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návrat k tradíciám počas veľkej noci
Veselú Veľkonočnú nedeľu zažili návštevníci Štrbské Plesa. Bohatá nádielka snehu spôsobila, že počas Veľkej noci sa na svahoch najmä lyžovalo.
Na Štrbskom Plese už vo Veľkonočnú
nedeľu bolo podujatie na lyžiarskom svahu
Solisko, a to atraktívny karneval masiek.
Tohto roku si zasúťažilo rekordných 280
masiek. Každý, kto prišiel v karnevalovom
kostýme, získal SKIPAS len za jedno euro
a masky aj hodnotné ceny. Ocenené boli
najatraktívnejšie masky, najrýchlejšie, najstaršie aj najmladšie. Najmladšia maska
mala len 3 roky a tá najstaršia 76.
Na pódiu pri Stanbare pred hotelom FIS
prebiehal zábavný program. Návštevníkov
Štrbského Plesa roztancovala žilinská tanečná skupina Ruty-Šuty, country kapela
Veteráni a nikto neostal bez smiechu pri vystúpení ľudového rozprávača Jožka Jožku.
Počas veľkonočného programu sa zišlo veľ-

ké množstvo návštevníkov, aké história ešte
nepamätá. Námestie Majstrovstiev sveta
1970 bolo zaplnené do posledného miesta.
Veľkonočné podujatie pripravila Obec Štrba.
Tradície Veľkej noci sa v Štrbe ešte zachovávajú vo Veľkonočný pondelok oblievačkou a vyberaním kúpačky.
Chlapci po partiách od rána oblievali
dievčatá a veru ich nešetrili. Vedrá vody
vylievali na dievčatá na dvore či na ulici.
Dievčatá, aj keď výskali a triasli sa od zimy,
predsa len boli rady, že ich chlapci navštívili
a okúpali, aby boli zdravé a krásne.
Popoludní chlapci vo vyšívaných štrbských košeliach a lajblíkoch spievajúc zaužívané piesne vyberali kúpačku od dievčat.
Tento rok päť partií chlapcov prešlo

Na Veľkú noc na Štrbskom Plese zabával Jožko Jožka.

Tradícia veľkonočnej oblievačky sa v dedine
ešte zachovala.

opäť Hlavnou ulicou až po Krôn, kde si spoločne zaspievali, rozdelili peniaze, vyplatili
mladší starších a spoločne s dievčatami sa
rozišli po miestnych zariadeniach osláviť
Veľkonočný pondelok.
Túto tradíciu Veľkej noci boli podporiť aj
diváci, prevažne príbuzní spievajúcich mládencov a dievčat, postávajúcich po skupinkách, rozdávajúc chlapcom kúpačku.
(red.)

Popoludňajšie vyberanie kúpačky od dievčat so
spevom a harmonikou.

práce v najbližšom období
V roku 2016 je pred nami veľa práce. Ide o investičné akcie, ale aj o práce charakteru opráv, údržby a prevádzky.
Zabezpečiť plynulý každodenný chod
všetkých troch častí obce – Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa je veľmi náročné. Okrem ľudí, t.j. zamestnancov, ktorí pracujú v jednotlivých častiach obce, musíme
mať aj dostatok techniky, aby sme dokázali
zvládať údržbu a prevádzku, či už v zime
alebo lete, k spokojnosti nás všetkých. Na
ďalších stranách novín vám ukážeme akú
techniku obec vlastní na zabezpečenie týchto úloh. Keďže je potrebné obec neustále
rozvíjať, vyžaduje si to realizovanie ďalších
projektov, či už investičného charakteru alebo v rámci modernizácie a opravy. Je našou
snahou, aby sa v každej časti obce realizo-

vali práce, ktorými sa niečo vytvorí alebo
vylepší. Prioritou ostávajú aktivity, z ktorých
má osoh, čo najväčší počet obyvateľov, ako
sú cesty, infraštruktúra, cintorín, zastávky
atď.
Pre tento rok sme museli spracovávať
projekty a podávať žiadosti ešte v druhej
polovici minulého roka. Niektoré sa nám podarilo presadiť, na ďalších ešte pracujeme.
Od februára pokračujeme v najnáročnejšom
projekte, a tým je výstavba novej informačnej siete Telekomu, kde obec zabezpečuje
tretinu nákladov na zemné práce a ich financovanie. Spoločnosť Telekom postupne
kompletizuje rozvodové skrinky po uliciach

v obci. Súčasne sa realizujú zemné práce v
dolnej časti obce – od Ul. Štěpánkovickej,
poľnej, liptovskej, časti Ul. ČSA, tatranskej,
J. Gejdoša, A. Sládkoviča, M. Janošku, SNP,
dokončenie Ul. ČSA a Ul. hlavnej. Zároveň

Zrekonštruovaný mostík pri št. ceste č. 18 v Tatr. Štrbe.
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bude potrebné podokončovať ostatné úseky v Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese.
Zámer je realizovať zemné práce do konca
júna. V priebehu roka sa bude vybudovaná
sieť postupne odovzdávať do prevádzky.
Následne na to bude obec pracovať na
sfunkčnení novej optickej káblovej televízie.
Ďalšou rozsiahlou stavbou bude úprava
hlavných komunikácií, a to Ul. Markušovského – od kultúrneho domu po železničnú
zastávku a v Tatranskej Štrbe od križovatky so štátnou cestou č. 18 po prvý vstup
do sídliska. Tieto práce zabezpečuje a financuje Prešovský samosprávny kraj. Na
Štrbskom Plese budeme asfaltovať hlavnú
komunikáciu - od odbočky na Popradské
pleso smerom k hotelu FIS vo výmere
23 000 m2. Keďže sa jedná o veľký rozsah,
vyasfaltuje sa taká časť úseku, na ktorý
nám budú postačovať finančné prostriedky
v tomto roku. Práce chceme realizovať do
letných mesiacov za predpokladu, že verejná súťaž na dodávateľa bude ukončená čo
najskôr.
Chceme pokračovať v čistení potoka
cez obec, ktorý realizuje Správa Povodia
Dunajca a Popradu ako správca toku. Ako
každoročne, v jarných mesiacoch budeme
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realizovať vysprávky miestnych komunikácií po zime vo všetkých častiach obce.
Okrem vyššie uvedených prác sa v obci
zrekonštruuje ďalšia obecná budova – Spoločenský dom zateplením fasády, výmenou
okien a úpravou zatekajúcej strechy. Plánujeme opraviť oporný múr v potoku pri potravinách Dušana Šerfela, urobiť rekonštrukciu
autobusovej zastávky, opraviť chodník na
Ul. hlavnej po výstavbe optického kábla.
V priebehu roka budeme rekonštruovať
pamätník Smútiaca mať v parku pri kultúrnom dome. Budeme pokračovať v archeologickom výskume na Šoldove. V cintoríne sa opraví verejné osvetlenie a rozvody
rozhlasu. Budeme pokračovať v budovaní
bezbariérových vstupov do verejných budov – obecného úradu, poštového úradu a
lekárne. V škole sa bude realizovať oprava
telocvične.
V Tatranskej Štrbe nás čaká revitalizácia vnútroblokového priestoru financovaná
z Programu obnovy dediny za spoluúčasti
obce. Na sídlisku je potrebné opraviť niektoré chodníky a premostenie, opraviť a natrieť
oplotenie, dorobiť zábradlia, opraviť lavičky,
revitalizovať zeleň v parku, či opraviť drevené pútače.

Práce na pokládke a oživení optického kábla pokračujú.

Na Štrbskom Plese obec plánuje dobudovať
verejné osvetlenie pri vstupe na Štrbské
Pleso a pri odbočke na Popradské pleso,
vylepšovať podmienky v športovom areáli,
kde v letných mesiacoch položíme zatrávňovacie dielce a plánujeme aj ďalšie zámery na vylepšenie podmienok pre bežecké
lyžovanie. Budeme pokračovať v prácach,
ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality vody v
jazere. Je potešiteľné, že sa kvalita vody v
jazere zlepšuje, možno aj prispením našich
aktivít, ktoré sme v poslednej dobe zrealizovali. Jednou z nich bola rekonštrukcia
kanalizácie od hotela FIS popri prístupovej
komunikácii až k premosteniu pri odbočke
k Heliosu. Okrem týchto zámerov budeme v
priebehu roka realizovať ďalšie nevyhnutné
práce, ktoré prinesie život v nadväznosti na
finančné zdroje, ktoré sa nám podarí získať.
V mesiaci jún bude naša obec etapovým
miestom jubilejného 60. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“. Určite aj toto podujatie bude od
nás vyžadovať ďalšie úpravy a práce, ktoré
budeme musieť realizovať.
Michal Sýkora
starosta obce

Budovu Spoločenského domu v Štrbe čaká zateplenie a oprava zatekajúcej strechy.

vybavenosť obce dopravnou a obslužnou technikou
Vybavenosť obce technikou je v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni. K už tradičným mechanizmom patria: montážna plošina, vozidlo na odvoz tuhého komunálneho
odpadu (kuka voz), multicar, Avia, Merlo,
či traktory. Pomocou nich zabezpečujeme
odvoz komunálneho odpadu, opravu verejného osvetlenia, zimnú a letnú údržbu
miestnych komunikácií odvoz drobného
stavebného materiálu, trávy vo všetkých
troch miestnych častiach. Používame ich
pri organizovaní obecných podujatí. Vozidlá
sú garážované v Štrbe na hospodárskom
dvore na ul. 29. januára, v Tatr. Štrbe vo vyčlenených priestoroch kotolne na sídlisku,

na Štrbskom Plese v areáli verejnoprospešných služieb (VPS) a v športovom areáli.
Obec okrem vozového parku využíva
ďalšie prídavné a technické zariadenia ako
napríklad štiepkovač konárov a vysávač
lístia. Na odvoz veľkoobjemových kontajnerov ešte slúži aj staršie vozidlo LIAZ.
V Štrbe sa o obsluhu vozidiel a strojov
starajú Rastislav Gejdoš, Jozef Hudák,
na kuka voze jazdí Jozef Hudák a Pavol
Gejdoš. V zimnej sezóne vypomáhajú Slavomír Jurčo a Michal Hurajt, ktorý spolu s
Milanom Ludvikom aj zabezpečujú opravy
a údržby strojov. V Tatranskej Štrbe sú
vodičmi Michal Hurajt ml. a Jozef Bondár.

