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Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa

Prajeme vám príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov,
radosť z jarného slnka,
veselosti a pohody.

3

20

10

11

2

SPRAVODAJSTVO

ŠTRBSKÉ NOVINY

veľkonočné symboly
Veľkonočné sviatky patria medzi „pohyblivé“ sviatky. Nemajú trvalé miesto, pevný dátum v kalendári ako napr. Vianoce. Tento sviatok pripadá na
marec alebo apríl. Veľká noc sa podľa kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Táto nedeľa bola ustanovená na
Nicejskom koncile (prvom všeobecnom) roku 325.
• kríž — je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril
k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.

Dátum Veľkonočnej nedele na najbližších
päť rokov:
rok 2016
27. marec
rok 2017
16. apríl
rok 2018
1. apríl
rok 2019
21. apríl
rok 2020
12. apríl

Zaujímavosti o veľkonočných symboloch

• vajíčko — pretože vajíčko obsahuje zárodok
života, bolo v mnohých kultúrach symbolom
plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti
s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať
tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia
sa nesmeli jesť v pôstnom
období. V kresťanstve sa
vajce vykladá ako
symbol zatvoreného hrobu, z
ktorého vstal
Kristus, ako
symbol nesmrteľnosti.
• zajačik — aj keď mnoho nenáboženských
tradícií má svoje korene v kresťanskej
symbolike, niektoré veľkonočné symboly
môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch

oslavujúcich príchod jari.
• baránok — symbol baránka sa nachádza už
v predkresťanských tradíciách. V židovskej
tradícii sa používal ako obetné zviera za
hriechy. V kresťanstve je baránok jedným zo
symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa
kresťanskej viery, on je baránok obetovaný
za spásu sveta.
• oheň — veľkonočná bohoslužba sa začína
zapálením veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
• sviečka — je v mnohých kultúrach chápaná
ako znamenie života. Veľkonočná sviečka
symbolizuje vzkrieseného Krista — tento
symbol pochádza zo starovekých osláv
Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka
(nazývaná tiež paškál) od ohňa.

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
	Koncom minulého roka sme v obci Štrba a miestnej časti Tatranská Štrba zrealizovali komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia (VO), ktorá pozostávala z výmeny existujúcich svietidiel za LED svietidlá typu Philips.
Pred modernizáciou bolo prevádzkovaných celkovo 310 ks svietidiel s priemerným
vekom viac ako 20 rokov. Existujúcu sústa-

Mapa nových svetelných bodov v Štrbe.

vu verejného osvetlenia v obci tvorili prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými
výbojkami a ortuťovými výbojkami. Svietidlá
mali značne zdegradované optické kryty
a časti boli znečistené
prachom a hmyzom.
Ich účinnosť je v
dnešnej dobe minimálna! V rámci výmeny
a údržby boli niektoré
svietidlá vymenené za
žiarivkové s príkonom
2 x 36 W. Tieto svietidlá nevyhovovali súčasným požiadavkám
na svetelno-technické

parametre sústavy verejného osvetlenia.
Použité svietidlá boli vo väčšine prípadov morálne aj fyzicky opotrebované. Ich
reflexné paraboly vyrobené z lešteného a

Svietidlá VO pred výmenou.

SPRAVODAJSTVO
eloxovaného hliníka, ktoré majú odrážať svetelný tok zo svetelného zdroja do priestoru
boli vo väčšine prípadov matné, zničené,
pôsobením času nefunkčné. K nízkemu svetelnému výkonu svietidiel prispeli i matné a
pôsobením času znehodnotené kryty svetelnočinných častí, ktoré zabraňujú prechodu
svetelného toku zo svetelného zdroja osadeného vo svietidle do osvetľovaného priestoru.
Staré svietidlá VO boli umiestnené na
oceľových stožiaroch výšky 4 až 10 m a na
stĺpoch NN rozvodu výšky 8,5 m. Oceľové
stožiare boli skorodované, niektoré stožiare
nemali dvierka k svorkovnici alebo samotné
stožiarové svorkovnice boli v dezolátnom stave. Svetelné miesta takejto sústavy mali na

Pôvodný rozvádzač VO.

niektorých miestach široké rozstupy, čo malo
za následok nerovnomernosť osvetlenia.
Sústavu VO na riešenom území napája
6 ks rozvádzačov VO. Rozvádzače sú umiestnené na betónových stĺpoch, trafo staniciach
a niektoré sú voľne stojace. V rozvádzačoch
sú na ovládanie napájania z nich napojených
svietidiel nainštalované časové spínače a fotobunky. Bol to nevhodný systém ovládania,
nakoľko údržba musela vždy po určitej dobe
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vykonávať v každom rozvádzači nastavovať
nový čas zapínania a vypínania verejného
osvetlenia.
Technický stav rozvádzačov verejného
osvetlenia nevyhovoval súčasným podmienkam. Nainštalované elektrické prístroje boli
veľmi znečistené, čo vo veľkej časti RVO
zapríčiňuje napríklad zníženie životnosti
stýkačov a kontaktných plôch istiacich
prístrojov. Časť vývodov z RVO bola istená
poistkami, na ktorých boli poškodené poistkové základy. Hlavné ističe boli zastarané,
mali porušené prípadne chýbajúce kryty.
Čiastočnými úpravami siete VO v minulých
rokoch dimenzovanie hlavných ističov v niektorých RVO stratilo svoje opodstatnenie.
Ich výmenou s optimalizovaným dimenzovaním je možné výrazne znížiť náklady na
rezervovanú výkonovú kapacitu každého
rozvádzača. Rozvádzače nevyhovovali súčasným požiadavkám príslušných STN. Pri
manipulácii v RVO bolo aj zvýšené riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Pri tejto modernizácii sa uskutočnila kompletná
výmena všetkých rozvádzačov verejného osvetlenia
za samostatne stojace s integrovanou riadiacou
jednotkou verejného osvetlenia - nakoľko obec už
disponuje systémom riadenia TELIKO ako aj dispečingom riadenia verejného osvetlenia.
Pôvodná stará sústava VO obsahovala
310 ks starých svietidiel. Svetelno-technická
štúdia navrhla modernizáciu týchto svetelných miest. Svietidlá boli vymenené na 307
ks svetelných miestach (pozn. v 3 prípadoch
obsahovalo pôvodné svetelné miesto 2 ks
svietidiel už pred modernizáciou. Po modernizácii obsahuje 2 ks svietidiel až na 16 svetelných miestach). Na splnenie podmienok
daných normou STN EN 13201 bola sústava
doplnená o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 94 ks. Celkový počet
svietidiel uvažovaných v svetelno-technickej
štúdii pre splnenie svetelných podmienok bol
417 ks.
Obec ešte vymenila na svoje náklady
7 ks LED svietidiel.

Počet svetelných miest

Tatranská Štrba - nové verejné osvetlenie.

Počet svietidiel

Pôvodný stav

307

310

Navrhovaný stav

401

310

Pre jednotlivé komunikácie a ich úseky
boli stanovené triedy osvetlenia komunikácií podľa STN TR 13-201 – 1 komisionálne.
Svietidlá sú smerované od podperného bodu
kolmo na osvetľovanú komunikáciu, pričom
sklon svietidla sa upravil vzhľadom na rovinu

vozovky.
Boli využité jestvujúce podperné body
NN rozvodu (betónové stožiare), zároveň sa
zmodernizovali existujúce oceľové stožiare

Výmenu svietidiel realizovala firma Eltodo.

verejného osvetlenia.
Výpočet úspor elektrickej energie so
zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou
intenzity rekonštruovaných častí bol určený
na základe znalosti pôvodnej štruktúry sústavy VO v obci. Úspory sú kalkulované na základe predpokladaného času svietenia 3900
hod/rok. Prípadový návrh počíta so znížením
výkonu verejného osvetlenia nasledovne:
- 980 hodín svietenia pri výkone 100%
- 1095 hodín svietenia pri výkone 80%
- 1825 hodín svietenia pri výkone 60%
Cieľom modernizácie verejného osvetlenia nebola len úspora elektrickej energie, ale aj zlepšenie kvality života v obci a ochrana životného prostredia. Pri
dosiahnutej úspore dôjde k zníženiu emisií
skleníkových plynov rovnajúcemu sa 43,85
t/rok.
V tejto etape sa svietidlá vymenili, resp.
doplnili len na existujúcich podperných bodoch. Predovšetkým v časti Štrba, kde podperné body tvoria najmä betónové stožiare
vedenia NN, boli doplnené svietidlá aj na neosadené stožiare, čím sa zvýšila kvalita osvetlenia v obci. Na križovatkách, ak to geometria
súčasnej sústavy umožnila, sa nainštalovali
2ks svietidiel na 1 podperný bod s cieľom
vytvoriť dostatočné osvetlenie križovatiek
za účelom zvýšenia bezpečnosti premávky v
obci.
V Štrbe bolo vymenených a doplnených

Poznámka
3x 2ks svietidiel na jednom svetelnom
mieste
16x 2ks svietidiel na jednom svetelnom mieste
208 svietidiel LED typu Philips.
Osvetlenie časti Tatranská Štrba je realizované zväčša na oceľových stožiaroch.
Tieto stožiare majú výšku od 4 do 10m.
V Tatranskej Štrbe bolo vymenených a doplnených 216 svietidiel LED typu Philips.
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Nová obecná technika

Nové vozidlo Multicar M26.

