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Fašiangy sa krátia, už sa
nenavrátia, staré dievky kľajú,
že sa nevydajú.
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Vážení spoluobčania,
začiatkom januára sme vstúpili do nového kalendárneho roka, ktorého príchod každý z nás očakával a očakáva, tak ako vždy okrem väčších či menších obáv, aj s mnohými nádejami. V kruhu svojich
blízkych sme si popriali veľa dobrého zdravia, šťastia a mnoho ďalších prianí a želaní. Niektorí z nás sa
možno zamysleli nad tým, čo sme v uplynulom roku prežili. Uvedomili si, čo zvládli a čím prešli, a tiež,
čo by možno urobili inak. Každý rok má v sebe niečo tajomné na jeho začiatku.
Pýtali sme sa, čo nás asi čaká. Dúfajme, že len to najlepšie, úspešná cesta, šťastie, dobré rozhodnutia
a spokojnosť našich najbližších v rodine, kolegov a partnerov v pracovnom živote.
Nový rok pre niektorých z nás znamená začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových
cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.
Aký bol predchádzajúci rok v našej obci? Určite náročný, ale môžem povedať, že aj úspešný. Žijeme
dynamickú, rýchlu dobu. Čo sa niekedy malo vybaviť do týždňa, v súčasnosti ešte v ten istý deň a najlepšie obratom. Telefonizácia a elektronizácia spoločností k tomu výrazne prispeli. Menia sa aj ľudia a ich
nálady a spôsob života, čo spôsobuje ďalšie nároky na prácu obce.
Okrem každodennej administratívnej činnosti obyvatelia obce viac vnímajú najmä časť investičnú,
modernizačnú a prevádzkovú, čo sa postavilo, opravilo a vynovilo, ako zvládame údržbu komunikácií v lete, či v zime, ako zvládame
údržbu verejných priestranstiev, správu a údržbu cintorína a Domu smútku a celý rad ďalších bežných činností, ktoré patria ku každodennému životu našej obce a ktoré vnímame ako samozrejmé.
Počas celého roka sme pracovali na viacerých projektoch a akciách, o ktorých vás pravidelne informujeme prostredníctvom obecného televízneho vysielania a Štrbských novín. Preto spomeniem len niektoré:
V Štrbe sme realizovali výstavbu novej digitálnej káblovej televízie, zateplila sa budova obecného úradu, na športovom štadióne sa zrealizovalo nové zavlažovanie k multifunkčnému ihrisku, dokončilo sa a uzavrelo oplotenie ihriska, opravili sa obidve vstupné brány, zaviedla
sa elektrina ku skladu DHZ, opravili sa drenážne kanalizačné poklopy, natrela sa strecha na budove tribúny. Na cintoríne sme zrealizovali
oplotenie z východnej strany od Poľnohospodárskeho družstva, zbúral sa múr vedľa budovy Domu smútku, čím sa otvoril urnový háj, preložili sa informačné tabule, ktoré sa nasvietili a vybudoval sa k nim nový chodník, vymaľoval sa celý Dom smútku zvnútra a namaľovala sa
aj vonkajšia fasáda, vo vnútri bolo zrealizované nové ozvučenie a zrekonštruovala sa elektroinštalácia. Zrealizovali sme projekt asanácie
nelegálnej skládky, náter oddychovo-relaxačného areálu za dedinou smerom na Važec. Vybudovalo sa prestrešenie pódia pre kultúrne
podujatia pri budove obecného úradu, na štátnej ceste cez obec sa zrealizoval nový asfalt, tzv. mikrokoberec. Predložili sme projekt na
vybavenie troch odborných učební základnej školy v obci a podali sme projekt na výstavbu novej materskej školy v areáli základnej školy.
Pripravujeme výstavbu nového zdravotného strediska. Pokračovalo sa v archeologickom výskume zaniknutej osady Šoldov, realizoval sa
celý rad ďalších prác.
V Tatranskej Štrbe sa realizovala nová pokládka asfaltového koberca na hlavnej prístupovej ceste od križovatky popri sídlisku až po odbočku do chatovej lokality Lieskovec, osadili sa nové lavičky, zrealizovali sa schody ku zubačke vedúce zo sídliska Lieskovec cez cestu
I/18. Vymenili sme okná, svietidlá a zateplila sa časť budovy telocvične bývalej základnej školy, vybudovalo sa oplotenie a prechod pre
seniorov k telocvični, zrealizoval sa náter stĺpov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, pracovali sme na ďalších aktivitách.
Na Štrbskom Plese sa vyasfaltovali miestne komunikácie (ku pošte, kostolu a chodník cez zubačku), realizoval sa projekt revitalizácie vodného ekosystému jazera, čím sa po dvoch rokoch našej práce upravila voda v jazere k lepšiemu. Osadili sme 14 bezpečnostných kamier,
vymenili sa niektoré stĺpy verejného osvetlenia, osadili sa drevené sochy zvierat a otvorilo sa nové informačné centrum vedľa hotela Toliar.
Zrealizovalo sa množstvo ďalšej práce, ktorú si každodenný život v obci a jej rozvoj vyžadoval.
Počas roka sme riešili úpravu územného plánu Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa. Organizovali sme celý rad kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Nielen tradičných, ale aj veľa nových, akými boli vystúpenia Lúčnice a SĽUK-u.

Milí spoluobčania,
rok je za nami. V tejto chvíli mi dovoľte poďakovať všetkým za prácu v prospech našej obce a vytváranie podmienok pre spokojný
a krajší život v nej.
V mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecných spoločností a zamestnancov obce vám do nového roka
2018 prajem hlavne pevné a stále zdravie, lebo keď je zdravie, potom už skôr príde medzi nás všetkých aj šťastie, pohoda, láska a
vzájomné porozumenie. Prajem vám a vašim najbližším rodinnú pohodu, stabilitu a prosperitu, prajem vám naplnenie vašich prianí tak,
aby ste častejšie mali dôvod na radosť a úsmev. Nám všetkým do nového roka želám veľa tolerancie, pochopenia a pokory, aby sme
mnohé zložité situácie v živote aj medzi sebou navzájom zvládli k všeobecnému prospechu a spokojnosti. A našej obci dobrý rok plný
dobrých nápadov a ich úspešných realizácií smerujúcich k čo najväčšej spokojnosti nás všetkých.
Úspešný rok 2018 vám všetkým!

Michal Sýkora
starosta obce
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oslobodenie obce
Aj v tomto roku sme si pripomenuli pietnym aktom oslobodenie našej podtatranskej obce. 29. január je pre našu obec významným dňom. Tento
deň každoročne patrí spomienke na ťažké chvíle i hrdinstvo našich osloboditeľov. Ich pamiatku sme si uctili kladením vencov pri pamätníku Smútiaca mať v Štrbe. V tejto súvislosti uverejňujeme príspevok Marcela Maniaka, predsedu historicko-dokumentačnej komisie pri OblV SZPB v Poprade  
o padlých vojakoch Červenej armády, ktorí boli pochovaní v roku 1945 na cintoríne a v katastri obce Štrba.