Na Štrbskom Plese Peter Opremčák, Ján
Ilavský, Juraj Džadoň a na multicare jazdí
Jozef Kurčina.
V športovom areáli na Štrbskom Plese
využívame ratrak Kässbohrer, pracovné vozidlo Polaris a snežný skúter. Prevádzku a
servis týchto vozidiel zabezpečuje strojník
Pavol Gallo.
Obec sa každoročne snaží o dobudovanie vozového parku, vylepšenie techniky,
dokúpenie príslušenstva. Aj v tomto roku
obec plánuje zakúpiť nový traktor s vlečkou, ktorý bude slúžiť na odvoz triedeného
odpadu.
(red.)
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Multicar FUMO slúži na zber odpadu, posyp komunikácií, čistenie chodníkov na Štrbskom Plese.
Multicar M26 slúži na posyp komunikácií a
čistenie chodníkov v Štrbe.

Samozdvíhací nakladač MERLO (2ks), využívaný na Štrbskom Plese a v obci na odhŕňanie snehu
a úpravu priestranstiev.

Multicar M25 používaný na prepravu
potrebuje nevyhnutnú opravu.

Traktor Deutz Fahr s radlicou a pluhom pre potreby zimnej údržby ciest v Štrbe.

Ručná fréza – slúžiaca pre zimnú údržbu
chodníkov.

Traktor Zetor s radlicou využíva sa v Tatranskej Štrbe. Má aj
prípojnú vlečku.

Avia vyklápač.

SPRAVODAJSTVO

Malotraktor využívaný na pre zvoz trávy a odpadov na sídlisku
v Tatranskej Štrbe.

Malotraktor využívaný v obci Štrba.
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Traktor Deutz Fahr používaný na Štrbskom Plese, v zimnej sezóne aj so snežnou frézou.

Vozidlo Mercedes určené na odvoz odpadu - kuka voz.

Čistiace a zametacie vozidlo MAN.

Nosič kontajnerov MAN.

Montážna plošina Avia.
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Športový areál štrbské pleso
technika na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí
Snežné motorové vozidlo Kässbohrer
100 je v podmienkach Športového areálu
na Štrbskom Plese využívané predovšetkým na prípravu a finálnu úpravu lyžiarskych bežeckých tratí, ktoré sú v správe a
prevádzke Obce Štrba. Pre tento účel ako aj
na čiastočnú úpravu dojazdu skokanského
mostíka HS-100 je toto špeciálne snežné
vozidlo využívané od roku 2010. Je vybavené hydraulickými zariadeniami na úpravu
lyžiarských bežeckých tratí. V zimnej sezóne
sa Kässbohrer 100 používa denne na úpravu
terénu, čo je v priemere 120 dní, vďaka čomu
sa v Športovom areáli na Štrbskom Plese
mnohonásobne zlepšila finálna úprava lyžiarskych bežeckých tratí ako pre verejnosť, tak
aj pre športové tréningy a pre preteky v behu
na lyžiach. Veľký kus práce odvádza snežné
motorové vozilo Kässbohrer aj pri zasnežovaní, kedy po jednotlivých úsekoch tratí je
potrebné roztláčať a rozhŕňať technický sneh

Snežný skúter Lynx.

na požadovanú vrstvu, vhodnú na prípravu
a finálnu úpravu bežeckého areálu a jednotlivých okruhov bežeckých tratí. V prípade
priaznivých snehových podmienok je tiež
využívané na úpravu terénov pre širokú lyžiarsku verejnosť v podhorí, medzi Štrbským
Plesom a Štrbou.
Univerzálne motorové vozidlo Polaris
je vo svojej podstate štvorkolka, upravená

Snežné motorové vozidlo Kässbohrer 100.

Univerzálne motorové vozidlo Polaris.

podľa požiadaviek s ohľadom na pracovné
potreby, terénne a poveternostné podmienky
na Štrbskom Plese. Jej využiteľnosť je celoročná, vzhľadom na možnosť výmeny kolies
za snehové pásy. Vďaka konštrukčným možnostiam je využívaná na prepravu materiálu,
navážanie snehu, prípravu a úpravu tratí najmä v čase nepriaznivých snehových podmienok, kedy nie je možné použiť snežné vozidlo
Kässbohrer. Rovnako je vo výbave Športového areálu na Štrbskom Plese od roku 2010.
Snežný skúter Lynx je jednopásové pracovné snežné motorové vozidlo, rovnako ako
Polaris, potrebné a využívané na začiatku,
zimy pri prácach na príprave, bežeckých tratí, keď nie sú vhodné podmienky na úpravu
špeciálnym snežným vozidlom. Prejazďujú
sa s ním okruhy bežeckých tratí v čase, kedy
nie je na týchto tratiach dostatočná snehová prikrývka. Tým, že umožňuje pripojenie
snežných saní s nadstavbou, je vhodným
vozidlom aj na navážanie snehu v úsekoch
tratí neprístupných pre inú techniku. V prípade potreby je využívané aj na lisovanie lyžiarskej bežeckej stopy pre klasickú techniku
behu na lyžiach.
(red.)

Zber stavebnej sute a trávy
Zber drobného stavebného odpadu a zber trávy bude obec Štrba v tomto roku realizovať od 7. mája 2016. Termín zberu: vždy v sobotu od 8.00 hod
do 15.00 hod.
Veľkoobjemové kontajnery na zber
budú pristavené v obci Štrba na hospodárskom dvore na ulici 29. januára, do ktorých
môžete doniesť drobný stavebný odpad a
pokosenú trávu bez konárov.
Na určených miestach na zber drobného stavebného odpadu a zber trávy bude
pridelený pracovník Obecného úradu v Štrbe, ktorý Vás usmerní pri nakladaní s odpadom. Privezený odpad si vykladajú občania

sami podľa pokynov povereného zamestnanca.
Drobný stavebný odpad
Je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre
fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ( § 80 ods. 5 Zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov).
Zbierajú sa: len vytriedené drobné stavebné odpady.
Pôvodcovia alebo držitelia väčšieho
množstva stavebného odpadu a odpadu s
katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a
kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a výkopovú zeminu inú ako uvedenú v 17 05 05
sú povinní odviesť tento odpad do zberových
spoločností do Popradu firma Brantner alebo
do Žakoviec firma Marius Pedersen, a.s.
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Drobný stavebný odpad (DSO) je tvorený týmito zložkami: betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, izolačné materiály
iné ako uvedené v katalógu po číslom 17
06 01 a 17 06 03, stavebné materiály na
báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01,
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady,
odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek
triedeného zberu odpadov.
Zber je samostatne spoplatnený podľa VZN
obce Štrba číslo 12/2015 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, § 25.
Obec ako správca dane určila poplatok nasledovne:
- 0,05 € x 60 kg cca fúrik drobného stavebného
odpadu 3,- €
- 0,05 € x 200 kg cca vozík pripojený za osobné
auto DSO 10,- €
Veríme, že tieto zberné miesta využijete k likvidácii odpadu, na ktorý sú určené, čím prispejete nielen k ochrane nášho
spoločného životného prostredia, ale aj k
estetickému vzhľadu našej obce.
Bioodpad - tráva
Strategickým zámerom v oblasti nakladania s odpadmi je primäť pôvodcov odpadu o jeho čo najekologickejšie zhodnotenie. Preto v ďalšej etape na komunálnej
úrovni pripravuje obec také postupy, ktoré
nasmerujú pôvodcov biologického odpadu
k jeho zhodnocovaniu priamo v domácich

Ilustračné foto.

kompostoviskách a zber bioodpadu cez
Technické služby mesta Svit. Bude sa
jednať o osvetu - poskytovanie informácií
o zhotovení a postupe prác pri prevádzkovaní domácich kompostovísk, o kontrolu
domácností, ktoré likvidujú bioodpad v
kompostoviskách, s následnou zľavou na
poplatku za vývoz komunálneho odpadu v
ďalších rokoch. Aj týmto spôsobom chce
obec zabrániť vzniku nelegálnych skládok
odpadu akéhokoľvek druhu ako aj jeho
„zhodnoteniu“ na brehoch potoka, v lesoch
alebo priamo v ňom.
Pokiaľ občania nebudú rešpektovať separovanie bioodpadu a budú v čase zberu
ukladať do kontajnerov aj ostatné zložky
odpadov (napr. pneumatiky, plasty, stavebný odpad), bude mať obec veľký problém
zabezpečiť zneškodnenie, pretože takýto
odpad nebude možné uložiť ani do kompo-

stoviska, ani ho vyviesť na skládku. Preto
apelujeme na disciplinovanosť občanov pri
dodržiavaní pravidiel triedenia!
Tento odpad nesmie byť ani súčasťou
komunálneho odpadu. Menšie množstvo
biologicky rozložiteľného odpadu je vhodné zneškodniť v domácich kompostárňach.
Stavebný a biologický odpad /tráva,
konáre, lístie, popol/ nepatrí do komunálneho odpadu a preto po zavedení zberu
drobného stavebného odpadu a pokosenej
trávy, t.j. po 7. 5. 2016, nebudú odvezené vrecia
naplnené trávou a kuka nádoby, v ktorých sa takýto
odpad bude nachádzať.
Bližšie informácie získate na telefonických číslach OcÚ Štrba: 052/ 77 81 461
-3 - Ing. Štefánia Srebalová, Ing. Dagmar
Vincová, Monika Michalková
Ing. Štefánia Srebalová
pracovník OcÚ

pozemkové spoločenstvo urbár štrba
	Dňa 20.03.2016 sa konalo zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba, na ktorom boli členovia spoločenstva informovaní o činnosti a dosiahnutom výsledku hospodárenia. K 31.12.2015 pozemkové spoločenstvo malo 905 členov – podielových vlastníkov spoločnej
nehnuteľnosti.