Montážna plošina AVIA A65.

Obec Štrba koncom minulého roka
obnovila vozový park obce o nové mechanizmy. Ide o motnážnu plošinu AVIA
A65, ktorú využívame najmä pri oprave

verejného osvetlenia, inštalácii vianočného osvetlenia, náteroch, opravách striech
a pod. Druhé vozidlo, ktoré bolo potrebné zakúpiť, bol Multicar M26 - využívaný

hlavne na zvoz trávy, drobného odpadu,
prevoz materiálu. Obidva mechanizmy
slúžia pre obec Štrbu i Tatranskú Štrbu.

Športový areál STÁLE VYLEPŠUJEME
Určite neušlo Vašej pozornosti, že koncom minulého roka sa v Športovom areáli na Štrbskom Plese urobilo opäť kus dobrej roboty.
Po víchrici koncom roka 2014 bola
značne poškodená strecha na objekte Kabína komentátorov skoky v skokanskom
areáli. Obec Štrba ju odbornou firmou GBR

Nová strecha na objekte Kabína komentátorov
skoky v Športovom areáli na Štrbskom Plese.

Banská Bystrica opravila tak, aby odolala
poveternostným podmienkam vo vysokohorskom prostredí a stala sa bezpečnou pre
lyžiarov a návštevníkov Štrbského Plesa.
Samotný plášť budovy bol zrekonštruovaný
ešte v r. 2010.
V rámci Svetovej zimnej univerziády
2015 obec zabezpečila technológiu chladenia nájazdovej stopy mostíka. Bolo potrebné
vyriešiť uskladnenie tohto mechanizmu po
zimnej sezóne, v blízkosti nájazdu mostíka.
Obec Štrba vybudovala sklad na technológiu chladiaceho roštu na posuvných koľajniciach, čím celý mechanizmus môže „prezimovať“ priamo pri mostíku, odkiaľ bude aj
jednoduchá manipulácia.

Sklad na chladiacu technológiu nájazdovej stopy mostíka.

Pri unimobunkách, ktoré slúžia ako šatne športovcov sme uskladnili zasnežovacie
delá a priestor unimobuniek sa osvetlil halogénovými lampami z budovy „kabína komentátorov behy“.
V rozhodcovskej veži – behy, v priestoroch štartu a cieľa bežeckého areálu, sa vybudovalo poplašné bezpečnostné zariadenie
za účelom ochrany majetku.
V rámci služieb pre bežcov – lyžiarov môžete v
areáli využiť:
- voskovací servis pre bežcov – lyžiarov
- odkladacie skrinky s číselnými kódmi
- denné informácie o stave bežeckých tratí poskytované prostredníctvom info-centra
na Štrbskom Plese

Nový voskovací servis pre bežcov - lyžiarov
priamo v bežeckom areáli.
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Cenotvorba tepelnej energie
Dodávka tepla a jeho cena spadá pod štátom regulované činnosti. Štát túto regulačnú právomoc zveril odbornej inštitúcii - Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví. ÚRSO je garantom, aby dodávky energií a ich ceny boli stabilizované a neboli predmetom špekulácií zo strany dodávateľov.
V oblasti tepelnej energetiky sa cenotvorba riadi Vyhl. 222/2013 Zb. Výrobu
a distribúciu tepla štát (MH SR) zveruje
výhradne firmám, ktoré spĺňajú odbornú
spôsobilosť vydaním licencie. Garantom firmy musí byť osoba, ktorá spĺňa podmienky
(vzdelanie, prax) a pred komisiou MH SR
vykonala skúšky odbornej spôsobilosti.
Tvorba ceny tepla pozostáva z dvoch zložiek:

VZ- variabilná zložka ceny:

Udáva sa v kWh a fakturuje sa podľa skutočnej spotreby tepla. Tvorí sa z nákladov
na energiu – plyn, elektrina, voda. Pre
uplatnenie nákladov energií v cene tepla
musia byť splnené mnohé podmienky.
Napr. zariadenie na výrobu tepla musí mať
atest energetickej hospodárnosti od SEA
Košice.
Naša CZT (centrálne zásobovanie teplom, t.j. kotolňa, rozvody tepla a odovzdávacia stanica) má atest s hospodárnosťou
výroby a distribúcie tepla 100%.
Ak by hospodárnosť výroby a distribúcie tepla bola nižšia ako 100% , potom
je výrobca tepla sankcionovaný tak, že v
cene nemôže uplatniť výdavky na nehospodárnu výrobu. Potom cena za spotrebované
energie plynu, elektriny a vody sa kráti o
percento nehospodárnosti. Takáto nehospodárna výroba vedie ku krachu výrobcu
tepla alebo sa musí dotovať z rozpočtu zriaďovateľa (obce, mesta, štátu).
Cena plynu je najvyššou položkou v tvorbe
ceny tepla. Kolísanie ceny plynu na burzách je všeobecne známa. Za posledných
10 rokov sa pohybovala z extrému do extrému (1,4 až 8,5 MMBtu).
Pre stabilizáciu ceny tepla preto ÚRSO určuje limity na všetky položky.
Pri plyne sa určuje maximálna cena
priemerovaním burzových cien za obdobie

január až júl daného roku. Takáto cena
plynu platí pre nasledujúci rok a nesmie
byť prekročená. Eliminuje sa tým prílišná
kolísavosť ceny na trhu. Výrobca tepla
nemôže priamo obchodovať na burze, ale
nakupuje plyn od certifikovaných dodávateľov.
Ak sa podarí dojednať výrobcovi cenu
nižšiu ako je cena plynu schválená ÚRSOm, výrobca je povinný znížiť cenu tepla pre obyvateľstvo. V žiadnom prípade si
nemôže ponechať finančný profit z rozdielu
ceny schválenej ÚRSOm a vyfakturovanej
nižšej ceny od dodávateľa plynu.

FZ – fixná zložka ceny tepla:

Obsahuje ÚRSOm limitované položky, ako
sú napr. dane, poistenie majetku, nájomné, revízie, zákonné prehliadky, poplatky
za znečistenie ovzdušia, overenie účtovnej
závierky, opravy a údržba, mzdy, odpisy

hmotného a nehmotného majetku, primeraný zisk a úroky z investičného úveru, ak sa
takýto čerpá (u nás sa úver nečerpá).
FZ ceny tepla je závislá na regulačnom
príkone jednotlivých odberateľov tepla.
Udáva sa v kW za rok. Pri jej schvaľovaní
sa vychádza zo skutočnej spotreby tepla v
predchádzajúcom období. Schvaľuje sa na
tri roky.
V súčasnosti sa pripravujú podklady na
schválenie max. ceny tepla pre rok 2017.
Podklady musia byť doručené ÚRSO do
30.9.2016.
Vývoj ceny plynu na svetových burzách, ako
hlavnej položky cenotvorby je t.č. veľmi priaznivý. Cena plynu klesá na historické minimá a
je preto reálny predpoklad na ďalšie znižovanie
ceny tepla aj pre rok 2017.
		
Marian Štefanka
		
konateľ Domovina Tatry, s.r.o.

Centrálna kotolňa v Tatranskej Štrbe je vybavená novými kotlami a technikou.

ODPADOVé HOSPODÁRSTVO - triedený zber
Už ste možno počuli, že budete mať triedený zber ZADARMO. V prvom rade treba povedať, že myšlienka je dobrá a správna, hoci sa zavádza dosť
nezrozumiteľný pojem „Rozšírená zodpovednosť výrobcov“.
Poučku si nájdete každý v samotnom
zákone. V praxi to znamená, že výrobcovia, teda firmy, ktoré dovážajú alebo vyrábajú určité výrobky, sa postarajú aj o
odpady z týchto výrobkov. A zaplatia ich
zber a ďalšie nakladanie.

Ale pozor, bude sa to vzťahovať na
celý triedený zber? Nie nebude!!! Výrobcovia budú financovať len odpady z vyhradených výrobkov. A ktoré sú to? Obaly,
neobaly, elektrozariadenia, batérie, staré
vozidlá, pneumatiky a dosť. Nič viac. Žiad-

ne BIO, objemný, či stavebný odpad, žiaden zmesový odpad.
Pre obce a mestá je najväčšia zmena v obaloch, neobaloch a pneumatikách. Elektro a
batérie fungujú obdobne už aj v súčasnosti
a staré vozidlá sa obcí prakticky netýkajú.
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podnikateľských subjektov.

Odpady vhodné na využitie v domácnosti

Zberné miesta na triedený odpad.