Padlí vojaci Červenej armády – Štrba 1945
V Štrbe a jej okolí prebiehali ťažké boje
nielen v roku 1944 počas Slovenského
národného povstania, ale aj koncom
januára 1945 počas oslobodzovania
podtatranského regiónu. V Slovenskom
národnom povstaní zahynuli v katastri
obce Štrba 5 obyvatelia obce a jeden
povstalecký vojak. Jeden obyvateľ obce
padol v povstaleckých bojoch pri Ružomberku. Tieto obete sú pochované na
miestnom cintoríne. Nemci zastrelili aj
2 civilov, ktorí nepochádzali zo Štrby.
Počas prechodu frontu a oslobodzovania tatranského a podtatranského

regiónu v januári 1945 Štrba opäť čelila
hrôzam vojny. Deň pred oslobodením
Štrby bol v obci zastrelený jeden jej
obyvateľ. Mnoho mladých mužov z obce
narukovalo do radov 1. čs. armádneho
zboru v ZSSR. Štyria z nich padli počas
oslobodzovacích bojov na Liptove a pri
Strečne. Pochovaní sú na cintoríne v
Štrbe. Okrem nich je na miestnom cintoríne pochovaný aj jeden neznámy vojak.
V bojoch medzi jednotkami Červenej armády (ČA) a ustupujúcou nemeckou armádou v priestore Štrby zahynuli 2 vojaci ČA a mnoho ďalších sovietskych a
československých
vojakov bolo ťažko
zranených. Zranení
vojaci sa zo svojich zranení liečili
v Štrbe, Východnej
a Liptovskom Hrádku, kde boli zriadené vojenské poľné
nemocnice ČA. Na
následky zranení
v nich zomreli viacerí príslušníci ČA.
Dvaja červenoarmejci boli pochovaní na cintoríne v
Štrbe a dvaja mimo
neho. Tu sa to však
celé končí...
Zisťovaniu údajov o padlých vojakoch sa intenzívne
venujem už niekoľko rokov. Podarilo
sa mi zistiť identitu
už niekoľkých neznámych. Boli to
najmä partizáni a
slovenskí, československí a nemeckí vojaci. Najviac
sa však venujem
Pamätník Smútiaca mať a pamätná tabuľa obetiam 1. a 2. svetovej vojny. identifikácii pad-

lých vojakov ČA, kde som mal doteraz
aj najviac úspechov. Mojou prioritou
je dať meno čo najväčšiemu počtu neznámych vojakov, ktorí padli v rokoch
1944 – 1945 pod Vysokými Tatrami.
Pri svojom bádaní úzko spolupracujem
s vojenskými archívmi v Bratislave,
Trnave a Prahe, štátnymi archívmi na
Slovensku, obecnými, mestskými a matričnými úradmi a Centrálnym archívom
Ministerstva obrany Ruskej federácie v
Podoľsku.
Pri doplňovaní údajov o vojakoch ČA,
ktorí padli v roku 1945 počas oslobodzovania Popradského okresu, som
okrem iného zistil:
Dňa 29. januára 1945 zahynul pri
výbuchu míny počas odmínovania železničnej trate Štrba – Poprad míner
14. železnično-cestnej brigády vojak Nikolaj Vasiljevič Sorokin. V boji o Štrbu
padol v ten istý deň aj starší seržant Ivan
Emeľjanovič Švager, ktorý bol príslušníkom 253. delostrelecko-mínometného
Karpatského pluku 18. armády. Dňa
9. februára 1945 zomrel v priestore
Štrba príslušník 168. streleckého pluku 24. streleckej divízie poručík administratívnej služby Sergej Fedorovič
Ovlasjuk. 20. februára 1945 zomrel na
následky zranení príslušník 274. streleckého pluku 24. streleckej divízie starší
seržant medicínskej služby Grigorij
Junovič Kim. Všetci títo sovietski vojaci majú vo svojich záznamoch uvedené
miesto pochovania obec Štrba.
Nikto nevie, prečo sa o týchto padlých
vojakoch ČA nezachoval žiaden záznam
v obecnej kronike, v úmrtnej matrike
a ani v štátnom archíve. Exhumácia
padlých vojakov ČA na území okresu
Poprad prebehla 25. marca 1946. Žiaden dokument však nezaznamenáva jej
priebeh v obci Štrba. Ani v knihe pochovaných vojakov Sovietskej armády na
cintoríne v Košiciach nie je o tom žiaden
údaj. Dodnes nie je jasné, kde skončili
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O hrob neznámeho vojaka na cintoríne sa starajú štrbskí matičiari.

telesné pozostatky červenoarmejcov
pochovaných v Štrbe. Na Verejnom cintoríne v Košiciach boli totižto po exhumácii pochovaní všetci sovietski vojaci
prevezení z okresu Poprad.

Celých 72 rokov od skončenia druhej
svetovej vojny zostali títo vojaci pre verejnosť neznámi. V Štrbe po nich nezostal žiaden hrob, žiaden pamätník, žiaden záznam... Obyvatelia tejto krásnej

podtatranskej obce sa tak v roku 2018
konečne dozvedia aspoň ich mená.
Marcel Maniak

Vojaci Červenej armády pochovaní v roku 1945 v obci Štrba:
Meno a priezvisko: Grigorij Junovič KIM
Hodnosť: starší seržant
Zaradenie k jednotke: 274. strelecký pluk 24. streleckej divízie
Dátum narodenia: 1923
Miesto narodenia: Činazskij, Taškentská oblasť, Uzbekistan
Dátum smrti: 20. 2. 1945
Miesto smrti: vojenská poľná nemocnica ČA v Štrbe
Pôvodné miesto pochovania: cintorín Štrba
Terajšie miesto pochovania: ?

Meno a priezvisko: Sergej Fedorovič OVLASJUK
Hodnosť: poručík
Zaradenie k jednotke: 168. strelecký pluk 24. streleckej divízie
Dátum narodenia: 1899
Miesto narodenia: Novoje Berezovo, Belostokskaja oblasť, Rusko
Dátum smrti: 9. 2. 1945
Miesto smrti: priestor Štrba
Pôvodné miesto pochovania: cintorín Štrba
Terajšie miesto pochovania: ?

Meno a priezvisko: Nikolaj Vasiljevič SOROKIN
Hodnosť: vojak
Zaradenie k jednotke: 14. železnično-cestná brigáda
Dátum narodenia: 1923
Miesto narodenia: Razdoľnoje, Stalinskaja oblasť, Rusko
Dátum smrti: 29. 1. 1945
Miesto smrti: pri obci Štrba
Pôvodné miesto pochovania: pri obci Štrba
Terajšie miesto pochovania: ?

Meno a priezvisko: Ivan Jemeľjanovič ŠVAGER
Hodnosť: starší seržant
Zaradenie k jednotke: 253. delostrelecko-mínometný pluk
Dátum narodenia: 1918
Miesto narodenia: Orlovka, Sumská oblasť, Ukrajina
Dátum smrti: 29. 1. 1945
Miesto smrti: pri obci Štrba
Pôvodné miesto pochovania: pri kostole v Štrbe
Terajšie miesto pochovania: ?