Členovia PS Urbár Štrba na marcovom valnom zhromaždení.

Základnou úlohou a cieľom spoločenstva bolo aj v roku 2015 racionálne
hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a
s ňou zodpovedne nakladať. Ide najmä o
zabezpečenie pestovateľskej a ochrannej
činnosti v lesoch, ťažbu a spracovanie
drevnej hmoty, prenájom nehnuteľností a
vykonávať prípadne ďalšiu činnosť v súlade so zákonom č. 97/2013 Zz. o pozemkových spoločenstvách.
Výnosy z hospodárskej činnosti spoločenstva tvoria tržby z predaja vlastnej výroby – vyťaženého dreva a tržby z predaja
služieb – prenájmu nehnuteľností. Pokiaľ
tržby z prenájmu nehnuteľností v roku
2015 boli na úrovni tržieb dosiahnutých v
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predchádzajúcom roku, u tržieb z predaja
dreva došlo k výraznému zníženiu. Tento
pokles bol spôsobený znížením vynútenej
ťažby, nakoľko v predchádzajúcom roku
z dôvodu vetrovej kalamity bolo vyťažené
21 896 m3 a v roku 2015 len 9930 m3
prevažne kôrovcovej kalamity.
Z dôvodu vetrovej kalamity v rokoch
2004 a 2014 došlo k výraznému zníženiu
výmery produkčných lesov, čo dlhodobo
bude negatívne ovplyvňovať príjmy spoločenstva z lesnej činnosti. Naopak z dôvodu potreby zalesňovania vzniknutých holín
budú rásť náklady na činnosti súvisiace so
založením nových lesných porastov. Pre
zabezpečenie stabilných príjmov je potrebné, aby spoločenstvo rozširovalo ostatnú
činnosť – prenájmy atraktívnych pozemkov v oblasti Štrbského Plesa, ale aj iných
pozemkov vo vlastníctve členov pozemkového spoločenstva.
Pozemkové spoločenstvo vykonávalo
v roku 2015 lesohospodársku činnosť na
3 lesných celkoch: Neštátne lesy na LHC
Vysoké Tatry, Neštátne lesy LHC Benkovo,
Ostatné lesy Spišská Teplica. V roku 2015
sa vykonala obnova lesného hospodárskeho plánu na lesnom celku Ostatné lesy
Spišská Teplica – Valtierova na obdobie
rokov 2016-2025.

ŠTRBSKÉ NOVINY
s právnou subjektivitou sme v roku 2015
vypracovali a následne predložili projekt o
nenávratný finančný príspevok z programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020 na investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia
životaschopnosti lesov. V prípade schválenia nášho projektu dôjde k zníženiu vlastných nákladov na lesnú činnosť, čo bude
mať pozitívny vplyv na tvorbu hospodárskeho výsledku.
Lesné pozemky urbáru sa nachádzajú
v Tatranskom národnom parku, čo spôsobuje obmedzenie ich užívania. Za celé ob-

Ťažba dreva v Zemskej.

dobie od vzniku TANAP-u v roku 1949 do
teraz nebola vlastníkom pozemkov kompenzovaná strata za obmedzenie užívania.
Vláda SR sa rozhodla, že za územie zaradené v národnom parku bude vyplácať
neštátnym vlastníkom v navrhovanej
zóne A finančnú
kompenzáciu vyplácaním ročného
nájmu. V prípade
nášho spoločenstva
by sa jednalo o
711,98 ha, ktoré by
boli zaradené do
bezzásahovej zóny

Holina po vetrovej kalamite Zemská.

V roku 2015 bolo na ploche 47 hektárov vysadené celkom 135 000 ks sadeníc. V rámci prípravy na zalesňovanie bolo
potrebné vykonať uhadzovanie haluziny
po ťažbe a pripraviť pôdu pre prirodzenú
obnovu lesa. Ako každoročne bola vykonaná ochrana mladých lesných porastov proti burine na ploche 194 hektárov.
V lesnej činnosti bola vykonaná údržba
chodníka Rakytovec, Nemecká, Zemská a
na lesných cestách bola vykonaná údržba
odrážok po prívalových dažďoch, úprava
mechanizačnými prostriedkami na Starej
ceste a na Žihlavnom.
Po prechode urbáru na spoločenstvo

Nový les Žihlavné.

Meranie vyťaženého dreva.

A. Vládou SR navrhovaná výška náhrady za
obmedzenie využívania dotknutých pozemkov je nízka a preto účastníci zhromaždenia
podielnikov prijali uznesenie, ktorým poverili výbor spoločenstva, aby pokračoval v
rokovaniach o zonácii TANAP-u a dohodol
podmienky, ktoré by boli výhodné pre naše
spoločenstvo. Výbor v rokovaniach bude
požadovať zvýšenie výšky nájomného za
1 hektár, rozšírenie zóny vyčlenenej pre
rozvoj cestovného ruchu, dohodnúť pravidlá
prehodnocovania podmienok nájmu a pod.
Členovia pozemkového spoločenstva na
zhromaždení podielnikov, ktoré sa konala
dňa 15.03.2015, schválili uznesením výstavbu zrubovej stavby – „Zariadenie technickej vybavenosti“. Stavba bude umiestnená na Štrbskom Plese, v blízkosti chodníka
do Mlynickej doliny. Pre vydanie stavebného
povolenia bolo potrebné požiadať Okresný
úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné
prostredie o udelenie výnimiek súvisiacich
s ochranou životného prostredia nakoľko sa
lokalita stavby nachádza v TANAP-e a v lokalite sústavy NATURA 2000. Ku každému
konaniu sa podľa zákona vyjadrovali rôzne
mimovládne organizácie, čo spôsobilo časový sklz vo vydaní územného rozhodnutia
a následne stavebného povolenia. Z týchto
dôvodov bol začiatok výstavby presunutý
na rok 2016.
Ing. Pavol Jančík
predseda PS Urbár
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spotrebné družstvo jednota
11.3.2016 sa v zasadačke Spoločenského domu konala výročná členská schôdza COOP JEDNOTY Spotrebného družstva v Štrbe. Výročnú členskú schôdzu viedla členka COOP JEDNOTY SD Anna Gejdošová. Privítala prítomných členov a hosťa, Ing. Ľubomíra Otčenáša, poslanca Obecného
zastupiteľstva. Správu o činnosti dozorného výboru za obdobie od poslednej výročnej schôdze, ktorá sa konala 9.3.2012 a informácie o hospodárení
so združenými prostriedkami členov predniesol predseda Pavol Otčenáš. Predložil návrh plánu práce a rozpočtu združených prostriedkov členov na
rok 2016, tiež prečítal informácie o činnosti COOP JEDNOTY SD Poprad.
V správe informoval, že dozorný výbor
sa zaoberal pripomienkami a sťažnosťami zákazníkov predajní COOP JEDNOTA a riešil problémy členskej základne.
V predajni Limba a Potraviny sa uskutočnili rekonštrukcie, zmodernizoval sa
vonkajší a vnútorný vzhľad, doplnilo sa
zariadenie obchodov. Členovia COOP JEDNOTA sú držiteľmi nákupných kariet a
po ukončení účtovného obdobia ich tieto
oprávňujú uplatniť si 2-krát ročne zľavu
1% z objemu nákupu v ktorejkoľvek predajni COOP JEDNOTA. Kritizoval, že rovnakú výhodu vernostného programu majú
okrem členov spotrebných družstiev aj
ostatní zákazníci, čo takúto kartu vlastnia. Tiež poukázal na to, že vedenie COOP
JEDNOTY SD zastavilo prijímanie nových
členov, členmi sa môžu stať len príbuzní
zomrelého člena po dedičskom konaní.
Tým členská základňa starne a klesajú jej
aktivity.
V diskusii viacerí účastníci prejavili
nespokojnosť s tým, že zástupcovia predstavenstva COOP JEDNOTY SD Poprad si
nenašli čas a výročnej schôdze sa nezúčastnili, prítomní by mali na nich viac otázok a pripomienok. Ing. Ľubomír Otčenáš
podporil názor predsedu, aby vo vyplatených zľavách boli rozlišovaní členovia
spotrebných družstiev aj vzhľadom na dlhoročnú existenciu družstevného hnutia.
Dnešná COOP JEDNOTA SD, tak ako aj
celý obchodný systém prešli dlhým vývo-

Členovia COOP Jednota SD v Štrbe na výročnej schôdzi.