Pneumatiky budú pre občanov taktiež zadarmo, buď cez zberné dvory alebo cez
samotných distribútorov pneumatík.
Najdôležitejšie sú teda obaly a neobaly. Ako ste si už možno všimli, neuvádza
sa, že je to zber papiera, plastov, skla,
atď., tak ako sme na to boli zvyknutí doposiaľ. Všetko je to zahrnuté v slovách
„obaly a neobaly“.
Výrobcovia budú obciam hradiť náklady na obaly a neobaly týchto odpadov:
papier a lepenka, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály (VKM), kovové a drevené obaly.
Náklady na tento triedený zber hradia
výrobcovia vyhradených výrobkov. Nie
však samotní výrobcovia, či dovozcovia,
ale takzvané Organizácie zodpovednosti
výrobcov – OZV, ktoré združujú jednotlivých výrobcov.
Obec však bude financovať aj náklady za zle
vytriedený odpad. Ak sa napr. v zbere papiera nájde pri kontrole viac ako 50 % inej
zložky (napríklad zmesového odpadu),
tak takýto nekvalitný zber hradí obec, či
mesto.
OZV pre obaly bude oprávnená vykonávať kontrolu zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu a ak
zistí, že daný triedený zber obsahuje viac
ako 50 % iných odpadov, ktoré v danom
odpade nemajú byť, tak za nakladanie s
takto vyzbieranou zložkou nezodpovedá
OZV, ale obec, či mesto, teda dané náklady obci nikto neuhradí.
Preto, vážení spoluobčania, ak nechceme, aby sme platili za odpady v budúcnosti viac snažme sa spoločne čím
viac triediť a správne separovať, aby naše
deti mali kde žiť!!!

Ako je to po novom s BIO odpadmi?

Zmena v oblasti BIO odpadov nastala už
v samotnej definícii komunálnych odpadov. Po novom sa ustanovilo, že pod BIO
odpad nespadá zelený odpad z priestorov
podnikateľských subjektov. Obec sa musí
postarať len o zelený odpad z verejných

Ak má obec vhodné odpady na využitie
v domácnosti, môže ich poskytnúť napríklad svojim občanom na využitie. Súhlas
sa žiada najmä pre drevo na kúrenie.
Relatívne novým súhlasom je príprava
odpadov na opätovné použitie. Úplne novým súhlasom je využívanie odpadov na
povrchovú úpravu terénu, na čo sa budú
využívať najmä stavebné odpady. Potrebné bude mať schválený aj Program odpadového hospodárstva.
Obec musí vypracovať nové VZN o odpadoch, kde bude zadefinovaný triedený
zber, zber drobných stavebných odpadov
a zber BIO odpadov v obci. Zákon definuje potrebu zosúladiť VZN obce s novým
predpisom. V ňom bude potrebné zapracovať všetky náležitosti nového zákona
o odpadoch. Nové VZN bude pripravené k
30.6.2016.
CHRÁŇME SI NAŠU ZEM AJ SEPARÁCIOU
KOMUNÁLNEHO ODPADU.
NEHĽADAJME NOVÚ ZEM NA MARSE,
VÁŽME SI ČO MÁME.

Aj v našom katastri nachádzame čierne skládky.

priestranstiev, ktoré sú v správe alebo
vlastníctve obce, či mesta a od fyzických
osôb.
Naďalej sa zakazuje skládkovanie BIO
odpadov. Treba si uvedomiť, že BIO odpad
je napríklad aj papier či lepenka.
Obec je povinná zbierať BIO odpady zo
záhrad, parkov, či cintorínov. Po novom je
obec povinná zbierať aj jedlé tuky a oleje. Obec je povinná zbierať aj kuchynské
BIO odpady od občanov. Na tie sa však aj
naďalej ustanovuje výnimka z povinného
zberu.
Obec nie je povinná vykonávať triedený zber kuchynských BIO odpadov od

Na odvoz komunálneho odpadu má obec
vlastné vozidlo.
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PLASTY, VKM, KOVOVÉ OBALY

PAPIER

Patrí sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží,
šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie, VKM od mlieka, džúsov,
vína a pod.,kovové obaly od potravín a nápojov – plechovky, konzervy.

Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez tvrdých obalov, zošity, katalógy, papierový obal, kartón, lepenka, a pod.

Nepatrí sem: znečistené plasty (napr. potravinami, zeminou, farbami, maltou), obaly od sladkostí a slaností (napr. kávy, kakaa, sáčkových polievok
a pod.), celofán, sáčky, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly
z motorových olejov a iných ropných produktov, polystyrén, hygienické
potreby (plienky a pod.), autoplasty.

Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo ináč znečistený papier, kopírovací a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky,...), obaly od sladkostí a slaností (napr. kávy, keksov). VKM od mlieka, džúsov,
vína a pod.

Dôležité: Plastové fľaše, VKM a kovové obaly pred vhodením do kontajnera
stlačte nohou!!! Pred vhodením do vreca obaly od VKM opláchnite vodou
a nechajte uschnúť.

Dôležité: Kartónové obaly pred vhodením do kontajnera stlačte nohou!!!

SKLO

ELEKTROODPAD

Patrí sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo.

Patrí sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia,
veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky, a
pod.

Nepatrí sem: uzávery z fliaš, silne znečistené sklo (napr. potravinami, maltou,
farbami), porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové a drôtené sklo,
sklobetónky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomery, TV obrazovky, injekčné ihly a striekačky a pod.
Dôležité: Nepatrí sem špinavé sklo!!!

Nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí).
Dôležité: Zber realizujeme v Zbernom dvore Štrba - Ul.
29.januára počas celého roka.

Odovzdaním/vyhodením odpadu sa jeho cesta nekončí, ale iba začína. Všetky vytriedené suroviny putujú do triediacej haly na
ručné dotriedenie. Čistota vytriedených zložiek odpadov je veľmi dôležitá, nakoľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ľudia.
Berme ohľad aj na nich - pomôžeme k vytvoreniu dôstojnejších pracovných podmienok.

ITF Slovakiatour Bratislava 2016

Expozícia Prešovského kraja na ITF Slovakiatour 2016, kde sa zúčastnil aj región Vysoké Tatry.

Výstavný areál Incheba v Bratislave
patril v dňoch 28. až 31. januára cestovaniu a gastronómii. Konal sa tam 22.
ročník veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a 23. ročník veľtrhu gastronómie Danubius Gastro.

Veľtrhy sprevádzali špecializované
výstavy Poľovníctvo a Oddych, Wellness
a Fitness, výstava obalových materiálov
a baliacej techniky Gastropack a výstava strojov a technológií pre obchody Exposhop. Predstavilo sa tu spolu 732 vy-

stavovateľov z 21 krajín, medzi ktorými
boli národné centrály cestovného ruchu,
cestovné kancelárie, slovenské regióny,
mestá a obce Slovenskej agentúry a
ďalšie subjekty pôsobiace v tomto sektore.
Vlastný výstavný stánok mal aj Prešovský samosprávny kraj, čo organizačne zabezpečovala Krajská organizácia
CR Severovýchod Slovenska. Súčasťou
tejto expozície boli oblastné organizácia cestovného ruchu, kde samozrejme
nechýbal náš región Vysokých Tatier.
Výstavný stánok bol umiestnený na veľmi dobrom pozičnom mieste na výstavisku, s množstvom sprievodných podujatí.
V prvý deň výstavy 28. januára boli
odovzdané ocenenia Najlepší v cestovnom
ruchu Prešovského kraja za rok 2015. Ocenené osobnosti, produkty, zariadenia a
zamestnanci cestovného ruchu si ceny
prevzali z rúk predsedu Prešovského
samosprávneho kraja Petra Chudíka a
predsedu KOCR Severovýchod Slovenska Michala Sýkoru.
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Osobnosť CR (rozhodla odborná porota):

Celoživotný prínos: František Odložilík,
Norbert Frank
Vzdelávanie: René Matlovič
Podnikanie: Sylvia Holopová

NAJ produkt cestovného ruchu (rozhodla
odborná porota):

Aquaruthenia (Svidník)
Objavovanie Prešova 2015
Tatry v pohybe

NAJ zariadenia CR (online hlasovanie):

NAJ kultúrne zariadenie: Ľubovnianske
múzeum – hrad v Starej Ľubovni

NAJ informačné zariadenie:

someliér: Jaroslav Katrenič, Boutique
Hotel Hviezdoslav****, Kežmarok
Projekt LEGENDARIUM, ktorý v roku
2015 pripravila KOCR Severovýchod Slovenska, získal cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky v súťaži „Najlepšia inovácia v
cestovnom ruchu“. Odbornou komisiou boli
ocenené tri celoslovensky najúspešnejšie
projekty, bez určenia poradia. Okrem toho,
1. februára získalo LEGENDARIUM aj ďalšie

ocenenie. Tentoraz prvé miesto v kategórii
Slovenské aplikácie súťaže Android Code
2015, o ktorom rozhodli odborníci na mobilné aplikácie.
KOCR už intenzívne pracuje na príprave
Legendaria II, ktoré má priniesť viaceré novinky – nové miesta, legendy, lokalizácie a
bohaté ceny v súťaži. Štart je plánovaný na
Deň detí, teda 1. júna 2016.
Ocenenia však KOCR Severovýchod
Slovenska nielen rozdávala, ale aj prijímala. Sekcia cestovného ruchu
MDVRR SR vyhlásila Michala

Sýkoru za osobnosť cestovného
ruchu Slovenskej republiky za
rok 2015. Starosta obce Štr-

Tatranská informačná kancelária – Starý
Smokovec a Tatranská Lomnica

NAJ reštaurácia:

Zelený strom, Sabinov

NAJ ubytovacie zariadenie:

Hotel Bachledka**** Strachan, Ždiar

NAJ kaviareň/bar/čajovňa:
Libresso, Prešov

NAJ zamestnanci CR:

NAJ kuchár: Tomáš Havrilla – Zwicker,
Prešov
NAJ čašník, barista, barman,

Starosta obce Michal Sýkora prevzal ocenenie Osobnosť CR
Slovenskej republiky za rok 2015.