Zdroj: Centrálny archív Ministerstva obrany Ruskej federácie
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Zmeny v správnych poplatkoch
Členovia
ZO Szpb v Štrbe na Dukle
Na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch dochádza od 1. 1. 2018 k niektorým zmenám v ustanoveniach zákona, ktoré
sa týkajú zvýšenia správnych poplatkov:
1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, evidencií, registrov, za každú aj začatú stranu 								
2 eurá
2. Osvedčenie odpisu (fotokópie) listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, registrov, za každú aj začatú stranu 									
2 eurá
3. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 						
2 eurá
4. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
					
2 eurá
5. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky				
10 eur
Jitka Šuleková

Stav obyvateľov v obci Štrba k 31. 12. 2017
Časť obce
Bez adresy

Muži

Ženy

Chlapci

Dievčatá

(do 15 rokov) (do 15 rokov)

Spolu

Porovnanie s
rokom 2016

Stav obyvateľstva v obci Štrba za
roky 2012 – 2017

47

32

8

9

96

+1

Štrba

997

1040

150

153

2340

+4

Tatranská Štrba

400

446

46

52

944

-21

Štrbské Pleso

37

53

3

3

96

+11

1481

1571

207

217

3476

-5

Prisťahovaní

59

-10

Bez adresy
96
95
83
73
71
60
Štrba
2340 2336 2300 2296 2299 2287
Tatranská Štrba 944 965 981 1005 1012 1029
Štrbské Pleso
96
85
85
87
80
82
Spolu
3476 3481 3449 3461 3462 3458

Odsťahovaní

59

-12

Zuzana Šefčíková

31

+4

37

0

Spolu

Narodení
Zomrelí

11
22

15

20

Časť obce

PrečoČlenovia
je cena teplej vody v každej
bytovke iná
ZO Szpb v Štrbe na Dukle
Za posledných 25 rokov sa na sídlisku Lieskovec v tepelnom hospodárstve
všetko radikálne zmenilo.
Celosvetovo rastúce ceny energií –
plynu, vody, elektriny vytvorili tlak na
dosiahnutie vyššej hospodárnosti vo výrobe a distribúcii tepla.
V prvom rade sa zmenila koncepcia
výroby tepla. Ukončili sme centrálnu prípravu a distribúciu teplej úžitkovej vody
z kotolne Lieskovec tak, že inštalovaním
OST (odovzdávacích staníc tepla), v každej bytovke sa presunula príprava do
jednotlivých objektov. Z pôvodných 4
rúrkových rozvodov tepla odpadla dvojica potrubí a straty razom klesli o polovicu. Nasledovala výmena centrálnych

rozvodov za moderné predizolované potrubia s nízkymi stratami. Nakoniec po
ukončení životnosti starých kotlov sme
inštalovali najmodernejšie kondenzačné
kotly s účinnosťou až 107% (podľa vtedajšej metodiky výpočtu – bez spalného
tepla). Proces výroby tepla je riadený
počítačom v závislosti od vonkajšej teploty, a to nielen v kotolni, ale aj v OST u
každej bytovky. V centrálnom dispečingu sú sústredené všetky informácie o
parametroch dodávok tepla a TÚV.
Výsledkom vyregulovania sústavy
CZT (centralizované zásobovanie teplom) spolu so zateplením objektov, ich
termostatizáciou či výmenou okien
bolo, že z niekdajšej spotreby plynu nad

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Merné spotreby bytoviek v GJ/m3
Rok

2015

2016

2017

Kamzík
Vtáčnik
Osterva
Rysy
Pálenica II.
Vysoká
Gerlach
Kriváň
Váh
Háj

0,2585
0,3070
0,2864
0,3156
0,2083
0,3198
0,2747
0,2473
0,2521
0,2814

0,2753
0,3169
0,2861
0,3081
0,2663
0,3279
0,2923
0,2511
0,2430
0,2797

0,2700
0,3202
0,2893
0,2893
0,2458
0,3253
0,2865
0,2632
0,2452
0,2512

Rozdiel medzi jednotlivými bytovkami
je až 33%. Takýto rozdiel bude aj v cene
TÚV pri ročnom vyúčtovaní za 1m3 TÚV.
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1,2 mil. m3/rok sme sa dostali na 1/4
súčasnej spotreby t.j. 307 tis. m3/rok.
Vykompenzovali sa tým rastúce ceny
energií tak, že platby za tepelnú energiu
sú cca 10 rokov ustálené, ba za posledných 5 rokov klesajúce.
A ešte vysvetlenie, prečo nie je cena
TÚV v každej bytovke rovnaká. TÚV sa
pripravuje v každej bytovke samostatne a to tak, že z privedeného tepla (z
kotolne na ÚK) sa časť tepla odoberie
a pretlačí cez lamelový výmenník, kde

odovzdá teplo studenej vode a vyvedie
sa do rozvodu TÚV v danej bytovke.
Táto teplá voda cirkuluje v ležatých rozvodoch a stupačkách bytového domu, až
kým nie je spotrebovaná.
Platí zásada:
- že čím má bytovka menšiu spotrebu
TÚV, tým má vyššiu mernú spotrebu tepla.
- že čím má bytovka horšie (zle izolované staré) rozvody TÚV, tým má vyššie
straty a vyššiu mernú spotrebu.

Čo je to merná spotreba tepla
Merná spotreba tepla je množstvo tepla vynaloženého na ohrev 1 m3 studenej
vody.
Preto, čím je merná spotreba vyššia,
tým je vyššia aj cena teplej vody, hoci
cena tepla pre celé sídlisko je rovnaká.
Cenový výmer pre rok 2017 je historicky najnižší a platí aj pre rok 2018.
Marián Štefanka
konateľ Domovina-Tatry, s.r.o.

Prevencia Členovia
kriminality v horskom
stredisku Štrbské Pleso
ZO Szpb v Štrbe na Dukle
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR 
pre prevenciu kriminality“ 2017
Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi Obcou Štrba a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky boli
na realizáciu projektu s názvom Prevencia kriminality v horskom stredisku Štrb-

ské Pleso v katastri obce Štrba pridelené
finančné prostriedky v sume 60 000 €.
Obec spolufinancovala projekt sumou
18 851,22 €.
Cieľom projektu bolo pomocou dobudovania digitálneho kamerového
systému zvýšenie kvality života
obyvateľov obce
a návštevníkov,
ktorí do horského
strediska
prichádzajú
za
relaxom a využívajú potenciál slovenskej prírody.
Vybudovanie kamerového systému veľkou mierou
prispeje k odhaľovaniu priestupkov
a trestných činov
a bude napomáhať pri objasňovaní
porušení
dopravných predpisov a podporovať bezpečnosť
cestnej premávky.
Kamerový systém
je umiestnený vo
vybraných lokalitách obce podľa
Montáž kamerového systému na centrálnom parkovisku.
analýzy bezpečKamerový systém sa realizoval vo vybraných miestach Štrbského Plesa.
nostnej situácie

a bude snímať nielen motorové vozidlá,
ale aj chodcov pre dodržiavanie verejného poriadku a zabezpečenie ochrany
všetkých obyvateľov a návštevníkov
Štrbského Plesa.
Kamerový systém vybudovaný na
Štrbskom Plese bude v nepretržitej
24-hodinovej prevádzke počas celého
roka, čím do značnej miery prispeje k
prevencii pred kriminalitou a rovnako
dokáže pomáhať pri objasňovaní možných priestupkov či nehôd. Celý systém
je navrhnutý tak, aby dokázal pracovať
aj pri výpadku elektrickej energie.
Ing. Štefánia Srebalová

oznam
ZSSK, a.s. – Odbor riadenia ľudských
zdrojov oznamuje občanom, ktorí využívajú
režijné výhody, že nižšie uvedené činnosti:
- výmeny železničných preukazov,
- voľné cestovné lístky na I. triedu,
- zahraničné cestovné výhody,
- potvrdenia o návšteve školy.
vybavuje p. RYBÁRIKOVÁ Darina
(tel. kontakt: 055/2295027) v priestoroch ŽST Košice - výšková budova, II. poschodie č.d. 204
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Projekt  „Poznávajme svet digitálnymi technológiami“ bol úspešný
Obec Štrba v rámci Programu podpory partnerstiev Nadácie SPP, prioritnej  témy Rozvoj a podpora vzdelávania na rok 2017 vypracovala projekt
pod názvom „Poznávajme svet digitálnymi technológiami“ - zameraný na vybavenie informačnou technikou pre deti predškolského veku a žiakov
základnej školy.
Z finančných prostriedkov, ktoré boli Nadáciou SPP koncom minulého roka obci pridelené
vo výške 7 000 €, sme zakúpili moderné didaktické prostriedky pre Základnú a Materskú
školu v Štrbe.
Do základnej školy bolo zakúpených 13 ks
počítačov – notebookov zn. Lenovo IdeaPad
110-15 ACL na základe výberu dodávateľa a
stanovenia parametrov vyhovujúcich pre použitie vo výchovno-vyučovacom procese. Škola
bude prostredníctvom počítačov schopná zúčastňovať sa on-line testovania žiakov, využije
možnosť zapojenia sa do internetových súťaží
žiakov. V rámci mimoškolskej a krúžkovej činnosti vytvorí podmienky na vzdelávanie žiakov
zo sociálne slabších skupín, a tým eliminuje
ovládanie počítačových zručností v týchto skupinách. Projekt je zameraný na všetkých školopovinných žiakov (v školskom roku 2017/2018
je to 199 žiakov), ale prednostne žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, v hmotnej núdzi, ako aj takých, ktorí sú na hranici hmotnej