jom, menili sa nástroje a formy družstevného podnikania. Tento fenomén podrobne
popisuje kronika Spotrebného družstva v
Štrbe, najstaršie dejiny spracoval historik
Dr. Peter Švorc.
Gazdovský potravný a úverkový spolok
založilo v roku 1901 163 občanov Štrby s
395 účastinami. Prvé valné zhromaždenie
sa konalo 2. marca 1902 a za prvého predsedu bol zvolený evanjelický farár Miloš
Kiš. Spolok bol reakciou na nepriaznivé
ekonomické a sociálne podmienky doby,
prevádzkoval obchod s miešaným tovarom
a poskytoval pôžičky. Neskôr pribúdajú

V roku 1985 malo spotrebné družstvo viac ako 600 členov.

krčma s odpredajom nápoja a dohánu,
konzum, pekáreň. Doba bola zložitá, menili
sa funkcie v spolku, zisky boli nízke, aj vyplácané podiely, ale družstevná myšlienka
silne ovplyvňovala občanov Štrby. Gazdovský spolok fungoval aj v neradostnom
období 1. svetovej vojny, ktorá spôsobila
hlad, biedu a nedostatok potravín, po vojne bol spolok premenovaný na Potravné
a úverné družstvo. Darilo sa mu a v r. 1921
poskytlo financie na opravu kostolov a na
podporu mikulášskeho sirotínca.
Počas hospodárskej krízy sa nedostatok zárobkov odrazil v nákupe na úver,
ktorý by bol ďalej narastal, keby z ústredia
neprišiel prísny zákaz predávať potravinové články bez platenia v hotovosti. Napriek
týmto problémom sa členská základňa neznížila, družstvo evidovalo 165 členov so
639 účastinami a v roku 1933 prebralo
nové meno Potravné družstvo.
Družstvo prežilo rozpad celého politického a hospodárskeho systému republiky
po Mníchove. Je pozitívne, že 1. septembra
1944 sa pripojilo k občanom, ktorí znášali
pre partizánov potraviny, po vojne sa podieľalo na zásobovaní občanov lístkovým
spôsobom. V 50. rokoch 20. storočia sa
vytvára Jednotné spotrebné družstvo, zakrátko sa združuje s Liptovskou Tepličkou
a má snahu riešiť neuspokojivé zásobova-
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Členky Jednoty - predavačky s vedením Jednoty a obce (80-te roky min. stor.).

nie maloobchodu. V tom čase sa rozširuje
sieť obchodov a pýchou Štrby je obchodný
dom, postavený v roku 1956.
Väčší priestor pre rozmach činnosti SD
sa vytváral od polovice 60. rokov. Rástol
počet členov družstva, rozvoj modernizácie
materiálno-technickej základne vyústil do
vzniku samoobslužných predajní, pokračovalo sa v budovaní dedinskej obchodnej siete. Družstvo preniká medzi členov
aj kultúrno-osvetovou prácou. Organizuje
prednášky, kurzy a výlety pre členov i nečlenov družstva. Pri príležitosti 70. výročia
založenia 1. Gazdovského potravného a

úverkového družstva bol daný do užívania
nový obchodný dom Limba.
Dozorný výbor sa pravidelne stretáva,
rieši zásobovanie predajní, venuje pozornosť
kontrolám, zameriava sa na hygienu, statočnosť predaja a podieľa sa aj na skrášľovaní
obce.
V roku 1980 Štrba oslávila 700 rokov od
svojho založenia a v tomto jubilejnom roku
sa začalo s prípravou na stavbu ďalšieho obchodného stánku na Ulici SNP, ktorý bol sprevádzkovaný v roku 1985. V tom čase malo
spotrebné družstvo viac ako 660 členov.
Po nežnej revolúcii dochádza k trans-

Z otvorenia ďalšej predajne Jednoty „Nezábudka“ v Štrbe (1985).

formácii spotrebných družstiev v zmysle
zákona č. 42/1992 o úprave majetkových
vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Výsledkom je zoštíhľovanie družstva, odpredaj alebo zrušenie
menej rentabilných prevádzok, z 8 predajní
zostali funkčné 4. Nastal rozmach súkromného podnikania, v obci bolo otvorených
7 súkromných predajní, čo znamenalo pre
JEDNOTU značnú konkurenciu. Tiež výrazne poklesla členská základňa, v roku 1993
má JEDNOTA SD v Štrbe už len 154 členov.
Spôsobilo to navýšenie členského podielu
zo 100 korún na 500. Niektorí členovia zo
spolku vystúpili a v rodinách si niektoré podiely združili.
V roku 2002 sa Slovenský zväz spotrebných družstiev zlúčil so spoločnosťou
COOP Centrum a prijal zmenu obchodného
mena na COOP JEDNOTA SD.
Právom členov Jednoty je podieľať sa
na riadení a kontrole družstva prostredníctvom volených orgánov, podieľať sa na
zisku a ďalších výhodách, ktoré družstvo
poskytuje, vznášať pripomienky a otázky
na orgány družstva, voliť a byť volený,
prevádzať práva a povinnosti v súlade so
stanovami.
Cieľom COOP JEDNOTY SD – najväčšieho domáceho obchodného reťazca, je dnes
udržať si pozíciu na trhu a jeho najvyššou
uznávanou métou je spokojný zákazník.
A to je aj cieľom našej organizácie – dohliadnuť, aby predajne COOP JEDNOTY SD
slúžili k spokojnosti nám, členom a zároveň
zákazníkom spotrebného družstva.
Anna Gejdošová
členka COOP JEDNOTA SD
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poľovníci bilancovali
Členovia Poľovníckeho združenia Vysoké Tatry so sídlom v Štrbe v piatok 8.4.2016 bilancovali svoju činnosť za minulý poľovnícky rok, a to na
úseku starostlivosti o zver, výkonu práva poľovníctva a na ostatných úsekoch svojej činnosti.
16 členov združenia hospodári na výmere 6830 hektárov poľnohospodárskej a
lesnej pôdy.
Pri starostlivosti o zver a jej zachovaní
aj pre budúce generácie sústredili svoju
pozornosť hlavne na zvýšenie úživnosti poľovného revíru a k príprave krmiva, keď k
zimnému prikrmovaniu pripravili 12 t kvalitného sena, 20 t senáže, 7 q lúpanej kukurice a do revíru vyniesli 260 kg kamennej
soli. Každý člen pripravil a k svojim prikrmovacím zariadeniam vyviezol po 20 vriec
jadrového odpadu zo zdrojov Poľnohospodárskeho družstva Štrba. V zimných mesiacoch, keď zver trpí núdzou, pri pravidelných
návštevách revíru prikrmujú zver a pozorujú
jej zdravotný stav.

Svoju činnosť za rok 2015 hodnotili aj členovia Poľovníckeho združenia.

Členovia PZ v Zemskej vysadili 800
sadeníc stromčekov, vykonali prestavbu krmelca v Losoch, vymenili strešnú krytinu na

Archívna fotografia našich poľovníkov pri príležitosti 50. výročia založenia združenia.

zásobníkoch sena na Zasmerčanskom a na
Žihlavnom a vybudovali dva kryté posedy v
Badžiarke a Kimbergu.
V pláne hlavných úloh na poľovnícky
rok 2016/2017 chcú pokračovať v zalesňovaní revíru, pripraviť krmivo a venovať sa aj
údržbe poľovníckych zariadení.
Poľovníci žiadajú spoluobčanov, aby boli tolerantní k životnému prostrediu, aby nedovoľovali
a neboli ani sami účastní pri zakladaní divokých
skládok stavebných odpadov, vyvážaní nepotrebných vecí z domácností do voľnej prírody, pri
vypaľovaní trávy v jarných mesiacoch.
	Poľovníci prosia občanov, aby obmedzili vychádzky do prírody so psami, zvlášť v čase kladenia mláďat, t.j. v mesiacoch máj a jún a v zimných
mesiacoch, keď zver trpí nedostatkom potravy a
silnými mrazmi.
Ing. Ľuboslav Kordován
predseda PZ VT

mladí štrbskí hasiči
	K už viac alebo menej ostrieľaným hasičom Matejovi Beliczovi, Petre Bilnicovej, Anete Kolodzejovej, Kristíne Tomkovej, Andrejovi Ceklárovi,
súrodencom Milošovi a Matejovi Jackovím, Marekovi Tarbajovi a Matejovi Juhásovi pribudli noví — Daška Juhásová, súrodenci Matúš a Simonka
Kurucoví, Marián Tarbaj a znovu prišla medzi nás Natália Blašková.
Minulý rok začali tradične návštevou
telocvične, kde sa stretávali každý piatok,
najprv hrami, spoznávaním náradia a postupne cvičením.
Prvé súťaže päťčlenných družstiev sa
spoznávali – zohrávali, až prišlo Okresné
kolo v Spišskej Teplici a tam skončili v
súťaži CTIF na 5. mieste. Viac sa im darilo
v požiarnom útoku s vodou, kde skončili na
veľmi peknom 3. mieste.
A povedal by som, tu je základ pokračovania nášho snaženia.