ba a predseda KOCR Severovýchod Slovenska si ocenenie prebral z rúk štátneho
tajomníka Františka Palka.
Ocenenie získal za významný prínos k rozvoju tatranského a podtatranského regiónu, ako aj za propagáciu
Prešovského kraja doma i v
zahraničí.

výjazdové rokovanie vlády sr
Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní 10. 2. 2016 v Kežmarku hodnotila sociálno-ekonomickú situáciu okresu Kežmarok a regiónu Vysokých Tatier. Svojím uznesením č. 44 prijala opatrenia na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. V prehľade uvádzame tie časti uznesenia,
ktoré sa týkajú priamo obce Štrby – Štrbského Plesa.
Vláda SR uložila:
• podpredsedovi vlády a ministrovi financií
uvoľniť v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441
finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná
pokladničná správa na aktivity zlepšujúce
sociálno-ekonomickú situáciu regiónu Vysokých Tatier, konkrétne pre Štrbu:
Opravu hlavnej prístupovej komunikácie na
Štrbskom Plese 300 000 €
(T: do 29. 2. 2016)
• ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
realizovať v rámci možností rezortu
v rokoch 2016 – 2017, v súčinnosti so
Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch,
samosprávami, krajskými a oblastnými
organizáciami cestovného ruchu pôsobiacimi v oblasti Vysokých Tatier, propagáciu a prezentáciu Vysokých Tatier
(T: do 31. 12. 2017)
začať verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu stavby „Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso“
(T: do 31. 6. 2016)
• ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
zabezpečiť proces prevodu pozemkov
vo Vysokých Tatrách pod existujúcimi a plá-

novanými stavbami miestnej samosprávy z stredia
poskytnúť súčinnosť pri riešení zabezpevlastníctva štátu v správe Štátnych lesov
Tatranského národného parku v prospech čenia zlepšenia a zachovania kvality vody v
miestnej samosprávy na verejnoprospešné jazere Štrbského pleso v závislosti od stavu
účely (verejnoprospešné stavby, nevyhnut- disponibilných finančných prostriedkov a v
ná infraštruktúra, verejné priestranstvá) v súlade so stanovenými pravidlami podpory
súlade s ustanovením § 8e ods. d) a § 11 (T: do 31. 12. 2016)
podporiť vybudovanie prístreškov zberods. 2 pís. a) a ods. 3 zákona č. 278/1993
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskor- ných nádob v rámci zabezpečenia odpadu
pred prístupom medveďa hnedého v závisších predpisov
(T: najneskôr do 6 mesiacov po schválení losti od stavu disponibilných finančných prostriedkov
zonácie Vysokých Tatier)
(T: do 31. 12. 2016)
• ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
zabezpečiť v spolupráci so Slovenskou
lyžiarskou
asociáciou a obcou Štrba
zriadenie Národného
športového centra v
bežeckom lyžovaní a
severskej kombinácii
na Štrbskom Plese a
podieľať sa na jeho
financovaní
(T: do 31. 12. 2017 a
každoročne k 31. 12.)
• ministrovi životného pro- Z dotácie vlády SR sa opraví prístupová komunikácia na Štrbskom Plese.
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VOĽBY DO NR SR 5. 3. 2016 - obec štrba

29,72 %
16,35 %
13,65 %
9,87 %
6,69 %
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p.č.

Názov strany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TIP
Strana moderného Slovenska
OĽANO-NOVA
Demokrati Slovenska-Ľudo Kaník
Šanca
Sme rodina-Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
Koalícia Spoločne za Slovensko
Maďarská kresťanskodemokratická
Vzdor Strana práce
Most-Híd
Slovenská národná strana
Odvaha-Veľká národná a proruská
Komunistická strana Slovenska
SDKU-Demokratická strana
SMER - Sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianská koalícia-SKOK
Kotleba-Ľudová strana naše Slovensko
SIEŤ
Strana maďarskej komunity
Priama demokracia
Sloboda a solidarita

SPOLU

ŠTRBSKÉ NOVINY
Okrsok č.1

Okrsok č.2

Okrsok č.3

Okrsok č.4

Spolu

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

5
2
98
0
1
46
5
0
0
0
13
76
0
5
2
251
14
6
56
35
0
1
76

0,72
0,29
14,16
0,00
0,14
6,65
0,72
0,00
0,00
0,00
1,88
10,98
0,00
0,72
0,29
36,27
2,02
0,87
8,09
5,06
0,00
0,14
10,98
0,00

2
0
67
1
1
41
6
3
0
2
14
66
0
1
1
204
11
9
37
18
0
1
61

0,37
0,00
12,27
0,18
0,18
7,51
1,10
0,55
0,00
0,37
2,56
12,09
0,00
0,18
0,18
37,36
2,01
1,65
6,78
3,30
0,00
0,18
11,17
0,00

3
1
83
0
2
38
3
0
0
2
22
60
1
2
2
188
29
2
36
30
4
1
100

0,49
0,16
13,63
0,00
0,33
6,24
0,49
0,00
0,00
0,33
3,61
9,85
0,16
0,33
0,33
30,87
4,76
0,33
5,91
4,93
0,66
0,16
16,42
0,00

2
1
91
0
1
41
4
0
0
1
44
43
0
4
5
95
39
7
26
56
7
0
169

0,31
0,16
14,31
0,00
0,16
6,45
0,63
0,00
0,00
0,16
6,92
6,76
0,00
0,63
0,79
14,94
6,13
1,10
4,09
8,81
1,10
0,00
26,57
0,00

12
4
339
1
5
166
18
3
0
5
93
245
1
12
10
738
93
24
155
139
11
3
406
0

0,48
0,16
13,65
0,04
0,20
6,69
0,72
0,12
0,00
0,20
3,75
9,87
0,04
0,48
0,40
29,72
3,75
0,97
6,24
5,60
0,44
0,12
16,35
0,00

692

100,00

546

100

609

100

636

100

Počet platných hlasov

Poradie
vo voľ.

12.
18.
3.
21.
16.
5.
11.
19.
23.
17.
8.
4.
22.
13.
15.
1.
9.
10.
6.
7.
14.
20.
2.

2483 100,00
2483

Volebný okrsok č.1 bol v budove Obecného úradu v Štrbe. Občania patriaci do okrsku č.2 volili v Spoločenskom dome. Volebný okrsok č.3 bol určený pre občanov z Tatr. Štrby.

Na Štrbskom Plese volilo 601 občanov na hlasovacie preukazy.

S prenosnou urnou bola volebná komisia aj v Dome seniorov v Tatr. Štrbe.

Vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 volilo zo zahraničia 15 občanov s trvalým pobytom v obci Štrba (Veľká Británia, Taliansko, Kanada, Dánsko, Švajčiarsko Nemecko, ČR). Na hlasovací preukaz volilo v obci spolu 844 občanov, z toho: okrsok č.1 (Štrba) - 64 občanov,
okrsok č.2 (Štrba) - 37 občanov, okrsok č.3 (Tatr. Štrba) - 142 občanov, okrsok č.4 (Štrbské Pleso) - 601 občanov.
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bohatá činnosť štrbských hasičov
V Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR je hlavným cieľom pomáhať budovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo a hlavne pomáhať pri ochrane
majetku a zdravia občanov miest a obcí Slovenskej republiky. Tohto cieľa sa držia aj štrbskí hasiči, ktorých je v súčasnosti 80.
Rok 2015 začali aktívnou pomocou pri
organizovaní a zabezpečovaní Svetovej zimnej univerziády na Štrbskom Plese.
Brigádnickou činnosťou prispeli k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice, zabezpečili
stavbu plechového skladu pre hasičský
šport na športovom štadióne i odvodnenie
základne štartovacej rampy pri hasičskom
športe.
Niekoľkokrát zasahovali pri požiaroch:
požiar záhradného altánku a hospodárskych
budov na Ul. Krôn, požiar suchej trávy na Ul.
Tatranskej – Prielohy a na Ul. Poľnej časť
Hore vrch, požiar lesa popri železnici medzi
Lučivnou a Popradom, požiar rodinného
domu na Ul. Štěpánkovickej, požiar lesa
okolo zubačkovej trate medzi Tatranskou
Štrbou a Štrbským Plesom. Zasahovali
aj pri čerpaní vody po prietrži mračien na
Štrbskom Plese a technickým zásahom pri
búrke na Ul. Dr. Markušovského a v časti
Prielohy. Niekoľkokrát pretláčali a krtovali
kanály a cestné priepusty.
K požiarnym a technickým zásahom používajú hasičskú techniku:
• Vozidlo IVECO Magirus s motorovou
striekačkou
• Mikrobus Renault master
• Motorové čerpadlo Heron
• Motorové striekačky PS 12 a PS 8
• Cisternové vozidlo TATRA 148 – vozidlo
hasiči dostali 19. septembra 2015 a
doviezol ho podpredseda vlády SR a
minister vnútra Róbert Kaliňák
V areáli Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Prešove bol našim
hasičom slávnostne odovzdaný protipovodňový prívesný vozík Kovoflex KF-T-2.
Protipovodňové prípojné vozidlo je vybavené elektrickým ponorným kalovým čerpadlom, motorovým kalovým čerpadlom,

DHZ pravidelne organizuje hasičské súťaže.

plávajúcim čerpadlom, elektrocentrálou, k dispozícii sú
hadice, nasávací
kôš, záchytné lano,
led- lapma, protipovodňová zábrana a
ďalšie užitočné veci
a pomôcky.
Prívesný vozík boli
za obec prevziať zástupkyňa starostu
obce – Ing. Dagmar
Vincová a predseda Náš hasičský zbor obdržal nový protipovodňový vozík.
DHZ v Štrbe Michal
DHZ Štrba v spolupráci s obcou zorganiGaraj.
zovali
7. ročník súťaže detí Memoriál Jána
DHZ v roku 2015 obnovil niekoľko kuJonasa
a Dušana Sokola, okresnú súťaž DHZ
sov hasičského náradia a techniky a vymemužov
do
35 rokov a súťaž O putovný pohár
nili 50 ks hadíc C a B za nové.
starostu
obce
Štrba.
V rámci protipožiarnej prevencie hasiči

Počas rokovania na výročnej členskej schôdzi.

upravili a vyčistili hydranty v Štrbe i v Tatranskej Štrbe. Pravidelne sa venujú aj odbornej
príprave a školení. Previerky splnili na stupeň pripravenosti „1“.
Družstvá mužov, dorastu a žien v roku 2015
súťažili v Podtatranskej
hasičskej lige. Dorast
chlapcov sa umiestnil
celkovo na 3.mieste vo
východoslovenskom
kraji. Pri základnej škole
pracuje hasičský krúžok
pod vedením Michala
Petrušku, Petra Gavaliera a Pavla Tomku.