Žiaci základnej školy pri práci s novými počítačmi.

farma – rátame zvieratká, Tieňohry, Rozprávky 3, Hovoriace
štipce. Na uskladnenie týchto pomôcok bola vyrobená na
mieru a zakúpená od vybraného dodávateľa uzatvárateľná
vstavaná skriňa a tiež príručná knihovnička na tieto pomôcky.
Zriaďovateľ – obec Štrba a obidve školy týmto ďakujú Nadácii SPP
Bratislava za poskytnuté finančné prostriedky na nákup veľmi potrebnej digitálnej techniky a vyučovacích pomôcok, ktoré si
škola z vlastného rozpočtu nevie zabezpečiť.
Ing. Anna Hurajtová

Nové hry pre deti materskej školy zaujali.

núdze, ale nie sú zaradení (rodičia – zákonní zástupcovia im
nedokážu vytvoriť podmienky na vzdelávanie v informačno-komunikačných technológiách v domácom prostredí).
Pre materskú školu boli zakúpené - najmä pre deti predškolského veku - 2 notebooky zn. Lenovo IdeaPad 110-15
ACL, ktoré tvoria celok s interaktívnou tabuľou. Na realizáciu
projektov, v ktorých je materská škola zapojená, boli zakúpené 2 rádioprehrávače SONY, digitálne interaktívne pomôcky,
ako sú: interaktívna stena, Slovné hry – obrázky pre MŠ,

Okrem hier deti dostali aj rádioprijímač.
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Návraty k vianočným podujatiam v obci
Bol u nás Mikuláš

Mikuláš s deťmi pri rozdávaní darčekov.

Prvá adventná nedeľa patrila v obci Štrba deťom. Pripravili sme pre deti Mikulášske popoludnie s kúzelníkom Mellies, ktorý nielen sám predvádzal zaujímavé triky,
ale do svojho vystúpenia zapájal aj deti.
Nadšenie detí stúpalo pri tvarovaní zvieratiek zo špeciálnych balónov. Na záver si
kúzelník privolal Mikuláša s čertom, ktorí
pri rozsvietenom stromčeku pre budovou
kultúrneho domu rozdali deťom mikulášske balíčky.

Mikulášske popoludnie spríjemnil svojím
programom kúzelník Mellies.

Vianočný koncert v Dome seniorov

Obyvatelia Domu sociálnych služieb v Tatranskej Štrbe na vianočnej kapustnici.

Adventné obdobie 16. decembra 2017
si spríjemnili v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe vianočným koncertom. Klientom a ich rodinným príslušníkom sa v
programe predstavil FS Vagonár, La Speranza a Suita Kráľa Mateja. Popoludnie
vyvrcholilo vianočnou kapustnicou, ktorú
podávali riaditeľ zariadenia Ing. Tomáš
Hyben a starosta obce Michal Sýkora.
Atmosféru pri posedení dotvárala Ľudová
hudba Jánošík.

Noc svetla
V Evanjelickom kostole v Štrbe návštevníci zažili 16. decembra 2017 večer plný hudby, chvál, divadla, Božieho slova,
svetelných efektov a projekcie. Vystúpila kapela Tatry Worship a Dovala band. Divadlo zahrali naši mládežníci a slovom
sprevádzal Stanko Gurka. Vianočný koncert mal názov Noc
svetla.

Vystúpenie kapely Dovala band.

Klientom a ich rodinným príslušníkom spríjemnila chvíle aj Suita Kráľa Mateja s ĽH FS Vagonár.

Vianočné trhy
Vianočný sortiment v predajných stánkoch a hodnotný kultúrny program - to všetko boli vianočné trhy v Štrbe, ktoré sa konali
16. decembra 2017 už štvrtýkrát. Popri nakupovaní vianočného
sortimentu a ochutnávke
medoviny,
vareného vínka, či
pečených klobás,
návštevníci mohli
sledovať aj kultúrny
program na pódiu.
Pre
najmenších
spoločnosť KidsFun
pripravila animačný program, Martin
Skuban, gitarista,
spevák a hudobný
skladateľ
spieval
známe i menej známe piesne, na pódiu
ho vystriedala speváčka Barbora Hazuchová, finalistka Superstar a na zahriatie
hrala aj dychová Na vianočných trhoch boli ponúkané vianočné
suveníry, drobné darčeky či dekorácie.
hudba Sviťanka.
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Otváranie dverí Vianoc podtatranských
"Aby bolo všetko nežné...tak ako sú vločky
snežné. Nech naplnia sa vaše srdcia medom a
každé slovíčko zachutí vám chlebom". Veríme,
že tieto slová, ktorými sa začala vianočná slávnosť Otvárania dverí Vianoc podtatranských sa
naplnili.
28. ročník vianočného podujatia mal názov
Keď tá jasná hviezda... a hviezda sa niesla aj
celou slávnosťou, či už v textoch piesní alebo
umeleckého slova.
S vianočným prianím a posolstvom vystúpili
folklórne súbory Štrbianček, Štrbän, detská

spevácka skupina zo základnej školy, cirkevné spevokoly evanjelickej, rímskokatolíckej a apoštolskej cirkvi
s pozdravmi ich kňazov a
starosta obce Michal Sýkora.
Vianočnú slávnosť obohatil
umeleckým slovom herec a
recitátor Štefan Bučko, ktorý svojou recitáciou básní
od Milana Rúfusa, Viliama
Turčányho i svojej vlastnej

Vianočnú slávnosť obohatil umeleckým slovom slovenský herec
a recitátor Štefan Bučko.

V rámci podujatia vystúpil aj Detský folklórny súbor Štrbianček.

dodal podujatiu ešte slávnostnejší charakter.
Vianočná slávnosť, tak ako aj Vianoce, je
každý rok tá istá a predsa vždy iná. Vždy je iná
atmosféra, iní hostia, iné piesne, iné slovo. No
každý rok nám rovnako otvorí srdcia i dvere do
najkrajších sviatkov roka Vianoc.
Podujatie vyvrcholilo spoločne zaspievanou
piesňou Tichá noc, pri ktorej sa rozozvučali
kostolné zvony a v rukách divákov sa rozžiarili
prskavky.
Záverečný pohľad bol na oblohu, kde vyletelo tisíce hviezdičiek - svetielok vianočného
ohňostroja.

Vianočný koncert
Nevšedné chvíle blížiacich sa vianočných
sviatkov nám spríjemnil koncert La Gioia. Skladby svetovej hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy známych slovenských a českých
hitov v podaní La Gioia zneli doteraz nepočutým,

originálnym spôsobom. Koncert sa niesol vo
vianočnom duchu, a tak diváci pookriali pri známych i menej známych vianočných skladbách
a prežili nevšedný a jedinečný hudobný zážitok.
Hosťom skupiny La Gioia bola speváčka, víťaz-

Koncert spestrila svojim vystúpením aj Ivanna Bagová.

