sa s Ľubomírom Moravčíkom
mohli otestovať v kopaní na presnosť. Vo futbalovom turnaji zvíťazili žiaci zo Štrby, pred deťmi
z detského domova z Liptovského Hrádku a
Liptovskou Tepličkou. V kopaní na presnosť bol
najpresnejší Lukáš Hyriak.
Podujatie bolo zaradené do kalendára bežeckých podujatí Tatry v pohybe a celosvetovej
kampane MOVE Week. Snahou všetkých organizátorov je budovať u detí, ale aj dospelých
vzťah k športu, pravidelnému pohybu a šíreniu
myšlienok olympizmu. Organizátori pravidelne
pozývajú aj deti z liptovských detských domovov, tohto roku sa pridali aj deti z detského domova v Istebnom.
Dobrovoľní organizátori zo Štrby dlhoročne
podporujú rozvoj športu v regióne a okrem tohto podujatia organizujú najmä preteky v behu
na lyžiach a spolupracujú na prípravách Malého
štrbského maratónu, ktorý sa uskutoční 10. júla
2016. 			
Matúš Jančík
Šk Štrba

Okrem behu sa deti zabavili aj na nafukovačkách a kolotočoch.

TATRY RUNNING TOUR 2016
V dňoch 17. - 19.6. 2016 sa uskutoční na Štrbskom Plese 6. ročník Tatry Running Tour. V
priebehu 3 dní bude celkovo 5 súťažných bežeckých disciplín rôznej dĺžky, obtiažnosti a kombinácií
behov určených pre všetkých, ktorí majú radi pohyb v prírode.
1. Tatry Running Tour „CLASSIC“
- 3-dňové etapové preteky
1. etapa Night Run (~4,5 km, 17.6. )
2. etapa Cross Run (~12 km, 18.6.)
3. etapa Interski Run (~8 km, štart 19.6.)

2. Tatry Running Tour „EXTREME“
- 3-dňové etapové preteky
1. etapa Night Run (~4,5 km, 17.6.)
2. etapa Sky&Clouds Run (~34 km, 18.6.)
3. etapa Interski Run (~8 km, štart 19.6.)

3. Night Run nočný beh okolo
Štrbského plesa v dĺžke - 4,5 km
4. Cross Run krosový beh v okolí
Štrbského Plesa v dĺžke - 12 km
5. Sky&Clouds Run vysokohorský beh
s extrémnymi prevýšeniami v dĺžke - 34 km,
ktorého trasa vedie okolo 4 tatranských plies
Počas všetkých troch dní podujatia bude pripravený bohatý a zaujímavý program pre všetkých,
ktorí prídu povzbudiť pretekárov. Nebude chýbať
ani nordic walking, či súťaže pre najmenších.
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appelia cup
	Tento rok sa uskutoční už v poradí dvanásty ročník Majstrovstiev Slovenska detských domovov vo futbale - Appelia cup 2016. 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 stretnú v semifinálových súbojoch v NTC
Poprad 24. mája resp. 25. mája v NTC Senec. Najlepšie 4 kraje postúpia do finále, ktoré bude aj tento rok tradične prebiehať na štadióne krásnej
podtatranskej obci Štrba 21. a 22. júna. Obec Štrba, jej obyvatelia a osobne starosta Michal Sýkora vytvára deťom - futbalistom každoročne vynikajúce podmienky.
Túto súťaž organizuje poradenská skupina APPEL Group, ktorá v spolupráci so
svojimi klientmi a ďalšími spolupracujúcimi
firmami snaží sa 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 víťazstvá, ale aj prehry a
snažia sa dosiahnuť spoločný cieľ.
Appelia cup je súčasťou “grassroots”
projektov Slovenského futbalového zväzu a UEFA, ktorých cieľom je podporiť
nie len profesionálnych futbalistov, ale aj
deti, starších futbalistov a znevýhodnené
skupiny. Táto súťaž má dlhoročnú históriu
a tento rok prebieha prvýkrát bez svojho
zakladateľa a prezidenta – športovej komentátorskej legendy Karola Poláka.
Je veľmi sympatické, že do tejto súťaže sa zapájajú aj súkromné spoločnosti v
rámci spoločenskej zodpovednosti a prispievajú finančne alebo darčekmi. Najlepší
hráči sa môžu aj tento rok tešiť na hodinky
od spoločnosti TISSOT a futbalovú výstroj
od spoločnosti Adidas. Reklamným partnerom súťaže je spoločnosť DOXXbet. Darčekmi ďalej prispeli spoločnosti Cloetta,
Chupa Chups, Prvá stavebná sporiteľňa,
Coty, dm drogerie markt a Metro. Mediálnymi partnermi sú Nadácia televízie Markíza, tlačová agentúra TASR a zoznam.sk.

Tento ročník Appelia cup prebehne prvýkrát bez svojho zakladateľa - Karola Poláka čestného občana Štrby.

Mladí futbalisti pred začiatkom zápasu.

recepty z „babinca“
Bazový sirup
2 l prevarenej horúcej vody, 2 Dg
citrodeka, 20 – 25 ks kvetov bazy necháme spolu 24 hodín odstáť. Potom
precedíme, pridáme 1,5 kg kryštálového
cukru, prevaríme a plníme do fliaš.
Mária Gavalierová , Štrba č. 525
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zo štrby k brehom
tichého oceána

Vôňa diaľav je pre mnoho ľudí ako neprekonateľná chuť na drogu. Platí to aj pre trojicu
obyvateľov Štrbského Plesa, ktorí už pomaly
balia batohy, aby naplnili svoj detský sen –
putovanie po šírej ruskej zemi Transsibírskou
magistrálou.

ŠTRBSKÉ NOVINY

Kalendár športových
podujatí

Transsibírska magistrála je najdlhšia
železničná trať na svete, spája hlavné
mesto Ruskej federácie Moskvu s Vladivostokom, správnym centrom Primorského kraja na Ďalekom východe. Výstavba
železnice začala v roku 1891 a celá trasa
v dĺžke 9288 km bola dokončená v roku
1916. Takže presne 100 rokov je hlavnou
dopravnou tepnou, keďže spája Moskvu
s veľkými mestami sibírskej (Omsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk), aj ďalekovýchodnej časti Ruska (Chabarovsk,
Vladivostok). Najrýchlejší spoj, legendárna
Rossija, zdoláva túto trasu za šesť dní,
pričom križuje 16 veľkých riek, obchádza
najväčšie sladkovodné jazero sveta Bajkal
a zastavuje v 60 staniciach. Cestujúcimi
nie sú len občania Ruska, ale je medzi nimi
množstvo zahraničných turistov, ktorí chápu cestu magistrálou ako isté dobrodružstvo, spojené s prienikom do hlbín duše
ruského človeka.
Tak takéto dvanásťdňové dobrodruž-

Trasa expedície „Transsib 2016“.

stvo čaká aj na našich spoluobčanov, ktorí pod vedením „otca myšlienky“ Maja
Tuhrinského odchádzajú
14. júna 2016 do Viedne,
aby ďalej pokračovali lietadlom do Moskvy a z nej už
vlakom na Ďaleký východ.
Určite sa vrátia s množstvom jedinečných zážitkov
(možno i zo stretnutia s bájnym tigrom ussurijským),
o ktoré sa radi podelia s
čitateľmi našich novín.
Zaželajme im teda „ščastlivovo puti“ i „dasvidaňja“
koncom júna pri brehoch
Štrbského plesa.
Šťastnú cestu!
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