Hasiči sa zúčastňujú a pomáhajú aj pri
podujatiach organizovaných inými organizáciami, napr. Malý štrbský maratón, Deň detí
a športu, vianočná slávnosť a pod.
Výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala
13. februára 2016 sa zúčastnil aj predseda
OV DPO Poprad Michal Šerfel, zástupkyňa
starostu Ing. Dagmar Vincová a riaditeľka
ZŠ Mgr. Ľubomíra Iľanovská.
Predseda DHZ poďakoval všetkým členom a členkám za ich prácu v zbore, obci Štrba, Pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba
a všetkým sponzorom, ktorí prispeli k dobrej
činnosti hasičského zboru v Štrbe.
			
Michal Garaj
predseda DHZ Štrba
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Život v Klube dôchodcov v Štrbe
Mať život rád. To je tá správna filozofia. Silu zastaviť čas nemá žiaľ nikto z nás. Myšlienkami, spomienkami, či spevom sa však dokážeme vrátiť o
niekoľko rokov späť. Môžeme sa vrátiť do detských liet, kde ako mnohí zvyknú hovorievať – všetko bolo inakšie ako teraz. Zimy boli treskúcejšie, sneh
belší, záveje hlbšie, vzduch iskrivejší, letné lúky krajšie, kvety voňavejšie, voda v potokoch priezračnejšia. No nesmieme zabúdať i na čaro terajšieho
života, na to, že nerozhoduje len vek, ktorý sa dá vyčítať každému z tváre, ale hlavne duševná pohoda. Korunou zrelého veku je vážnosť, uznanie okolia,
zdravý úsudok, múdre rady a pomoc, rozvážne usudzovanie ako prínos pre mladšiu generáciu.
Členky Klubu dôchodcov sa pravidelne klube. Aj pri výročí SNP sa zúčastnili pietnestretávajú a svoju činnosť si vyhodnotili na ho aktu kladenia vencov so spevom folklórvýročnej členskej schôdzi. Zúčastňujú sa nej skupiny, z ktorej členkami klubu sú M.
podujatí, ktoré organizuje obec. V januári Gavalierová, M. Jančíková, M. Krottáková
to bol pietny akt kladenia vencov pri príle- a A. Bartošová. Spievali aj na podujatiach
žitosti oslobodenia obce, v rámci Svetovej Ľudové umelecké remeslá na Š.Plese, pri
zimnej univerziády účinkovali členky klu- návšteve Uhrovca pri 200. výročí narodenia
bu a zároveň folklórnej skupiny a ručnými Ľ. Štúra, na privítaní Petra Káčera na Š.Pleprácami vyzdobili stanové mestečko. Vo se, počas odhalenia pamätnej tabule pri
februári hodnotili svoju činnosť
na hodnotiacej schôdzi aj s fašiangovými dobrotami. K peknému nedeľnému popoludniu v
rámci Slávnosti poézie Dr.Petra
Švorca prispeli aj členky klubu J.Kubisová, M. Jančíková,
A.Gavalierová a M. Jonasová
a ostatné členky pripravili výstavku ručných prác, ktorá sa
vždy stretne s veľkým záujmom Členky klubu dôchodcov v Štrbe.
návštevníkov. Deň matiek oslávili na podujatí v sále kultúrneho domu, pri príležitosti 200.výročia narodenia Dr. Marprograme aj svojich vnúčat a tiež vo svo- kušovského, spevmi privítali „veteránov“
jom „babinci“ si tento sviatok pripomenuli a tiež umocnili odovzdávanie hasičského
slávnostnou večerou. Nepriaznivé počasie v auta DHZ podpredsedom vlády SR a minisauguste im neumožnilo posedenie v prírode, trom vnútra R.Kaliňákom. Účinkovali aj na
tak pri dobrom guláši sa stretli vo svojom pietnom akte pri Pamiatke zosnulých, na

vianočnej slávnosti a nechýbali ani na Vatre
zvrchovanosti.
V októbri si členky klubu dôchodcov
zorganizovali nákupný zájazd do Poľska s
finančnou podporou obce.
Aj ku členkám klubu chodí Mikuláš. Dôkazom toho bolo posedenie pri sviečkach,
vianočnom stromčeku, slávnostnej večeri a
pekných vianočných koledách. Nezabúdajú
ani na jubilantky vo svojom kruhu. Pri oslave 80-tych narodenín
potešili drobným darčekom, blahoželaním a piesňami M.Bartošovú a M.Lištiakovú.
Členky klubu dôchodcov majú dobrú spoluprácu
s miestnym odborom Matice
Slovenskej, so základnou organizáciou Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých i so
Zborom pre občianske záležitosti. Za dobrú spoluprácu a finančnú podporu
ďakujú vedeniu obce Štrba, Pozemkovému
spoločenstvu Urbár Štrba i Poľnohospodárskemu družstvu Štrba.
Mária Jonasová
predsedníčka Klubu dôchodcov

Slovenský zväz zdravotne postihnutých a klub dôchodcov v Tatranskej Štrbe
Naša spojená základná organizácia v Tatranskej Štrbe zameriava svoju činnosť tak ako má v názve svojej organizácie, a to bezplatné poradenské
služby pre svojich členov vo forme pomoci pri zabezpečovaní zdravotných pomôcok, vybavovaní dôchodkov starobných, invalidných, ale aj preukazov
ZŤP a ZŤP/S. Spolupracujeme pri nachádzaní práce v chránených dielňach pre invalidných spoluobčanov, pomáhame vybavovať známky do áut a ďalšie
písomnosti, ktoré potrebujú naši členovia. Momentálny počet členov sa zastavil na čísle 70.
V pláne na rok 2016 máme rôzne akcie, napr. posedenia fašiangové, pri príležitosti MDŽ, stretnutie v obecnej knižnici,
pripravíme si šaláty podľa ročného obdobia, navštívime divadelné predstavenia a
iné kultúrne a spoločenské podujatia. Pripravujeme výstavku ručných prác pri príležitosti Veľkej noci a Vianoc, výstavku dobových pohľadníc a odievania z minulosti v
našom regióne. Zablahoželáme našim jubilujúcim členom pri príležitosti ich životného
jubilea. Nezabudneme ani na Deň matiek,
úctu k starším spoluobčanom, pozveme
na besedu obecných policajtov, zdravotnú
sestru, lekárku, ale aj vedenie Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny a dôchodkového

zabezpečenia z Popradu.
Počas roka 2016 bude opäť prebiehať súťaž o najkrajšie okolie bytového a
rodinného domu, ktorú na výročnej členskej schôdzi vyhodnotíme a v spolupráci s
obecným úradom aj odmeníme.

Prácu za uplynulý rok hodnotili aj členovia
SZZP a Klubu dôchodcov v Tatr. Štrbe.