La Gioia zaspievala viaceré známe skladby.

ka Hlasu Česko-Slovenska Ivanna Bagová.
Koncert bol poďakovaním za spoluprácu a
vianočným darčekom pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, ale i pre hostí,
ktorí sú nápomocní našej obci.
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Predvianočné stretnutie s dôchodcami
Sála plná ľudí, nádherná výzdoba, krásny vianočný program – taký bol vianočný
koncert pri príležitosti predvianočného stretnutia s dôchodcami. Všetkým návštevníkom tohto podujatia sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora, poslal pozdrav chorým spoluobčanom a poprial všetkým pokojné a požehnané vianočné sviatky.
Program koncertu bol pod taktovkou Základnej umeleckej školy Štrba, do ktorého
prispela aj materská škola s pásmom vianočných piesní a kolied.
Dôchodcovia nad 62 rokov dostali na podujatí darček – vianočný lampášik. Po
skončení programu sa presunuli do Reštaurácie Martek na vianočnú kapustnicu a
punč.

Program pripravili deti materskej, základnej a základnej
umeleckej školy.

Na Štrbskom Plese sa podujatie konalo
s programom Detského folklórneho súboru
Štrbianček i občerstvením v hoteli Borovica,
v Tatranskej Štrbe v hoteli Rysy.

Aj na vianočnom stretnutí dôchodcov v Tatranskej Štrbe sa prihovoril starosta obce.

Ľudová hudba DFS Štrbianček počas vianočného vystúpenia pre dôchodcov v Štrbe.

Atmosféra počas podujatia bola výborná.

Silvestrovský krst snehovej vločky

Krst snehovej vločky uskutočnili - zľava M. Sýkora, starosta obce, J. Švorc, predseda THS – DZ,
P. Tomko, riaditeľ 1. Tatranskej a.s. a Ján Jakubčin zo skupiny Drišľak.

Silvestrovský krst snehovej vločky dal
bodku za kultúrnymi podujatiami v roku
2017. Na Štrbskom Plese snehovej vločke
popriali dlhé trvanie starosta obce Michal
Sýkora, predseda Horskej záchrannej služby - Dobrovoľného zboru Jaroslav Švorc a
riaditeľ 1. Tatranskej Peter Tomko. Výborná
atmosféra s Drišľakom a hudobnou skupinou
Wendigo roztancovala všetkých, čo sa zastavili 31. decembra 2017 na Námestí Majstrovstiev sveta 1970 na Štrbskom Plese.
Ľubomíra Otčenášová
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Spoločenské organizácie a spolky pôsobiace v obci hodnotili svoju
činnosť za uplynulý rok
Turistický oddiel ŠK Štrba
Dňa 12.1.2018 sa konala výročná členská
schôdza Klubu turistov ŠK Štrba, na ktorej turisti zhodnotili turistické podujatia uskutočnené
Klubom turistov v roku 2017.
Klub turistov v roku 2017 zorganizoval
11 turistických podujatí. Z toho boli tri podujatia
cykloturistické, a to v máji cyklotúra Ružomberok-Korytnica a cyklotúra Východná-Tri studničky a v septembri cyklotúra Tokajská vínna cesta. Vo februári organizoval bežkárske podujatie
Lyžiarsky pochod chotárom obce Štrba. Pre

Turisti počas jedného z turistických podujatí.

milovníkov pešej turistiky zorganizoval
počas letných mesiacov vo Veľkej Fatre
výstup na Kľak, výstup na Ostrú, Tlstú
a výstup na Mažarnú. Vo Vysokých
Tatrách organizoval tradičný výstup na
Štrbský štít, ďalej prechod Východnej
železnej brány zo Zlomiskovej doliny
do Bielovodskej doliny s pokračovaním
na Poľský hrebeň a prechodom Velickej
doliny. V Oravských Beskydách vystúpili
na Babiu horu. Okrem týchto plánova- Členovia turistického oddielu počas rokovania.
ných turistických podujatí členovia
Klubu turistov v Nízkych Tatrách vystúpili na Slanských vrchoch. Priaznivci pešej turistiky sa
Rovnú hoľu, v Slovenskom raji zdolali ferratu môžu tešiť na Zejmarskú roklinu v Slovenskom
Horskej záchrannej služby v rokline Kyseľ raji, turistiku v Kremnických vrchoch, Bystrú v
a úspešný turistický rok zakončili zdolaním Západných tatrách, Čubrinu a Mlynára vo Vyferraty horskej záchrannej služby na Martin- sokých Tatrách a taktiež najvýchodnejší vrch
ských holiach.
na Slovensku, a to Kremenec v Bukovských
Okrem zhodnotenia roku 2017 sa na vrchoch. Kalendár podujatí na rok 2018 bude
výročnej schôdzi schválil aj Kalendár turis- koncom februára zverejnený na stránke obce
tických podujatí na rok 2018 . V ňom nájde- Štrba.
me znovu tri cykloturistické podujatia, a to
Pavel Šerfel,
cyklotúra Donovaly – Hiadeľské sedlo, cykpredseda turistického oddielu ŠK Štrba
loturistika v Českom raji a cykloturistika v

Miestny odbor Matice slovenskej v Štrbe
do múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne a na Oravský hrad. Na Šoldove
pomáhame pri archeologickom výskume a pri úprave trávnika okolo základov
kostolíka. Staráme sa o hrob neznámeho
vojaka na štrbskom cintoríne, zúčastňujeme sa pietnych spomienkových akcií
pri pamätníku Smútiaca mať. Boli sme aj
spoluorganizátormi športového podujatia
okolo Šoldova a mnohých iných podujatí,
ktoré prispievajú k národnému povedomiu a vlastenectvu nielen našich členov. Výročnú členskú schôdzu spríjemnil svojím vystúpeTohto roku sme si naplánovali ním aj Detský folklórny súbor Štrbianček.
poznávací výlet na Čiernohronskú
železničku spojenú s návštevou múzea v tici slovenskej v Martine a Domu Matice slovenBrezne a pamätníka obetiam 2. svetovej skej v Spišskej Novej Vsi, Jánovi Chovanovi a
vojny v Nemeckej, už tradičnú Vatru zvr- Kaderníctvu Zlatka.
chovanosti, Beh okolo Šoldova a iné. Tiež
Čo nás najviac teší, že tohto roku sme sa
si chceme dôstojne pripomenúť 100 rokov stali so 130 členmi jedným z najväčších miestod ukončenia 1. svetovej vojny.
nych odborov Matice slovenskej na Slovensku.
Aby sme mohli prevádzať takúto boha- Aj preto, chcem poďakovať výboru MO Matice
tú činnosť, potrebujeme či už materiálnu slovenskej, všetkým členom, ale aj ostatným
alebo finančnú pomoc aj od iných inštitú- obyvateľov Štrby, ktorým história, tradičná kulcií alebo súkromných podnikateľov. Preto túra a národné povedomie nie sú ľahostajné.
V úvode rokovania matičiarov zaznela slovenská
chcem touto cestou poďakovať obci Štrba,
Michal Pavela,
hymna.
Poľnohospodárskemu družstvu Štrba, Mapredseda MO MS v Štrbe

Miestny odbor Matice slovenskej v Štrbe
už tradične víta nový rok výročnou členskou
schôdzou. Aj tohto roku si rekordný počet
75 členov zrekapitulovalo činnosť miestneho
odboru za minulý rok.
Jednou z hlavných úloh Matice slovenskej je
zachovávať kultúrne a historické dedičstvo svojich predkov. Od toho sa odvíja aj činnosť matičiarov v Štrbe. Medzi najdôležitejšie podujatia v
minulom roku patrila Vatra zvrchovanosti, ktorou si pripomíname výročie zvrchovanosti Slovenskej republiky, poznávací výlet do Černovej,
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Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých Štrba
V utorok 23.01.2018 v reštaurácii MARTEK
mali štrbskí členovia SZZP výročnú členskú
schôdzu.
Predseda organizácie Pavel Gavalier zahájil schôdzu a srdečne privítal svojich členov a
hostí - Ing. Dagmar Vincovú zastupujúcu Obecný úrad a Poľnohospodárske družstvo a Darinu
Šimonovú predsedníčku Okresnej rady SZZP v
Poprade.
Podrobnú správu o hospodárení podala pokladníčka organizácie Agáta Očenášová.
Nasledovala správa revíznej komisie od Miroslavy Petruškovej.
Aktuálne informácie o sociálnej pomoci,
poradenstve a práci v OR si prítomní vypočuli
od D. Šimonovej. Svojím príhovorom prítomných
potešila aj Ing. D. Vincová.