Ako býva zvykom, toto naše snaženie
a dobrý výsledok pritiahol k nám ďalších
mladých hasičov Denisu Malenkovú, Ľubomíra Levockého, Michealu Kyselovú,
vytvorila sa veľmi dobrá partia, kde sa deti
povzbudzovali a hlavne si pomáhali starší
mladším, silnejší slabším, rýchlejší pomalším a na ďalších súťažiach sme mali už dve
družstvá.
V septembri na začiatku školského
roka sa prihlásili noví žiaci do hasičského
krúžku Jakub Krupa, Alena Gregušková,

Timea Kovárová, Ľuboš Levocký, Samuel
Gabriel Paločko, Tomáš Knižka, Alexandra
Rumančíková a tak na súťaži vo Svite sme
mali štyri päť-členné družstvá a čo je potešujúce — 2 družstvá dievčat.
Celkovo sme sa zúčastnili 20 súťaží —
13 súťaží v Podtatranskej olympiáde mladých hasičov, kde sme celkovo skončili na
6. mieste a 7-mich súťaží v požiarnom útoku s vodou. Pri rovnosti bodov, ale horším
umiestnením na okresnom kole, sme celkovo skončili na veľmi peknom 3. mieste.
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Činnosť žiakov nespočíva len v účasti
na súťažiach, ale aj besedy, exkurzie, výlety a iné športové podujatia.
V máji boli za výsledky a prácu starostom obce Štrba Michalom Sýkorom ocenení medzi najúspešnejšími športovcami
za rok 2014/2015 Petra Bilnicová a Matej
Belicza.
Na besedu spojenú s ukážkou hasičskej techniky sme boli pozvaní Róbertom
Balážom do Hasičského záchranárskeho
zboru v Mengusovciach, kde ich poinformoval a niektorí si aj vyskúšali techniku, s
ktorou pracujú dospelí.
Mladí hasiči a hasičky okrem súťaží
sa zapájajú aj do diania ďalších podujatí
usporiadaných v Štrbe – Deň detí a podujatia 100 x 1000 metrov, naši starší žiaci
ukázali deťom, ako sa pracuje a možnosť
vyskúšať si džberovú striekačku.
Neopísateľný zážitok mali deti pri
návšteve ministra Kaliňáka, keď nám pri-

ŠTRBSKÉ NOVINY
viezol cisternové auto
a mohli si pozrieť a
hlavne previezť sa vo
veľkom hasičskom
aute.
Na záver roka sme
mali posedenie pri vianočnom stromčeku,
poďakovanie,
odovzdanie ďakovných
listov všetkým mladým hasičom, trénerom, starším hasičom
čo postupne prešli ku Naši mladí hasiči na halových majstrovstvách vo Svite.
dorastencom, aby sa
im darilo, začínajúcim veľa zdaru v roku Základnej školy Mgr. Ľubomíre Iľanovskej
2016. Je to rok postupový — patríme me- za možnosť stretávať sa a cvičiť v telodzi družstvá s nízkym vekovým priemerom cvični, šoférom Pavlovi Michalkovi, Jánovi
— ale tak ako sme to dokázali s motorovou Srebalovi a rodičom, ktorí nám pomáhali s
striekačkou, dúfam, že nebudeme len do dopravou detí na súťaže, za bezpečnú jazdu.
počtu, ale sa budeme snažiť o čo najlepšie 		
Michal Petruška
umiestnenie. Poďakovanie patrí riaditeľke
člen DHZ

slávnosti poézie
	Poézia – nie je nedeľou nášho týždňa, ale robí nedeľu zo všedného dňa. Milovníci hovoreného slova takúto poetickú nedeľu mali možnosť zažiť
v obradnej sieni obecného úradu 10. apríla 2016 na slávnostiach poézie a prózy, ktoré majú v našej obci už takmer 80-ročnú tradíciu. Ostatných
17. ročníkov nesú názov Dr. Petra Švorca.
jeho dcéra Svetlana verše básnikov z úst takmer všetkých geSarvašová herečka a nerácií. Slávnosti poézie, tak nazvali ormuzikálová speváčka ganizátori toto nedeľné popoludnie. Opäť
ho dopĺňala piesňou. ma pozvali. A ja – keďže išlo o slávnosť
Stalo sa milou tra- poézie – išiel som. A nie sám. Presvedčil
díciou, že vstupné som tento raz aj dcéru Svetlanku, členku
priestory obradnej sie- Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvone vyzdobia ľudovými lene, aby do tohto slávnostného programu
ručnými prácami člen- prispela slovom, ale najmä spevom, preky Klubu dôchodcov v tože má v repertoári veľa piesní, najmä z
Štrbe.
mnohých muzikálov. Nemusel som ju dlho
Poetické popoludnie presviedčať. S radosťou šla. A tak sme zapri sviečkach svojou žili 10. apríla dvojnásobný sviatok. Sviatok
magickou atmosférou nedeľný a sviatok poézie. A naozaj bolo to
Komorná atmosféra na Slávnostiach poézie Dr. Petra Švorca.
oslovilo ľudí citlivých a tak. Nedeľa bola trochu pochmúrna, ale v
Za tie roky si našli svojich verných di- vnímavých, ľudí otvorených kráse a ume- sále akoby svietilo slniečko. Slniečko povákov a priaznivcov.
niu.
ézie. Očarili nás všetci. Všetci, ktorí recitoV prvej časti tohto sviatočného popoDvojnásobný sviatok
ludnia si vypočuli detských recitátorov,
víťazov školského kola HK a hudobné
„Čas letí jak vtáci nedoprednesy žiakov ZUŠ.
zierni“, hovorí básnik Laco
Druhá časť slávnosti poézie bola ve- Novomeský. Veru tak, čas
novaná našim autorom, ktorí sa v Štrbe letí. Veď len nedávno som v
narodili, tu žili alebo pôsobili. Recitátorky Štrbe preciťoval poéziu Viarecitovali poéziu Michala Otčenáša, Janka noc, keď som recitoval pri
Jančíka, Pavla Tomku a Maše Haľamovej. vianočnom strome vo veľBáseň v piesni a pieseň v básni – s kom programe pre obecným
týmto názvom sa niesla tretia časť poe- úradom a už som tu prežil
tického popoludnia, v ktorej naše slávnosti poéziu jari vo vnútri obecnéocenil a prišiel s nejednou básňou vzácny ho úradu, konkrétne v peknej
hosť, umelecký recitátor Juraj Sarvaš a sobášnej sieni, v ktorej zneli Hosťami boli recitátor Juraj Sarvaš s dcérou Svetlanou.
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vali. Od tých najmenších až po 76 — ročnú
recitátorku pani Jolanu Kubisovú.
Malí žiaci, sviatočne oblečení so zápalom recitovali verše Bendovej, Rúfusa, Feldeka. Ale čo ma milo prekvapilo, objavili
sa tam aj verše skvelého ruského básnika
minulého storočia, ktorého tvorba bola z
väčšej časti venovaná deťom a mládeži.
Bol to Sergej Michalkov. Zazneli jeho dve
básne, Nespať a Čo vy? Za toto treba doslova poďakovať, pretože sa neguje to, čo
vzniklo v minulom storočí v štátoch vtedajšieho spoločenského zriadenia.
Milan Rúfus v jednej krátkej básni Kto,
hovorí:
„A teraz milí veľmi vážne, pochodeň dymí,
kto ju zažne?
Ktože ju opäť rozsvieti - od detí, k veľkým,
do detí?
Povedzte, kto z nás rozpomenie,
kto zcelí veci rozlomené....“
A toto popoludnie dalo odpoveď básnikovi, pretože v ďalšej časti zazneli básne
štrbských básnikov, ktorí už nie sú medzi
nami, ale i verše významnej slovenskej
poetky – Maše Haľamovej, ktorá žila na
Štrbskom Plese. A neboli to len prednesy
z nejakej piety, ale prednesy na úrovni,
prednesy precítené, prednesy hodné názvu
- Slávnosť poézie.
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Mašku Haľamovú som osobne poznal.
Keď som jej pripravoval veľký program v
Poetickom štúdiu v Bratislave, dlhé hodiny
som sedel v jej útulnom byte a počúval ju
hovoriť o živote, o umení, o vzťahoch medzi
ľuďmi. Hovorila tíško, s pokorou, smutne i
s úsmevom. Preto Vám ďakujem, že ste
vzdali hold, takýmto dôstojným spôsobom.
Osobne som sa poznal i s dobrým básnikom Miškom Otčenášom, ktorého zbierku
básní “Štrbské srdce”, som v Bratislave v
klube Spolku slovenských spisovateľov,
uvádzal do života. Škoda, že nám ho osud
prirýchlo zobral zo života pozemského. Bol
by iste vytvoril dobré, srdečné básne naplnené vyznaním k svojmu rodnému kraju.
Prichodí sa mi poďakovať všetkým, ktorí
ste recitovali. Žiakom, či to už bola Bianka
Jakubcová, Maťko Juhás, Patrik Marec,
Ninka Jurínová, Zinka Pantučková, Erik
Jonas, Stelka Madáčová a ďalší, ktorých
mená som si všetkých nezapamätal, ale
ich prednesy mám dodnes v pamäti. A ďakujem starším a povedal by som krásnym
dámam za prednesy veršov Mašky Haľamovej, Michala Otčenáša, Pavla Tomku
i Janka Jančíka, rodných to básnikov. A
treba poďakovať za kultivované, elegantné
moderovanie Ľubke Otčenášovej, ktorá je
vlastne dušou tejto slávnosti. A Svetlan-

ka - najmä ďakuje majstrovi zvuku, ktorý
v neľahkých technických podmienkach,
bezchybne púšťal podklady ku speváckemu prednesu. A keď už ďakujem, tak nemôžem nevzdať aj úctu obecenstvu, ktoré
zaplnilo sálu tak, že sa prinášali aj stoličky,
aby si ľudia mali kde sadnúť.
Minule som bol v Terchovej, kde pripravili prvý ročník v umeleckom prednese
terchovského regiónu. Zorganizovala to
moja bývalá žiačka našej Akadémie umení
v Banskej Bystrici. Zasiali sme semienko.
Tam prvý a v Štrbe 79-ty ročník Slávnosti poézie. V malých obciach sú nadšenci,
ktorí rozvíjajú citovú oblasť našich detí,
národnú hrdosť a kultúrny rozhľad. Lebo
máme byť na čo hrdí. Pravda, masmédiá
takémuto druhu kultúry nevenujú pozornosť. Bezduchej kultúre hej. Chceme, aby
vyrastali z našich detí osobnosti s veľkým
B ako to napísal ten náš veľký básnik, ktorého som už raz citoval vo svojej krátkej
sentencii Milan Rúfus:
“Človek,
v útrobách zeme víťazi i v kozme.
Pod korytami riek i na dne morí.
A predsa všetko sa lomí na tom, kto sme.
Či sme Bytosti alebo sme len tvory.”
Juraj Sarvaš

zo štrbskej kasty
Milí čitatelia,
v snahe zachovať a u mladšej generácie aj
oživiť štrbské nárečie, počnúc týmto číslom
Štrbských novín budeme na pokračovanie uverejňovať výrazy, slová, či spojenia zo štrbského nárečia.
	Ako zdroj nám bude slúžiť 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 budeme uverejňovať
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.
A
ABO – alebo
ANCUG – pánsky oblek
ANI NEPISNI – neprehovor, buď ticho
ANZEC – háčkovaný pás všitý do obliečky na podhlavníku
APATIEKA – lekáreň
ASENTÝRKA – odvod