Naši členovia majú možnosť zúčastniť sa rekondično-rehabilitačných pobytov
spojených s podávaním procedúr v Turčianskych Tepliciach, Bardejove, Trenčianskych Tepliciach, a to za veľmi prijateľné
ceny, za sedem dní od 135 - 140 eur.
Dovoľujem si pozvať aj ďalších spoluobčanov do našej organizácie, môžu byť v
nej vedení ako členovia, ale aj ako sympatizanti, taktiež rodičia zdravotne postihnutých detí, čím budú mať lepšiu možnosť
cez našu organizáciu dostať nielen informácie, ale aj pomoc.		
Darina Šimonová
predsedníčka ZO SZZP
a KD v Tatr. Štrbe
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organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Štrbe
Organizácia pracuje pod vedením výboru: predseda Pavol Otčenáš, tajomník Michal Sýkora, pokladník Ing. Ján Tomko a členka výboru Anna Gejdošová.
Organizácia sa rozrastá, má 30 členov
a v priebehu roka prijali za členov Mgr.
Zuzanu Svitekovú, Mgr. Ľubomíru Iľanovskú, Máriu Jonasovú, Jána Šuleka, Františka Dračku, Michala Hurajta, Michala a
Magdalénu Petruškovcov a Vieru Zemanovú. Organizáciu opúšťajú tí, čo sa zaslúžili
o našu slobodu. V roku 2014 rady členov
osireli o posledného účastníka odboja a
2.svetovej vojny z našej obce, zomrel Ján
Jacko.
Minulý rok sme si pripomenuli 70. výročie od skončenia 2. svetovej vojny. Každá vojna prináša bolesť a utrpenie aj nevinným ľuďom. Vážme si, že už 70 rokov žije
naša krajina v mieri. Preto spomínajme a
nezabúdajme.
70. výročie oslobodenia obce Štrba
si členovia ZO SZPB, zástupcovia vedenia obce, Poľnohospodárskeho družstva,
Pozemkového spoločenstva Urbár, Základnej školy a občania Štrby pripomenuli
28. januára pri pomníku Smútiaca mať. K
pamätníku položili veniec a spomínali na
tých, čo položili životy v bojoch za našu
slobodu. Pri pamätnej tabuli občanov
Štrby, ktorí zahynuli v 1. svetovej vojne,
účastníci zapálili sviečky.
29. augusta sa členovia organizácie
zúčastnili regionálnych osláv 71. výročia
SNP na Podbanskom, ktoré tohto roku
pripravila obec Štrba. Počas dôstojnej
slávnosti delegácia obce položila veniec
k pamätníku, slávnostným príhovorom
účastníkov pozdravil starosta obce Štrba
Michal Sýkora a zástupcovia SZPB v Poprade a Liptovskom Hrádku. Bola odhalená nová Mapa SNP v oblasti Vysokých
Tatier. V kultúrnom programe vystúpili
členky folklórnej skupiny Štrbän. Po skončení programu starosta obce Michal Sýkora, predseda oblastného výboru SZPB v
Poprade Ing. Michal Kopko, predseda ZO
SZPB v Štrbe Pavol Otčenáš a zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová zapálili
partizánsku vatru. Vence položili aj na
ďalších pamätných miestach - pri pamätníku účastníkov SNP v Tichej doline, pri
pamätníku padlých na Štrbskom Plese a
pri pamätnej tabuli na železničnej stanici
na Tatranskej Štrbe.
Pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať si obec Štrba pripomenula aj 71. výročie pamätných dní
SNP.

21.8.2015 sa zástupkyňa starostu
obce Ing. Dagmar Vincová s predsedom
ZO SZPB Pavlom Otčenášom zúčastnili na
oslavách a položili veniec k pamätníku v
Kráľovej Lehote. Na tomto mieste zasadal
revolučný výbor za účasti 20 obcí z Horného Liptova. Štrbu vtedy zastupoval Michal
Sýkora starší.
Niektorí členovia mali možnosť zúčastniť sa významných slávností v rámci
autobusových zájazdov organizovaných
oblastným výborom SZPB v Poprade.
8.5.2015 sa zúčastnili ústredných osláv
70. výročia oslobodenia Slovenska a Dňa
víťazstva nad fašizmom, ktoré sa konali pri
monumentálnom pamätníku na Háji-Nicovô v Liptovskom Mikuláši. Spomínalo sa

bol zvolený za člena Oblastného výboru.
Na oblastnej konferencii predseda SZPB
Ing. Pavol Sečkár, PhD. odovzdal Pavlovi
Otčenášovi vyznamenanie Medailu Milana
Rastislava Štefánika III. stupňa za významnú činnosť v presadzovaní pokrokových
demokratických a humanitných tradícií
odkazu boja za slobodu a proti fašizmu.
Žiaci ZŠ v Štrbe sa aj v roku 2015
starali o hroby desiatnika Kajabu a neznámeho vojaka, ktorí padli počas 2. svetovej
vojny na území našej obce a sú pochovaní
na miestnom cintoríne. Tiež sa zúčastnili
8. ročníka súťaže základných škôl Poprad
a Kežmarok Medzníky 2.svetovej vojny.
Oblastný výbor SZPB v Poprade im udelil
diplom.

V mesiaci január sa konala aj členská schôdza SZPB v Štrbe.

na obete ľudí, ktorí na oltár vlasti položili
to najdrahšie – svoje životy. 15.8.2015
navštívili Kalište, kde sa konal 10. ročník
Stretnutia generácií. Slávnosti na pamiatku vypálenia tejto obce hrdlorezmi SS sa
zúčastnilo vyše tritisíc ľudí. Záštitu nad
podujatím prevzal predseda vlády SR Róbert Fico.
2.10. si pri pamätníku Duklianskych
hrdinov pripomenuli udalosti, s ktorými
je úzko spojené SNP a oslobodzovanie
Československa – 71. výročie Karpatsko-duklianskej operácie.
Členovia ZO SZPB sa zúčastňovali rôznych podujatí, ktoré sa konali v obci.
Predseda Pavol Otčenáš bol delegovaný na oblastnú konferenciu SZPB
v Poprade, ktorá sa konala 21.2.2015 a

Členovia výboru navštívili pred Vianocami najstaršie členky našej organizácie
a odovzdali im malú pozornosť. Pri týchto návštevách si zaspomínali na obdobie
vojny, ako otcovia narukovali do Veľkého
Slavkova, ako mnohí padli pri Liptovskom
Mikuláši i na priebeh Povstania v našom
regióne. A toto je cieľom organizácie SZPB
informovať hlavne našu mládež o hrôzach
vojny, veľkých obetiach, o historickej
skúške v dejinách, v ktorej Slováci obstáli
so vztýčenou hlavou.
Predseda organizácie poďakoval za pomoc a spoluprácu Obci Štrba, Oblastnému
výboru SZPB v Poprade i Pozemkovému
spoločenstvu Urbár Štrba. 		
			
Pavol Otčenáš
predseda ZO SZPB
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hodnotiaca členská schôdza slovenského zväzu zdravotne postihnutých
	Členovia ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe si zorganizovali už prvú tohtoročnú akciu, a to návštevu divadla v Spišskej Novej
Vsi. Herci odohrali slovenskú klasiku od Martina Kukučína „Rysavá jalovica“.
Príbeh, kde záhada okolo stratenej jalovice sa vyrieši a všetko šťastne skončí, si
členovia vychutnali v podaní spišských divadelníkov.
V piatok 26.2.2016 v zasadačke spoločenského domu členovia ZO SZZP v Štrbe

Hodnotiaca členská schôdza organizácie.

zhodnotili svoju činnosť za rok 2015 na hodnotiacej členskej schôdzi.
Predseda Pavel Gavalier otvoril schôdzu a
privítal svojich členov a hostí - Ing. Dagmar
Vincovú, zástupkyňu starostu obce a Darinu
Šimonovú, štatutárku a predsedníčku Okresnej Rady SZZP v Poprade. Minútou ticha si
uctili zosnulých členov organizácie.
K minuloročným podujatiam sa členovia vrátili slovom i obrazom prostredníctvom videozáznamu zdokumentovaného v reláciách TV
Štrba. S hospodárením organizácie oboznámila prítomných Agáta Očenášová.
Oľga Bartošová podala správu revíznej
komisie. O práci Okresnej rady v Poprade,
zmenách vedenia i informácie o relaxačných

pobytoch sa dozvedeli členovia od predsedníčky Okresnej rady v Poprade Dariny Šimonovej, ktorá zároveň aj odovzdala ďakovný
list čestnému predsedovi Mgr. Františkovi
Vojtekovi za dlhoročnú obetavú činnosť v
prospech zdravotne postihnutých a dlhoročnú činnosť v okresnej rade.
Milé povzbudenie si členovia vypočuli od Ing.
Dagmar Vincovej, zablahoželali jubilantom a
privítali štyroch nových členov. RSDr. Ján
Kacian predložil návrh činnosti organizácie,
kde si po diskusii členovia schválili plán činnosti na rok 2016.
Oľga Bartošová
organizačná koordinátorka
ZO SZZP v Štrbe

o členstvo v kulturistickom oddiele je veľký záujem
	Kulturistický oddiel v Štrbe si v roku 2015 pripomenul 26 rokov svojej športovej činnosti v obci. V jej začiatkoch, činnosť oddielu bola prevažne
zameraná na športovo-súťažnú činnosť, kde členovia dosiahli popredné úspechy v športovej kulturistike na okresných, krajských, slovenských a československých majstrovských súťažiach. V súčasnosti športová činnosť kulturistického oddielu je hlavne orientovaná na mladú generáciu a jej trávenie
voľnočasových aktivít.
27. 2. 2016 sa konala v priestoroch
posilňovne kulturistického oddielu v Štrbe
výročná členská schôdza, na ktorej výbor
a členovia KO spoločne hodnotili činnosť
kulturistického oddielu v Štrbe za rok
2015. Prítomní členovia boli oboznámení s
finančnými príjmami, ale aj výdajmi kulturistického oddielu.
Pre finančné zabezpečenie činnosti a
vytváranie materiálno – technickej základne interiéru posilňovne v roku 2015 boli
určené finančné prostriedky z členského
jednotlivých členov, z príspevkov prispievateľov 2% dane z príjmu, ako aj finančného príspevku od Pozemkového spoločenstva urbár Štrba. Naša športová činnosť
aj naďalej môže pretrvávať, a to aj hlavne
vďaka priestorom kultúrneho domu, v ktorých pôsobíme. Naša členská základňa má
každoročne okolo 60 členov oddielu, čím
patríme medzi najväčšie športové organizácie v obci Štrba.
Prítomní členovia výročnej členskej
schôdze boli oboznámení aj so zakúpením
posilňovacieho zariadenia na precvičovanie bicepsov v sede.
Snahou vedenia kulturistického oddielu je každoročne podľa finančných možností prispievať k obnove a zlepšeniu posilňovacieho vybavenia interiéru posilňovne.