Program schôdze pokračoval blahoželaním korze, Nevyliečiteľní, turistický výlet na Hrebiejubilantom. Každý z nich dostal od organizácie nok, zájazd do Banskej Štiavnice, posedenie pri
darčekovú poukážku. Ďalším bodom programu guláši, návšteva Levoče a ďalšie.
Pavel Gavalier,
bol návrh plánu činnosti na rok 2018, ktorý
predseda ZO SZZP v Štrbe
predniesol RSDr. Ján Kacian. Po diskusii sa odsúhlasil plán činnosti a podujatí
organizácie na rok 2018.
Schôdzu spríjemnili a osviežili
recitácie našich členov Emílie
Olevičovej a Márie Jančíkovej.
Členovia ZO SZZP v Štrbe sa
v roku 2017 zúčastnili viacerých
podujatí, z ktorých spomeniem
aspoň niektoré: návšteva divadelných predstavení Totálny nezmysel, Charleyho teta, Don Quichot
a Sancho Panza, Škriepky na Členovia ZO SZZP v Štrbe na vianočnom posedení.

ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Čestné občianstvo obce mu bolo udelené 23. novembra 2002 za výrazný podiel na duchovnom rozvoji obyvateľov obce Štrba a za šírenie
ekumenizmu.

Mgr. Branislav Matejka

Narodil sa v Púchove 29. apríla 1930 v rodine
učiteľa Juraja Matejku a Emílie, rod. Novomestskej.
Detstvo prežil v rodnom Púchove, kde bol od malička vychovávaný v rodine veriacich rodičov a tam
aj navštevoval ľudovú školu. Od svojich 13 rokov
popri svojom otcovi vypomáhal ako kantor.
Po ukončení stredoškolského štúdia na Gymnáziu v Trenčíne sa prihlásil na Slovenskú evanjelickú
bohosloveckú fakultu v Bratislave. Aj počas tohto
štúdia kantoroval v cirkevných zboroch v Púchove, Petržalke a Bratislave-Rači, kde spolupracoval
aj s cirkevným spevokolom. Ako študent teológie
odslúžil asi 100 služieb Božích. Štúdium ukončil v
júni 1953 a v júli toho istého roku urobil na fakulte
kaplánsku skúšku.
Branislav Matejka bol ordinovaný za evanjelického kňaza 19. 7. 1953 vo Veľkom chráme Božom
na Panenskej ulici v Bratislave. Následne bol menovaný za kaplána do Kochanoviec pri Trenčíne k
tamojšiemu farárovi a v decembri za seniorálneho
kaplána do Prešova. Práca v tomto zbore a senioráte bola pre neho veľkou a užitočnou školou. Slúžil v Prešove, Rokycanoch a ostatných fíliách, kde
vyučoval aj náboženstvo. Ako seniorálny kaplán
často zastupoval v zboroch v celom Šarišsko-zemplínskom senioráte. V roku 1955 úspešne urobil
farársku skúšku a 15. marca 1956 bol menovaný
za námestného kňaza do Liptovského Trnovca,
kde pôsobil päť rokov. Popri vlastnom zbore administroval aj zbor v Liptovskej Sielnici.

Počas kázania v chráme.

Po uvoľnení kňazskej stanice v Štrbe bol
29. 1. 1961 zborovým konventom zvolený za
štrbského zborového farára a 8. 3. 1961 prebral
farský úrad v Štrbe, kde pôsobil až do augusta
2002, teda 41 rokov. Jeho dlhoročné pôsobenie v
obci vyoralo hlbokú brázdu. Tu prežil najplodnejšie

Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov.

roky svojho života so svojou manželkou a dvoma
synmi. Počas pôsobenia v Štrbe zastupoval aj
okolité zbory v Liptovsko-oravskom i Tatranskom
senioráte.
V roku 1994 bol zvolený za konseniora Tatranského seniorátu a v máji 1995 za seniora.
Počas pôsobenia v Evanjelickej cirkvi a.v. v Štrbe
vychoval a ovplyvňoval mnoho generácií. Všímal
si dianie v obci ako takej, bol nápomocný pri mnohých podujatiach, ochotne sa prihováral duchovným slovom, neraz i prostredníctvom televízneho
vysielania. Branislav Matejka mal výrazný podiel
na rozvoji našej podtatranskej obce. Myšlienky duchovného života a bratskej spolupatričnosti oboch
cirkví prenášal svojím každodenným životom a
prácou a navždy sa tak zapísal do pamäti obce.
Keďže v Štrbe žijú obyvatelia rôzneho vierovyznania s najvýraznejším zastúpením evanjelickej cirkvi
a.v. a rímskokatolíckej cirkvi, pôsobenie kňaza Branislava Matejku spolu s dlhodobým pôsobením
rímskokatolíckeho kňaza Gejzu Finduru, položilo
základy, aby vierovyznanie nerozdeľovalo, ale spájalo veriacich na ekumenickom princípe.
Aj keď sa na dôchodkový vek v roku 2002
odsťahoval do Obišoviec, jeho pôsobenie v cirkvi
sa neskončilo. Zastupoval v Obišovciach a podľa
potreby v okolitých zboroch Košického seniorátu.
Branislav Matejka svoju životnú púť ukončil 5. júla
2015.
Ľubomíra Otčenášová
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE — VIII. diel
Vznik prvej Československej republiky /ČSR/ 28. 10. 1918 znamenal začiatok tretej etapy rozvoja Štrbského Plesa,  ktoré v čase vzniku ČSR 
patrilo k Liptovskej župe. Tatry sa tak stali hraničným pohorím medzi novou republikou a obnoveným Poľskom. Žiaľ, susedské vzťahy oboch krajín
naštrbili v prvých povojnových  rokoch územné nároky „plukovníckeho“ Poľska, ktoré sa vymáhali dokonca aj ozbrojenými incidentmi na hraničných čiarach. Hoci parížska rada veľvyslancov v roku 1920 potvrdila právoplatnosť historických hraníc v tatranskom úseku, Poľsko si žiadalo ich
presun na líniu hlavného hrebeňa od Rysov až po Kopské sedlo. Spor bol uzatvorený až v roku 1924 územnými ústupkami ČSR, ale mimo Tatier.
Po skončení prvej svetovej vojny prešla
celá osada Štrbské Pleso do vlastníctva
československého štátu a podliehala právomoci Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe, ktoré
postupne začalo prevádzkovať jednotlivé
objekty prostredníctvom podniku Štátne
kúpele na čele s riaditeľom Cyrilom Holubym a so správcom Karolom Lichtagom
so zameraním na hotelovo-liečebnú prevádzku.
Zmenil sa aj charakter a využívanie niektorých budov bezprostredne okolo plesa,
študentskú nocľaháreň „Tatra“ /pôvodne
súkromné letovisko P. Prónayho/ už ako
majetok štátu prevzal v roku 1919 do nájmu Ján Ossko a nazval ju „Študentka“.
Ako turistická ubytovňa sa začala využívať aj niekdajšia vila Júliusa Laszkáryho,
ktorá bola pre svoju odľahlú polohu na
severnom brehu plesa premenovaná na
„Popelku“. V roku 1921 boli zbúrané Mikulášova i Jozefova chata /vtedy jej už
hovorili „Cigánka“/, ako aj stará plaváreň,
ktorá bola v roku 1926 nahradená novou.
Poniže plesa zbúrali ešte Čárdu, ako aj prístrešky pre kone a povozy.
Vzhľadom na situáciu na spoločných
hraniciach s Poľskom nie je prekvapením,
že prvou novou stavbou, ktorá vyrástla už
v roku 1920 na Štrbskom Plese v novej
ČSR bola zrubová budova finančnej pohraničnej stráže neďaleko Štrbských rybníkov, ktorá má na našej novej historickej