B
BABA – pôrodná asistentka
BABA – zemiakové placky
BABKA – plnená žemľa
BAČIC – tušiť
BAGANČA – pracovná obuv
BAGACEL – maličkosť
BACHOR – žalúdok
BAJUZATÝ – fúzatý
BAJUZY – fúzy
BAUACHAC – nahovárať
BAUAMUCIC – ohlupovať, oklamávať
BALVIER- holič
BAMBUCH – malé dieťa
BANOVAC – ľutovať
BANTOVAC – narušovať
BARANICA – čiapka
BARFÍN – voňavka
BARHRA – časť dreveného obvodu na voze
BARS AKÔ – hocijaké
BARS AKY – hocijaký
BÁRSCHTO - hocikto
BAUCHNUC –udrieť do chrbta
BAUŠIC – budiť, vyrušovať
BAVIAČKA – hračka

BEKERAJ – zákusok
BELAVÔ – modré
BELČOV – kolíska
BEŠTELOVAC – zabezpečiť
BEUASA – svetlomodrá
BEUASISTÝ – chlap, ktorý si oblieka
pánske šaty a nie kroj
BIGLAJZ – žehlička
BIGLOVAC – žehliť
BILNIČKA – používala sa pri konskom záprahu či pri zabíjačke na zavesenie ošípanej
BILU - málo
BINTNA – opasok
BIÔ – časť krosien, ktorou sa ubíjalo plátno
BLAČAC – bľačať
BLACH – zámok
BLACHA – platňa na peci
BLIAŠKA – pliešok
BLIŠČACI – lesklý, lesknúci sa
BLUDY – výmysly
BOČKA – nádoba na vodu, vápno
BODAS – sóda bikarbóna: na pranie
BORÔVČA – borievka obyčajná
BORSUG – jazvec
BORTNIČKA – stužka s ornamentom
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BOSNIAK – podomový obchodník
BOUODAR – nezbedník
BOŽEKAC – stonať, sťažovať sa
BOŽUÔ DOPUSCENIA – nešťastie, božie
dopustenie
BRAC – brať
BRACIENEC – bratranec
BRČKA – šiška
BRDO – súčasť tkáčskeho dreveného
stroja
BREZLE – strúhanka
BRIDZ – špina
BRITKÔ – škaredé, špinavé
BRITKÝ – špinavý
BRIZGAC – nadávať
BRNKAČ – zvonček na bicykli
BROTVAN – pekáč
BRUCHAČKA – dvoj-chlapová
píla (tiež — naša-vaša)
BRUCHO – prázdna medzera vyplnená v rebrine
retiazkami
BRUSLIAK – ako lajblík, ale na zimu z
ovčej kože
BUACHA – platňa
na pec
BUATO – blato
BUDAR – latrína, WC
BUDVANKA – vaňa
BUDZ – buď
BUCHAC – búchať, klopať
BUKRETA – kytica
BYC BYKA – zabíjať býka
C
CAP – pomôcka pri klepaní kosy
CEČE – tečie
CEDZAK – cedidlo na rezance
CELA - teľa
CELIČKA – jalovička
CEPY – mlátilo sa s nimi obilie
CERIGAC – niesť niečo ťažké
CIAHAC – ťahať
CIESKA – lopata na vyberanie chleba
z pece
CIEŠTIK – zhrabuje sa s ním hnoj
CIETKA – plienka na cedenie mlieka
CIEVKY – časť krosien na tkanie kobercov
CILINDER – sklo na lampáši
CIMENT – cement
CIMRMAN – tesár
CISKAC – tlačiť
CMITER – cintorín
COFKAC – cúvať
COLŠTOK – drevený meter
CUG – vlak
CUGRUNT – úplne, všetko
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CUK – ťah komína, prievan
CURIK, COFKAŤ – dozadu
CVERNA – niť
CVIKLA – červená repa
Č
ČA, ČAHO – vpravo
ČAČKA – ozdoba
ČAPI – pánty
ČAPTAVY – zle chodiaci, vadný (napr.
dobytok)
ČARUNGOVÝ PREDAJ – výmenný obchod
ČAŠKAC SI – sťažovať sa
ČAŠKY – ťažký
ČAVARGOVAŤ - chodiť
ČEKAC – čakať

ČEPEC – prikrývka hlavy
ČESAUO – hrebeň na zvieratá
ČETNIK – žandár, policajt
ČI ČUJEŠ? – Počúvaš?
ČIČIKAC – tíšiť
ČIHI – povel pre koňa do ľava
ČIR HUSTY, ČIR RIEDKY – jedlo zo zemiakov s mliekom
ČIRIK – druh jedla
ČLNOK – časť krosien na tkanie kobercov, bola na ňom natočená niť
ČRPAC – naberať
ČUDO – div
ČUHA – vrchný kabát zo súkna
ČUTKA – vrch zaviazaného vreca
D/DZ
DAGDZE – niekde
DACH – strecha

DACHTO – niekto
DAKY – nejaký
DAROMNIK – lenivec
DEKA – strop, podlaha (ale nie na prízemí)
DEKEL – vrchnák
DEMIKÁT – zoschnutý chlieb v rascovej
polievke
DNUKA – vnútri
DOCIAL – dotiaľ
DO ČUCHU – druh tanca
DOBIAGLA – dokriva, krivo
DOBOŠKA – keksík
DOHAN – tabak
DOHANOVÁ – hnedá
DOHVARAC – rozprávať
DONEHO – k nemu, doň
DOŠLUGU – chystať drevo
DOTLČENUO – dobité
DOZNIKU – úplne
DRAJFUS – trojnožka v
rúre
DRATVA – pevná niť na
šitie topánok
DRELEK – skôr
DRIAPAC – párať, trhať
DRIEKOVICA – vrchné
oblečenie ženy
DRICHMAC – spať
DRILAC – niesť niečo
ťažké
DRUČEK – drúk, klátik
DUATO – dláto
DUDAŠ – hráč na gajdy
DUFART – krytý vchod do
dvora
DUCHAC – fúkať
DULUJE – snorí
DUMAC – premýšľať
DUNSTOVAC – dusiť
DUPLOM – dvojnásobne
DURKNEŠ – udrieš
DYLE – drevená podlaha
DYNERKA – kanvička s vrchnákom
DYŠEL – oje na voze
DYVAN – epeda, gauč
DZE – kde
DZECI – deti
DZEDZINA – dedina
DZEUADZI DZEN – pracovný deň
DZEVEC – deväť
DZIEFKY – dievčatá
DRAJFUS – trojnožka na pečenie
DZIVADLO – divadlo
DŽURAVÔ – deravé
V budúcom čísle budeme pokračovať slovami
od písmena E po písmeno K.
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štrbský kroj
	Súčasťou nášho kultúrneho dedičstva je aj štrbský kroj. Na základe viacerých podnetov od občanov, rozhodli sme sa, že v novinách sa budeme
venovať jednotlivým súčastiam kroja, písomne aj obrazom, a to od narodenia dieťaťa, až po smrť, aby sa zachoval pre ďalšie generácie v takom
prevedení, v akom sa používal a má používať.
Materiál môže slúžiť pre deti v školách,
mamičky detí, ktoré navštevujú naše folklórne súbory, pre ostatných záujemcov o
poznávanie tradícií. Radi uvítame aj Vaše
podnety k tejto téme.

V tomto čísle začneme detským krojom
v kolíske a pre malé deti 3-6 — ročné, kde
boli typické „vigančeky“ a čepčeky. Cenné
rady k dnešnej téme nám poskytla Zuzana
Šuleková zo Štrby. V ďalších vydaniach

pokračujeme detským a dievčenským krojom, chlapčenským a mládeneckým, ženským a mužským krojom pre dospelých.
(red.)

Detský vigan.

Luterák s čepčekom.

Klínový viganček a čepček s partičkou.

Detská riasená fertucha s ozdobnými trakmi.

Dieťa v ľudovom odeve (50-te roky min. stor.)

Vigan s fertuchou.

Dievčatko vo vigančeku (30-40. te roky min. stor.)
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národné kultúrne pamiatky
	V katastri našej obce sa nachádza niekoľko významných národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok
na Slovensku.
Národná kultúrna pamiatka (NKP) je
hnuteľná alebo nehnuteľná vec pamiatkovej
hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za NKP. Vyhlasuje ju Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky v Bratislave. Vlastník
pamiatky je povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu NKP a užívať ju v
súlade s jej pamiatkovou hodnotou.
Prostredníctvom Štrbských novín vám na pokračovanie priblížime, o ktoré pamiatky ide, ich históriu
i súčasnosť. V tomto čísle sa budeme venovať pamätníkom, pomníkom.