Ako v predchádzajúcom roku 2015,
tak aj pre rok 2016 sme hlasovaním rozhodli, že členom kulturistického oddielu v
Štrbe sa môže stať osoba, ktorá dosiahla

Zariadenie na precvičovanie bicepsov v sede.

vek 18 rokov, je plne spôsobilá na právne
úkony a svojím podpisom súhlasí s určenými stanovami oddielu. Členstvo vzniká na
základe zaplatenia členského pre daný rok
a súhlasu predsedu KO alebo výboru KO
pre prijatie záujemcu. Pre fyzickú osobu,
ktorá má záujem stať sa členom oddielu
a jej vek je nižší ako 18 rokov je potrebný
písomný súhlas zákonného zástupcu tejto
mladistvej osoby. Fyzická osoba mladšia
ako 15 rokov nebude prijatá za člena od-

dielu. Výšku platenia členských príspevkov a maximálny počet členov pre daný
rok určuje výbor kulturistického oddielu.
Uprednostnení v členstve sú zakladajúci
členovia a ich rodinní príslušníci, ako aj
dlhodobí členovia, ktorí sa podieľajú na
činnosti oddielu. Výbor môže pristúpiť aj k
vylúčeniu člena, a to spravidla na základe
opakovaného porušenia a nerešpektovania určených pravidiel členom oddielu. Pre
zvýšený každoročný záujem o členstvo je
stanovený počet členov v kulturistickom
oddiele na 60 členov v roku.
Výbor KO v Štrbe pracuje v zložení:
• predseda Mgr. Pavol Marec
• podpredseda Stanislav Chalúpka
• kontrolór Rastislav Gejdoš
• členovia Mgr. Marek Baláž
			 Pavol Garaj
Výbor kulturistického oddielu v Štrbe
nezodpovedá za prípadné poškodenie zdravia a drobné úrazy spôsobené v priestoroch posilňovne a taktiež za poškodenie
a odcudzenie materiálnych vecí členom
oddielu.
Mgr. Pavol Marec
predseda kulturistického
oddielu v Štrbe
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Marec — mesiac knihy
„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ J.A.Komenský

Tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď sme mali menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes. Napriek tomu
má literatúra a knižná kultúra v bežnom i študentskom živote svoje stále a nezastupiteľné miesto. Zdrojom stretnutí s knihami sú kníhkupectvá, domáce
knižnice, internet a nezastupiteľné miesto majú aj verejné knižnice. Kniha je najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače a patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
Marec – mesiac knihy bol prvýkrát
v bývalom Československu vyhlásený v
roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu
ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.
Obecná knižnica v Štrbe so svojou
pobočkou v Tatranskej Štrbe vlastní 19
053 zväzkov kníh pre najmenších čitateľov až po tých najstarších. Z pestrej ponuky kníh si v knižnici určite nájdu to, čo
hľadajú všetky vekové skupiny. Nájdete
si tu knihy nielen na oddych, ale aj na
samoštúdium či odbornú literatúru.
Žiaľ, čím ďalej tým viac mladí ľudia
zanedbávajú beletriu a radšej využívajú
internet, alebo sa neprítomne pozerajú na
televíznu obrazovku. Preto naša obecná
knižnica počas celého mesiaca marec pripravuje pestré podujatia, kde oboznamujeme mladých čitateľov so zakúpenými
knižnými novinkami, ktoré si môžu čitatelia našej knižnice požičať na jeden mesiac
domov.
Počas marca sa každoročne zapisujú
za čitateľov žiaci prvých ročníkov. Ne-

Nové knižné tituly pre deti.

bude to ináč ani tento rok. Pre všetkých
žiakov sú pripravené rôzne súťaže, kvízy,
čitateľské besedy, maratóny a hodiny knihovníckej gramotnosti – „ako sa orientovať v knižnici“ a pod.

Pre najmenšie deti z materskej školy
sú pripravené zaujímavé rozprávkové dopoludnia.
Všetci súťažiaci budú odmení.

Srdečne pozývame všetkých do Obecnej
knižnici v Štrbe aj do pobočky v Tatranskej
Štrbe, kde sme pre svojich čitateľov rôznych
vekových skupín pripravili množstvo noviniek, ktoré si môžete vypožičať.
Ing. Štefánia Srebalová
vedúca knižnice
Obecná knižnica v Štrbe je
otvorená v utorok a štvrtok od
13,00 hod. – 17,30 hod.
Pobočka knižnice v Tatranskej
Štrbe je otvorená pondelok,
utorok, štvrtok, piatok od 9,00
hod. – 11,00 hod, v stredu od
13,00 hod. – 17,00 hod.
Členské pre čitateľov do
14 rokov: 2 € za rok, pre
dospelých čitateľov: 4 € za rok,
dôchodcovia zdarma.

V knižnici si môžete zapožičať aj tieto zaujimavé knihy.
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prvý polrok majú školáci za sebou
V novom školskom roku sme privítali po dlhšej dobe vo väčšom počte aj našich prvákov, kde sme z počtu 33 žiakov vytvorili dve triedy. Našu
školu navštevuje 191 žiakov v 10-ich triedach a máme dve oddelenia Školského klubu detí.
V 2. – 4. a 6. – 9. ročníku vyučujeme rania a obsahu, prinášajú žiakom obohatepodľa štátneho a školského vzdelávacieho nie a spestrenie výchovno-vzdelávacieho
programu.
procesu.
V 1. a 5. ročníku vyučovanie prebieha
25. 1. 2016 sa uskutočnila klasifikačpodľa inovovaného štátneho a školského ná porada, ktorá uzavrela I. polrok školvzdelávacieho programu, s cieľom zvýšiť ja- ského roka 2015/16. Na nej sme hodnotili
zykovú gramotnosť žiakov v rámci rozvoja prospech a správanie našich žiakov.
cestovného ruchu, podporovať a zviditeľniť Výchovné opatrenia záškoláckeho charakteľudové zvyky a tradície v regionálnej a technickej výchove.Vzhľadom na prírodné podmienky našej
školy zvyšovať pohybovú aktivitu
žiakov a vybudovať kladný vzťah k
športu.
Cudzie jazyky vyučujeme nasledovne: 1. – 5. ročník anglický,
6. – 9. ročník anglický a nemecký
jazyk.
Počas celého školského roka
majú žiaci možnosť využívať
vzdelávacie poukazy na záujmovú Žiaci ZŠ Štrba počas vyučovania.
krúžkovú činnosť. Naši žiaci mali
najväčší záujem o tieto záujmové útvary: flo- ru sme riešili priebežne počas celého obdoorball, spevácky a hasičský krúžok, ďalej to bia. Je nám veľmi nápomocná spolupráca s
obecnou políciou a komisiou školstva a kulje slovenčina a matematika v kocke.
Kultúrne poukazy žiaci využívajú po- túry pri obecnom zastupiteľstve.
V rámci environmentálnej výchovy sa
čas školského roka priebežne na výchovné
koncerty, kultúrne podujatia rôzneho zame- každoročne zapájame a snažíme sa plniť cie-

le prierezovej témy školského vzdelávacieho
programu Pomôž svojej škole a obci, akcie
Čisté hory, kde zveľaďujeme životné prostredie v areáli školy, v našej obci a jej miestnych
častiach.
Každoročne pripravujeme a uskutočňujeme zber obnoseného šatstva. Touto činnosťou sa snažíme predchádzať čiernym skládkam v našej obci a aj takýmto
spôsobom sa snažíme viesť našich žiakov k charitatívnej činnosti a ochrane životného prostredia.
V spolupráci s miestnym
odborom Matice slovenskej a
Obecným úradom v Štrbe sme
organizovali exkurzie a obhliadku Šoldovského kríža a následne
sme absolvovali veľmi pútavú
prezentáciu pána Sojáka o prípravných prácach a miestnych
vykopávkach na Šoldove.
Dôležitým momentom
pre našich piatakov bolo celoštátne testovanie T-5, kde žiaci boli preverení z vedomostí I.
stupňa a výsledky ukázali, že naši piataci sa
pohybujú v celoslovenskom priemere.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská
riaditeľka ZŠ