Grandhotel Hviezdoslav.

mape poradové číslo 6. Neskôr táto budova slúžila ako ubytovňa zamestnancov Verejnej bezpečnosti, potom sa stala sídlom
športového klubu a ubytovňou Červenej
Hviezdy Štrbské Pleso, ktorá sa v roku

videlne premávať aj elektrická železnica
– Tatradráha. Po vybudovaní autocesty
zo Štrby na Štrbské Pleso v roku 1925
časť návštevníkov začala využívať cenovo výhodnejšie fiakre, vtedy to však ešte

Budova terajšej ubytovne ŠKP, predtým ČH, predtým budova finančnej stráže.

1990 premenovala na Športový klub polície Štrbské Pleso. V súčasnosti sa v nej
začala robiť rekonštrukcia.
Určitými zmenami prešla aj doprava v
okolí Štrbského Plesa, Cesta Slobody sa
postupne od roku 1923 postupne menila na bezprašnú,
asfaltovú.
Rozhodujúci úsek medzi
Štrbským Plesom a
Starým Smokovcom
dokončili až v roku
1931, tí, čo po nej
jazdili ocenili najmä
to, že cestári vyrovnali v okolí Tatranskej Polianky ostré a
neprehľadné zákruty.
V zime 1923/1924
začala medzi Starým
Smokovcom a Štrbským Plesom pra-

prevádzku parnej ozubnicovej železnice
neohrozilo.
Najväčšou investíciou v období prvej
ČSR na Štrbskom Plese bolo v roku 1923
dokončenie Grandhotela Hviezdoslav, ktorý
má na našej historickej mape číslo 7. Tento
objekt sa začal stavať už v roku 1916 podľa
projektu Quida Hoefnera, vojnové udalosti
na čas jeho výstavbu zastavili, v roku 1918
však pôvodný projekt upravil architekt
Alois M. Pinkas, ktorý ho spojovacím traktom prepojil aj s už existujúcim Grandhotelom Kriváň. Grandhotel Hviezdoslav bol
teda otvorený v roku 1923 a niesol meno
najväčšieho slovenského básnika. Samotný hotel mal 64 izieb so 115 posteľami na
piatich podlažiach v zalomenom pôdoryse
a následne bol prepojený aj so susednou
Jozefovou vilou, ktorá od roku 1919 niesla
nový názov Jánošík. V hoteli boli zavedené všetky technické vymoženosti danej
doby ako ústredné kúrenie, tečúca teplá a
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hotela. Vedľa nej rácia sa po roku 1953, kedy celý hotelový
dal Móry postaviť komplex prevzali kúpele stala reštauračaj modernú kuchy- ným zariadením najmä pre zahraničných
ňu a popri nej vy- pacientov. Po rekonštrukcii celého objektu
hĺbili do kopca Klát je v nej od roku 2009 v rámci Grandhotelu
aj väčší priestor Kempinski High Tatras bálová hala Gerlach
pre skladovanie a z bývalej práčovne je hotelový Lobby
potravín. Pre ko- Lounge and Bar.
pec sa neskôr ujal
Na Vianoce 1924 štát kúpil pri plese
názov Monte Móry. aj vilku Gemer od poslanca parlamentu
Objekt Vily bol do- Jozefa Szentiványiho ml. a zriadil v nej
končený v roku žandársku stanicu aj štyri izby pre hostí s
1925, mal dve 15 turistickými posteľami. Vilu vzápätí prepodlažia a podkro- menovali na Jazierku. V priestore medzi
vie a neskôr bol Jazierkou, vilou Jánošík a Cestou Slobody
Nová reštaurácia Hviezdoslavu, pohľad od jazera.
nazývaná starý pri- bolo v roku 1927 zriadené aj tatranské alstudená voda, telefón a výťah. Interiérové vát, alebo Stará vila. Na našej historickej pinárium podľa projektu botanika Dr. Karla
zariadenie bolo pre Hviezdoslav špeciálne mape má táto vila číslo 8. Objekt bol využí- Domina, ktoré realizoval jeho asistent Vlanavrhnuté najvýznamnejšími návrhármi v vaný až do roku 1970, kedy bol aj s hote- dimír Krajina. Žiaľ nemalo dlhé trvanie.
unikátnom rondokubizme, ktorý bol v tom lom Móry asanovaný. Na Štrbskom Plese
Pre Štrbské Pleso bolo obdobie prvej
čase československým národným slohom. pri jazere priamo v komplexe Grandhote- ČSR významné z hľadiska objavenia predGrandhotel Hviezdoslav bol označený ako lov Kriváň a Hviezdoslav roku 1926 po- ností pred ostatnými tatranskými osadami
najkrajšie zariadený hotel v celom Česko- pradský staviteľ Jozef Šašinka zbúral na pre zimné využívanie. Ukázalo sa, že tu
slovensku. Zariadenie hotela preto hostia základe požiadavky riaditeľstva kúpeľov a jestvujú oveľa lepšie možnosti pre lyžiarvyzdvihovali ako vzor „s akým sa ani v projektu architekta Jozefa Šebora dovte- ske športy, ako na dovtedy uprednostňooveľa povestnejších miestach v cudzine dajšiu starú budovu turistickej reštaurácie vanej Tatranskej Polianke. Prvým povojnestretnete“. K známym osobnostiam, kto- ešte z roku 1892 a začal s jej novostav- novým podujatím boli Zimné športové hry
ré hotel navštívili patrili napr. šéf činohry bou. Novopostavené reštauračné priestory vo februári 1920 za účasti 40 klubov z
Národného divadla v Prahe Hugo Hilar, boli dokončené v máji 1927, v zapuste- celého Československa. Následne v roku
herečka Olga Scheinpflugová, spisovateľ nom prízemí tohto objektu, ktorý má na 1925 sa konali na Štrbskom Plese a v
Karel Čapek, minister verejného zdravot- našej historickej mape č. 9, bola umiest- Starom Smokovci IX. Majstrovstvá Európy
níctva a telesnej výchovy Dr. Jozef Tiso, nená aj moderná práčovňa. Pod Štrbským v ľadovom hokeji. Okrem organizátorskej
podnikateľ Baťa, minister zahraničných Plesom vedľa tevecí Dr. Eduard Beneš, či veľvyslanec Jan rajšej cesty na
Masaryk. V roku 1934 to bol aj siamský Tatranskú Štrbu
/thajský/ kráľ Pradžadhipok s manželkou na hone Vtáčnik
kráľovnou Ramfaifanni s doprovodom a si v tom období
v roku 1935 účastníci MS v lyžovaní na postavil staviteľ
Štrbskom Plese. Od roku 1953 sa stal Šašinka aj súkHviezdoslav liečebným domom, ktorého romnú chatu, ktoprevádzka bola ukončená v roku 2003. rá stojí dodnes,
Po komplexnej rekonštrukcii od roku 2005 je v správe ŠL
bol v roku 2009 znova otvorený ako sú- Tanap-u a pamätníci ju stále
časť Grandhotelu Kempinski High Tatras.
Zmeny sa však diali aj v neďalekej osa- volajú Šašinkode Nové Štrbské Pleso, kde zakladateľ vou vilou. V roku
osady Karol Móry zomrel v roku 1921 bez- 1934 v súvislosti
detný a tak osadu zdedil jeho synovec Ján s prípravou na Stará Móryho súkromná vila (vľavo).
Móry, ktorý bol pôvodne právnikom a aj Majstrovstvá svehudobným skladateľom. V roku 1921 sa ta FIS v lyžovaní v roku 1935 bol urobený športovej činnosti sa však začali budovať
presťahoval z Banskej Bystrice na Štrbské redizajn tejto novej reštaurácie, kedy jej aj nové športové zariadenia a areály. V
Pleso a tak sa stal aj hoteliérom. S jeho prí- steny a steny priľahlého fajčiarskeho sa- roku 1927 postavilo ministerstvo národnej
chodom zavial do osady aj dovtedy neví- lónika boli obložené ušľachtilým obkladom obrany v súčinnosti so Zväzom lyžiarov redaný duch hudobného života. Ako hoteliér z fínskej brezy, pričom do tohto obloženia publiky Československej v ústí Mlynickej
bol Ján Móry úctivý a šarmantný a cieľave- boli vložené štyri olejomaľby s tatranský- doliny nový skokanský mostík s tribúnou
dome pokračoval v diele svojho strýka pri mi motívmi od českého maliara Otakara podľa projektu náčelníka zväzu, architekta
zveľaďovaní Nového Štrbského Plesa. Už v Štáfla. Tieto interiéry nemali vtedy v ce- Karla Jarolímka, ktorý má na našej historoku 1924 sa pustil do výstavby pôvabnej lých Tatrách konkurenciu, redizajnovaná rickej mape číslo 10. Následne sa už vo
rodinnej vily v secesnom štýle, ktorú pris- reštaurácia slúžila ďalej ako francúzska februári 1928 v tomto novopostavenom
tavali k drevenej reštaurácii z južnej strany reštaurácia, fajčiarsky salón a bar. Reštau- areáli uskutočnili armádne českoslo-