Pomník II. svetovej vojny – Smútiaca mať (Štrba)
V Ústrednom zozname pamiatkového
fondu , v registri nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok je zapísaný pod číslo
4504/1. Za NKP bol vyhlásený 7. 2. 1986.
Pomník bol odhalený v roku 1964, jeho autorom je akademický sochár Miroslav Ksan-

Pomník Smútiaca mať v centre obce.

„Smútiaca mať“.
Nakoľko zub času sa podpísal na tomto diele, obec Štrba už viackrát žiadala o
pridelenie dotácie na jeho opravu. Podarilo
sa to v tomto roku, kedy obec pristúpi k jej
rekonštrukcii. Na reštauráciu NKP boli obci
pridelené finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR vo výške 7 000 Eur. S realizáciou prác sa začne v letných mesiacoch,
dielo by malo byť ukončené do konca roka
2016.
Zaujímavosťou je, že pri pomníku Smútiaca mať v Štrbe sa v 60-80-tych rokoch
20. storočia konala slávnosť zloženia pionierskeho sľubu.

Autor pomníka Smútiaca mať - sochár
Miroslav Ksander.

der a architekt J. Svetlík. Vlastníkom NKP je
obec Štrba.
Pomník je situovaný v strede obce v parku pri Kultúrnom dome v Štrbe. Je tvorený
podnožou, podstavcom a sochou. Podnož je
odstupňovaná tromi schodiskovými stupňami, s kamenným travertínovým obkladom.
V krajnej juhozápadnej a juhovýchodnej
časti podnože sú osadené kamenné typizované nádoby na kvety. V severozápadnej
časti podnože je situovaná nádoba na oheň.
Podstavec na sochu je kvádrovitého tvaru
s kamenným travertínovým obkladom. Na
jeho čelnej strane je nápis (negatívne rytý
text, majuskula):
Večná vám sláva v našich srdciach,
Večná vám pamäť v našich dejinách.
				
P.G. Hlbina
Na podstavci je osadená socha z pieskovca

Pomník padlých partizánov na Štrbskom Plese
pri jazere.

Pomník padlých partizánov (Štrba – Štrbské Pleso)
V Ústrednom zozname pamiatkového
fondu, v registri nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok je zapísaný pod číslom 1428/1. Za NKP bol vyhlásený 30. 10.
1963. Pomník bol odhalený 29. 8. 1953,
jeho autorom je akademický sochár L. Snopek. NKP je vo vlastníctve obce Štrba.
Pomník stojí na južnom brehu jazera
Štrbské pleso. Tvorí ho bronzová socha
partizána nadživotnej veľkosti, umiestnená
na žulovom podstavci s rozšírenou podnožou a pred pomníkom, z jeho čelnej strany, je mierne nad úrovňou terénu osadená
bronzová tabuľa. Socha partizána v pravej,
skrčenej ruke drží krížom cez hruď opretý
samopal a v ľavej ruke, ktorú má voľne
spustenú pri tele, drží baranicu. Cez plecia
má prehodený dlhý plášť s kapucňou, uviazaný vpredu na krku šnúrkou. Pod plášťom
má krátky rozopnutý kabát, nohavice s
opaskom a dolným okrajom zasunutým do
vysokých topánok. Pohľad muža je priamy,
výraz tváre zobrazuje odvahu. Na čelnej

Pionierky pri Smútiacej materi (70-te roky min. stor.).
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strane žulovej časti podstavca je rytý negatívnym písmom, majuskulou, text:
„Nehynúcej pamiatke hrdinov Slovenského
národného povstania“
Na bronzovej tabuli osadenej vo vzdialenosti cca 1,5 m od čelnej strany pomníka je text
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(majuskula):
Ján Rášo 26. IX. 1944
Štefan Morávka 14. I. 1945
Česť ich pamiatke!
Nad textom v strede pri hornom okraji
tabule je plastická päťcípa hviezda a pod

textom v strede v dolnej časti tabule je plastická lipová vetvička.
K obidvom pamätníkom obec každoročne položí vence pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania v auguste a
(red.)
v januári pri oslobodení obce.

čo je to magna via
Názov „veľká cesta“ sa už v stredoveku viazal na cesty, ktoré významom, dĺžkou i náročnosťou zodpovedali tomuto názvu s latinským slovosledom. Neskôr v roku 1526 Ferdinand I. dal vyprojektovať spojenie medzi Viedňou a mestom Sibiu v rumunskom Sedmohradsku. Následne Taxis
vypracoval projekt s názvom Via Magna, „cisársko-kráľovská poštová cesta“ s 56-mi konskými prepriahacími stanicami o dĺžke cca 1000 km. Viedla
hornatými krajmi, aby sa znížilo nebezpečenstvo prepadávania tureckými vojskami. Neskôr – najmä v 18. storočí, sa táto cesta vetvila – sieťovala
a viedla do okolitých, rozvíjajúcich sa regiónov. Po tejto ceste prevážala pošta v prvom rade cestujúcich, z ktorých okrem šľachty a ich sprievodu
tvorili veľkú časť obchodníci. Takýmto spôsobom bol, samozrejme, zabezpečený aj pohyb tovaru a kapitálu, z ktorého mali veľký osoh okrem panstva
aj centrá jednotlivých regiónov.
Prvých 100 rokov cestu Via Magna
budovala a prevádzkovala rodina Paarovcov. Potom vlastníctvo prešlo do rúk
štátu. Môžeme konštatovať, že hlavné komunikačné tepny Slovenska do dnešných
dní vedú po stopách, ktoré položili stavitelia cesty Magna Via a ich predchodcovia.
V súčasnosti zakladateľom a propagátorom kultúrnej turistickej cesty Magna Via ako mostu historického dedičstva
piatich krajín je Združenie Magna Via.
Orientuje sa na aktívny cestovný ruch,
v rámci ktorého je prioritou propagácia
prírodného, historického a kultúrneho dedičstva. Turistická cesta prechádza cez
hranice 5-tich štátov, viacerých krajov,
regiónov, okresov, miest, obcí a chotárov.
Čo tieto hranice rozdeľujú, to Magna Via
Žulová dlaždica s logom Magna Via.

spája. Obce hlásiace sa k tomuto projektu
sú označené žulovou dlaždicou s logom
Magna Via. Turisti v týchto mestách a
dedinách si môžu dať potvrdiť návštevu
do Knižky turistu Magna Via pečiatkou,
ktorá je k dispozícii na obecnom, či mestskom úrade, informačnom centre alebo
na poštovom úrade.
Keďže kráľovská cesta prechádzala aj našom obcou, o čom svedčia už aj záznamy pri
historickej osade Šoldov, žulová dlaždica je
umiestnená na námestí pred Kultúrnym domom v
Štrbe. Pečiatka Magna Via sa nachádza na obecnom úrade.
Magna Via je nový produkt cestovného ruchu, ktorého cieľom je ponúknuť turistom informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, kultúrnohistorických
a prírodných pamiatkach, voľnočasových
aktivitách a všetkých doplnkových služ(red.)
bách na trase cesty.
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Neposlušné dieťa je vždy dieťa, ktorému chýba povzbudenie
V rámci všeobecnej primárnej prevencie, ktorá bola zameraná na populáciu detí a mládež bez rozdelenia na menej alebo viac rizikové skupiny,
sme v rámci prednášok Základnej škole v Štrbe besedovali so žiakmi o alkoholizme, drogách a nelátkových závislostiach. Cieľom bolo zamedziť alebo
oddialiť experimentovanie užívania návykových látok ako aj porozumieť problémovému správaniu detí a mládeže, ktoré môže predikovať neskoršie
problémy so závislosťou.

Šport je pohyb, hra, zábava.

Dieťa, adolescent rovnako ako my, chce
cítiť, že je významné. Pre nás všetkých je dôležité niekam patriť, niečo znamenať, byť niekým
pre ostatných. Takým alebo onakým spôsobom. Pozornosť a moc sú najčastejšími cieľmi
neposlúchania. ,,Nemusím byť víťazom, ale
aspoň môžem rodičom ukázať, že ma nemôžu
poraziť alebo mi zabrániť robiť to, čo chcem,
alebo ma donútiť, aby som robil to, čo chcú
oni.“ S najväčšou pravdepodobnosťou toto je
cieľ nevhodného správania dieťaťa alebo adolescenta.
Pýtate sa čo môžete urobiť pre dieťa, aby
ste nesprávnym zaobchádzaním si ho len viac
neodradili? Predovšetkým prestaňte s ním
bojovať. Pripustite si a uznajte svoje hranice.
Svojim správaním Vám chce ukázať, že ho nemôžete donútiť robiť hocičo. Jeho spoluprácu
si musíte získať. Nemôžete ho k nej donútiť. Pokúsime sa Vám ponúknuť konkrétne spôsoby
ako na to:
• ponúknite dieťaťu príležitosť vyriešenia
problému bez Vašej pomoci,
• jasné pravidlá a vzájomné dohody, ktoré je
potrebné dodržiavať,
• chyby a zlyhania prijímajte vecne (,,To sa
stáva každému“),
• zdôrazňujte silné stránky,
• venujte sa priateľom syna - dcéry, pozývajte
ich domov,
• zaujímajte sa o aktivity, ktoré ich bavia, bez
toho, aby ste ich v tom brzdili, zabávajte sa
spolu,
• plánujte si pravidelné obdobia alebo výlety,

počas ktorých sú rodičia a deti spolu kvôli
zábave,
• požiadajte dieťa, aby si prevzalo starostlivosť
o svoje šatstvo, potreby a výdavky a
požiadajte ho, aby si ich od začiatku
kupovalo samo,
• podporujte svoje dieťa vo všetkých
aktivitách, ktoré sú legálne a morálne,
nepokúšajte sa slovne alebo ináč
vychovávať dieťa, keď je pod vplyvom
alkoholu alebo drogy,
• nedávajte mu žiadne ultimáta o tom, čo
musí robiť, pretože nátlak bude
pravdepodobne kontraproduktívny,
• buďte však jasný a pevný (bez sekírovania)
v tom čo robíte,
• ak sa situácia nezlepšuje, navštívte
pedagogicko-psychologickú poradňu, ktorá
sa nachádza v každom meste alebo
školského psychológa, ktorý pôsobí na

Jedna z voľnočasových aktivít detí.

škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje,
• ak si Vaše dieťa neželá spolupracovať s
poradenským psychológom hľadajte pomoc
u manželského poradcu,
• najvhodnejší prístup, ktorý vám
doporučujeme používať, je sadnúť si so
svojím dieťaťom, prediskutovať problémy a
rozhodnúť sa, ,,čo s tým môžeme urobiť“,
• keď sa takéto diskusie vedú, predsa sa nie
čo zmení – to niečo je atmosféra,
• dieťa sa začne cítiť, že sa s nim hovorí s reš
pektom, že sa cení jeho pohľad na vec, a že
nie je postavené do pozície inferiority –
menejcennosti,
• za takýchto podmienok bude Vaše dieťa
oveľa ochotnejšie spolupracovať.
„Nebojujte, ale ani sa nevzdávajte“.
	Veľa trpezlivosti a povzbudzovania želá a pozdravuje kolektív zamestnancov OLÚP n.o. Predná Hora.
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z futbalového trávnika
V našom futbalovom A mužstve došlo k zmene na trénerskom poste. Doterajší tréner Milan Sabo ukončil svoje
niekoľkoročné pôsobenie v Štrbe. Za
jeho prácu mu na futbalovom stretnutí Štrba - Vysoké Tatry dňa 30. marca
2016 osobne poďakoval starosta obce.
Súčasne futbalisti privítali medzi sebou
nového trénera Jozefa Petráňa, ktorý má
trénerské skúsenosti z Popradu, Hranovnice, či Starej Ľubovne.
A mužstvu pod novým vedením prajeme
hernú pohodu a najmä veľa športových
(red.)
úspechov!
A mužstvo Štrby s novým trénerom.

V. liga sever 2015/2016 – jar

Starosta obce s obidvoma trénermi A mužstva –
odchádzajúci Milan Sabo (vpravo), nový tréner
Jozef Petráň (vľavo) .

Rozpis zápasov
18. kolo : Zámutov – Štrba
20. 3. 2016
19. kolo : Vyšný Mirošov(Dubova) – Štrba 27.3. 2016
17. kolo : Štrba – Vysoké Tatry
30. 3. 2016
20. kolo : Štrba – Spišské Podhradie
3. 4. 2016
21. kolo : Štrba – Fintice
10. 4. 2016
22. kolo : Štrba – Kračúnovce
17. 4. 2016
23. kolo : Dlhé Klčovo - Štrba
24. 4. 2016
24. kolo : Štrba – Medzilaborce
1. 5. 2016
25. kolo : Kendice – Štrba
8. 5.2016
26. kolo : Štrba – Raslavice
15. 5. 2016
27. kolo : Radvaň n/Laborcom – Štrba
22. 5. 2016
28. kolo : Štrba – Svit
29. 5. 2016
29. kolo : Pakostov – Štrba
5. 6. 2016
30. kolo : Štrba – Ľubotice
12. 6. 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tabuľka po 22. kole
FK Svit
OŠFK Šarišské Michaľany
TJ Družstevník Radvaň n. Laborcom
FK Tatran Zámutov
TJ Družstevník Vyšný Mirošov
OFK Dlhé Klčovo
F.O. AJAX Pakostov
TJ Sokol Ľubotice
MŠK SPARTAK Medzilaborce
OFK - SIM Raslavice
MŠK Spišské Podhradie
OŠK Fintice
ŠK Štrba
OFK Tatran Kračúnovce
FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry
FK Slovan Kendice

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
17
14
12
12
10
11
10
9
9
7
8
7
6
6
4
3

R
3
6
4
4
5
1
3
3
2
7
4
6
4
3
3
4

o 15:00 hod – skóre 2:1
o 15:00 hod – skóre 4:0
o 16:00 hod – skóre 5:2
o 15:30 hod – skóre 1:1
o 15:30 hod – skóre: 3:1
o 16:00 hod – skóre 5:1
o 16:00 hod
o 16:30 hod
o 16:30 hod
o 16:30 hod
o 17:00 hod
o 17:00 hod
o 17:00 hod
o 17:00 hod
P
2
2
6
6
7
10
9
10
11
8
10
9
12
13
15
15

Skóre
69:17
51:15
47:30
34:23
34:23
41:33
37:34
32:37
36:44
36:34
24:29
33:56
35:48
24:43
25:53
18:57

B
54
48
40
40
35
34
33
30
29
28
28
27
22
21
15
13

+/21
15
7
7
2
1
0
-3
-4
-5
-5
-6
-11
-12
-18
-20
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okolo slovenska

bociany v štrbe

	Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska dnes predstavujú najvýznamnejšie etapové
2. apríla 2016 aj do našej obce do hniezda
cyklistické preteky organizované na Slovensku. Prvý ročník odštartoval 19. júna 1954 v Brati- na spojovacom chodníku prileteli bociany.
slave a mal sedem etáp. V úvodnom ročníku nastúpilo na štart 78 pretekárov len z vtedajšieho
Nie je snáď známejší a obľúbenejší
Československa, zakrátko sa stali preteky medzinárodnými.
Preteky sú v posledných rokoch zaradené v Európskom kalendári UCI v skupine
pretekov 2.2. Pýchou a prestížou pretekov
je kvalitný pelotón. Pravidelne prichádzajú
tímy z Belgicka, Holandska, Talianska, Nórska, Ruska, Estónska, Lotyšska, Grécka i
ďalších vzdialenejších krajín. V poslednom
období sa zúčastňuje pretekov priemerne
22 teamov z 23 krajín celého sveta. Od roku
2012 sú preteky priemerne v tomto rozsahu:
- 5 cyklistických etáp
- 870 kilometrov
- 126 miest a obcí
- 10 rýchlostných prémií
- 12 horských prémií
- 120 pretekárov
60-ty jubilejný ročník sa organizuje s upriamením pozornosti na kúpeľné mestá Slovenska:
1. etapa – 8. 6. 2016 o 12.00 hod
Banská Bystrica – Sliač – Kováčová – Banská Bystrica (cca 140 km)
2. etapa – 9. 6. 2016 o 12.00 hod
Banská Bystrica – Štrbské Pleso
(cca 180 km)

3. etapa 10. 6. 2016 o 12.00 hod
Štrbské Pleso – Zuberec/Oravice
(cca 180 km)
4. etapa – 11. 6. 2016 o 12.00 hod
Zuberec/Oravice – Bojnice (cca 140 km)
5. etapa – 12. 6. 2016 o 10.00 hod
Bojnice – Piešťany (cca 160 km)
Obec Štrba sa zapojila do 60. ročníka
pretekov Okolo Slovenska ako partnerská
obec. Keďže cieľ 2. etapy a štart 3. etapy
pretekov sa bude odohrávať na Štrbskom
Plese, obec pripravuje sprievodný program
a podieľa sa na materiálno-technickom zabezpečení. Generálny riaditeľ pretekov MCP
Okolo Slovenska a prezident Slovenského
zväzu cyklistiky (SZC) Peter Prívara s ďalšími zodpovednými pracovníkmi niekoľkokrát
navštívili starostu obce Michala Sýkoru, kde
spoločne prerokovali organizačné záležitosti
spojené s týmito významnými cyklistickými
pretekmi. Trať pretekov má každý rok ambíciu predstaviť verejnosti jedinečné lokality
našej krajiny, čím sa zároveň v zahraničí
predstaví Slovensko ako atraktívna destinácia turistického ruchu. Sme radi, že jubilejný
ročník prispeje k zviditeľneniu práve Štrbského Plesa.
Bližšie podrobnosti o pretekoch sa dozviete z miestneho rozhlasu, ale aj z celoslo(red.)
venskej propagačnej kampane.

vtáčí druh, ako bocian biely. Pozná ho
každý, deti aj dospelí. Hniezdi v našom
okolí na strechách, komínoch, stĺpoch
elektrického vedenia, málokedy aj na
stromoch. Spája sa s ním množstvo ľudových prísloví a porekadiel, ktoré však
všeobecne pripisujú výskytu bociana
prínos šťastia, nového života a blahobytu. Mnohí s radosťou vítajú klepotanie
zobákmi na hniezdach pri jarnom návrate
z Afriky. Sledujeme priebeh hniezdenia,
rastúce mláďatá na hniezde a s nostalgiou pozorujeme zhromažďujúce sa kŕdle
v auguste pred migráciou opäť do Afriky.
Život bociana bieleho je fascinujúci,
(red.)
stále plný tajomstiev.

Pred príchodom bocianov sme vyrovnali a
upravili padajúce bocianie hniezdo.

Pelotón pretekov Okolo Slovenska.

Predseda organizačného výboru a prezident
SZC Peter Prívara na prípravnom rokovaní so
starostom obce.

Bocianí párik vo svojom hniezde.
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