zápis do i. ročníka zš v štrbe
Dátum a miesto zápisu:
20. apríla 2016 (streda) budova ZŠ Štrba na prízemí /triedy 1.A a
1.B/ v čase od 14.00 do 17.00 hod.
K zápisu si doneste:
• občiansky preukaz
• rodný list dieťaťa
• zdravotný preukaz potvrdený detským lekárom
• v prípade odkladu povinnej školskej dochádzky
dieťaťa je potrebné predložiť žiadosť zákonného
zástupcu
Pri zápise je nutné uviesť, či dieťa bude navštevovať:
• ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
• NÁBOŽENSKÚ VÝCHOVU alebo ETICKÚ VÝCHOVU
Oznam o ostatnom materiálnom vybavení žiaka na
začiatok šk. roka 2016/17 dostanú rodičia písomne
pri zápise.
V prípade ďalších otázok ohľadom zápisu sa
môžete informovať na tel. č. 052 7791 109.
Zápis do základnej školy prebieha zaujímavou formou.
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Jedinečné rašelinisko Brezové
2,5 km juhozápadným smerom od obce Štrba sa v katastri obce nachádza ekologicky hodnotné rašelinisko a spoločenstvo vlhkých lúk Brezové,
obklopené intenzívne využívanými poľnohospodárskymi plochami. Patrí do komplexu viacerých podobných spoločenstiev, ktoré sa vyskytujú v okolí
obce Štrba, pričom lokalita Brezové je najzachovalejšou z nich. Iba o niečo viac ako kilometer severným smerom sa nachádza druhé chránené
územie, prírodná rezervácia Pastierske. Vzhľadom na svoju prírodnú jedinečnosť bola lokalita Brezové v roku 2004 vyhlásená za územie európskeho významu v rámci celoeurópskej sústavy chránených území Natura 2000. Na lokalite sa tak začali uplatňovať prísnejšie podmienky ochrany
vyplývajúce z ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny, európskej smernice o biotopoch a dohovore o ochrane rastlín a živočíchov.
nika v podzemných a
povrchových vodách.
Brezové tvoria slatiny
s vyšším obsahom
uhličitanom (tzv. vápnité slatiny), ktoré sú
tvorené porastom tráv
a bylín. Z chránených
druhov rastlín tu rastie
napr. vzácna bahnička
málokvetá (Eleocharis
quinqueflora), zástupcovia orchideí kruštík
močiarny (Epipactis
palustris), päťprstnica hustokvetá (Gymnadenia densiflora),
vstavačovec májový
pravý (Dactylorhiza
majalis subsp. majalis), a nájdeme tu tiež
mäsožravú tučnicu
obyčajnú (Pinguicula
Kruštík močiarny (Epipactis palustris), rastúci na rašelinisku Brezové,
vulgaris). Neviditeľpatrí medzi chránené druhy orchideí.
ným obyvateľom rašerašelinníkov. Ich opakom sú slatiny, ktoré liniska Brezové je aj drobný mäkkýš pimprsa nachádzajú aj v lokalite Brezové a vy- lík mokraďový (Vertigo angustior), ktorého
značujú sa vyšším obsahom živín a váp- veľkosť ulity nepresahuje 2 mm a ktorý bol
zaevidovaný v spodnej, centrálnej časti rašeliniska.
Okrem slatín sú na Brezovom chránené
aj podmáčané a vysokobylinné vlhké lúky,
na ktorých rastie dominantný tužobník
brestový (Filipendula ulmaria), podľa ktorého sú tieto lúky nazývané aj túžobníkové
lúky. Ich vzhľad dotvára veľkými žltými
kvetmi žltohlav najvyšší (Trollius altissimus). Územie je zaujímavé aj ako jeden z
posledných pozostatkov komplexu rašelinísk, ktoré boli v minulosti v prevažnej
miere zlikvidované melioráciami a rekultiváciou plôch na poľnohospodárske účely.
Brezové nie je dlhodobo využívané. Slatiny
postupne degradovali kvôli intenzívnej sekundárnej sukcesii drevín, čo je proces, pri
ktorom nevyužívané lúky postupne zarastajú náletovými drevinami. Dreviny postupne odčerpávajú svojimi koreňmi z lokality
veľké množstvo vody, čím sa mení vlhkostRašelinné jazierka lokality Brezové v mozaike s rôznymi typmi slatinnej vegetácie.
ný režim slatiny a dochádza k zmenám v

Samotná veľkosť chráneného územia
predstavuje 13,5 ha, no v súčasnosti Štátna ochrana prírody SR navrhuje zväčšenie
tejto chránenej plochy na 16,8 ha. V čom
je vlastne táto lokalita taká jedinečná? V
území sa nachádzajú neporušené slatinné
rašeliniská s prameňmi silne mineralizovanej vody s tvorbou penovca a unikátnym
fenoménom - kopami humolitu (organickej
hmoty, ktorá sa tvorí rozkladom rastlín v
procese rašelinenia) vytlačeného tlakom
prameniacej vody nad povrch rašeliniska.
V strede lokality sa nachádza aj niekoľko
rašelinných jazierok. Rastú tu viaceré vzácne a ohrozené rastlinné druhy.
Čo je rašelinisko a ako vzniká? Ide o
trvalo zamokrené plochy, kde v dôsledku
hromadenia odumretých zvyškov rastlín
a ich rozkladu za obmedzeného prístupu
vzduchu vzniká rašelina. Rašelinisko Brezové začalo vznikať na našom území koncom poslednej doby ľadovej pred 11 000
rokmi. Rašeliniská sa delia na vrchoviská,
slatiny a ich prechodné formy. Vrchoviská
sú na živiny chudobné rašeliniská s nedostatkom minerálnych látok a kyslím prostredím. Majú mierne vyklenutý, bochníkovitý tvar a sú pokryté súvislým kobercom

18

SPRAVODAJSTVO

druhovom zložení rastlín. V okolí tokov a
po obvode chráneného územia sa vyvinul
pás vzrastlej, zapojenej vegetácie tvorenej
porastami borovice, smreka a brezy, na
najmokrejších miestach krovitý porast vŕb
a jelší.
Pre udržanie pôvodných vlhkých lúk je
potrebné na lokalite vykonávať pravidelné
kosenie raz za 3 až 5 rokov a odstraňovať
náletové dreviny. Na slatinách a prameniskách je zároveň potrebné zabrániť narúšaniu vodného režimu, pastve a hnojeniu.
V častiach s hustejšou vegetáciou je žiadúce vykonávať kosenie aj raz ročne. V roku
2015 spracovala Správa TANAPu projekt
ochrany a program starostlivosti o túto
lokalitu, pričom v rámci národnej sústavy
chránených území sa toto územie navrhuje
vyhlásiť za prírodnú rezerváciu so štvrtým
stupňom územnej ochrany podľa zákona o
ochrane prírody a krajiny. Prvé manažmentové opatrenia sa začnú na lokalite vykonávať v tomto roku a pôjde o odstraňovanie
výmladkov a výruby drevín, ako aj kosenie
s odvozom sena z lokality.
Rašeliniská sú na Slovensku považované za veľmi vzácne a ohrozené, pričom
ich ekologická obnova je problematická a
niekedy aj nemožná. Ako významné prírodné útvary, majú aj tú vlastnosť, že uchovávajú informácie o ich blízkej aj vzdialenej
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Mapa lokalizácie územia európskeho významu Brezové.

minulosti. Vo vrstve rašeliny totiž ostali
zakonzervované semená rastlín nesúce
genetické informácie o lokálnej vegetácii
spred niekoľkých tisícok rokov. Počas posledných desaťročí došlo k podstatnému
úbytku rašelinísk z dôvodu ťažby rašeliny,
ich odvodňovania, eutrofizácie a zarastania
drevinami. Dôležitým faktorom bol aj ústup
tradičného obhospodarovania slatín, akým

bolo kosenie a extenzívne pasenie. Územia
tak postupne zarastali trávou a drevinami.
Ochrana a aktívna starostlivosť o tieto územia je preto nevyhnutnou podmienkou ich
zachovania.
Text: Peter Štofko,
Katarína Žlkovanová, Správa TANAPu
Foto: Katarína Žlkovanová, Petra Tajbošová

recepty z „babinca“
Jablková štrúdľa
60 dkg hladej múky Špeciál, 25 dkg Palmarínu, 32 polievkových lyžíc piva, štipka soli.
Všetko dobre zmiesime a necháme ½ hod odležať.
Jablká umyjeme, nelúpeme, vyberieme jaderníky, pokrájame na malé kúsky.
Cesto rozdelíme na polovicu, vyvaľkáme, posypeme strúhankou, poukladáme jablká,
posypeme cukrom, škoricou /orechmi, hrozienkami, mletým makom/, stočíme a pečieme v predhriatej rúre pri 220 °C.
Mária Lištiaková, č. 381

Bryndzovník
1 kg polohrubej múky, 1 balíček droždia (42g), ½ l mlieka aj viac, aby cesto nebolo tuhé, 1 polievková lyžica cukru,
soľ, 1 prášok do pečiva, 1 polievková lyžica oleja.
Zamiesime cesto, necháme dobre vykysnúť.
Potom rozvaľkáme na doske a natrieme plnkou:1 Smetol dobre vymiešame s ½ kg bryndze.
Cesto prekladáme ako lístkové aj 3-4 krát. Vykrajujeme pagáče, môžeme posypať soľou alebo rascou.
Mária Bartošová, č. 268/11
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Na štarte pretekov „Štrbské bežky“.

Na putovné Štrbské bežky sa navždy zapísali víťazi Matej Baloga a Daniela Kotschová.

ŠTRBSKÉ NOVINY - mesačník pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa •Vychádzajú jedenkrát do mesiaca
•Vydavateľ: Obec Štrba • Adresa redakcie: Obecný úrad, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba,•
•IČO: 00 326 615, EV 5245/15, ISSN 2453-6482, tel.: 052/7781461-3, E-mail: strba@strba.sk • Distribuované zdarma •
• Redakčná rada: Michal Sýkora, Ing. Anna Hurajtová, Ľubomíra Otčenášová •
• Grafické spracovanie a tlač: Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, spol. s r. o., Poprad •