ŠTRBSKÉ NOVINY 15
venské a medzinárodné súťaže. Víchrica v roku 1941 strhla nájazd drevenej
konštrukcie veže, no zakrátko ho opravili. Skokanský mostík slúžil športovcom až do roku 1956, asanovali ho
v roku 1965 pred výstavbou nového,
terajšieho skokanského športového areálu so stredným a veľkým mostíkom v
rokoch 1966 až 1969, ktoré bol použité
pri usporiadaní Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v roku
1970. Stredný mostík s novým označením
HS 100 je funkčný doteraz, veľký mostík

Dr. Štefana Benku,
viacerých vojenských hodnostárov a ďalších osobností verejného
života. Samotná
posviacka mala
charakter cirkevno-národnej manifestácie. Skupina
Štrbanov pripravila
pri tejto príležitosti
kultúrny program,

Jarolímkov mostík.

Kovalikov dvojkríž.

HS 136 bol naposledy použitý pri Svetovej
zimnej univerziáde v roku 1999 a odvtedy
stojí už len ako pomník, pripomínajúci MS
1970.
V roku 1928 sa do histórie Štrbského
Plesa zapísal aj senátor
národného zhromaždenia
Ján Kovalík, ktorý sa na
štrbských
urbarialistov
obrátil s návrhom postaviť na južnom výbežku
hrebeňa Trigan vo výške
1 300 m n. m. 12 metrov vysoký železný kríž s nápisom
„Bože chráň Slovensko“,
a to z príležitosti 10. výročia vzniku prvej republiky.
Výbor urbárskeho spolku s
návrhom súhlasil, senátor
dal kríž zhotoviť v Železiarňach Vítkovice a uhradil
aj všetky náklady, súvisiace
s postavením kríža. A tak
bol kríž, ktorý má na našej historickej mape číslo
11, slávnostne posvätený
29. 10. 1928 za účasti
Mons. Andreja Hlinku, spišského biskupa Jána Vojtaššáka, senátora Jána Koválika, ministerského radcu

ich spevokol viedol
učiteľ Ladislav Suchý.
V ten istý deň zapálili
na vyvýšeninách pri
podtatranských obciach ohne, medzi inými aj na Kolombiarku
pri Štrbe.
Kríž, pre ktorý sa neskôr ujal názov
„Kovalíkov“, s dodatočne zmeneným nápisom „Bože, chráň slovenskú krajinu“
stál pod Triganom 32 rokov. Za tú dobu
splynul s okolím a bol miestom odpočin-

ku turistov, dokiaľ si ho počas dovolenky
na Štrbskom Plese v roku 1960 nevšimol
vtedajší prvý tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR Antonín Novotný, ktorý kríž
prikázal okamžite odstrániť. Nevedno, kto
príkaz splnil, ale stalo sa tak jednu novembrovú sobotu. Po kríži ostalo rumovisko,
polámané stromy a z betónu vyčnievajúce
železné stĺpy.
Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Peter Chudý
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Galéria osobností Štrbského športu
Aktívnu futbalovú činnosť ukončil Milan
Sabo vo svojich 34 rokoch vo Svite, po
ktorej sa dal na trénerskú dráhu. Od roku
1986 trénoval najvyššiu okresnú súťaž,
po dvoch rokoch A mužstvo vo Svite a
po absolvovaní dvojročného trénerského
kurzu v Bratislave sedem rokov trénoval

I. dorasteneckú ligu. Od roku 2000 viedol
A mužstvo Športového klubu v Štrbe v súťaži 5. ligy. Pod trénerskou taktovkou Milana Saba po nováčikovských problémoch
sa mužstvo umiestňovalo na popredných
miestach v tabuľke. Keďže futbal má svoje
miesto v Štrbe už dlhé roky, Milan Sabo
si dával stále vyššie a vyššie ciele a jeho
krédom bolo: „Spojme sa všetci pre dobrý
šport v Štrbe“.
Vo svojich 62-tich rokov sa s klubom v
Štrbe rozlúčil. V súčasnosti vedie futbalový
krúžok pri Základnej škole vo Svite a trénuje 6. OMV ligu dospelých Podtatranského futbalového zväzu TJ Tatran Liptovská
Teplička.
Za mimoriadny prínos pre rozvoj futbalu
v obci a za reprezentáciu obce Štrba bol v
roku 2011 zaradený do Galérie osobností
športu obce Štrba.

Aj Bratislava spomínala na univerziádu
Vo februári 1987, teda pred 30-timi rokmi sa v Tatrách, s centrom na Štrbskom Plese, uskutočnila 13. Svetová zimná univerziáda /SZU/, ktorá
bola historicky prvá na území Slovenska. Tatranskí organizátori sa perfektne zhostili svojej úlohy a celé podujatie malo vynikajúcu odozvu tak medzi
samotnými univerzitnými športovcami z celého sveta, ako aj predstaviteľmi Medzinárodnej asociácie univerzitného športu FISU. Táto SZU bola v
doterajšej histórii univerzitného športu zároveň aj najúspešnejšou, čo sa týka počtu získaných medailí pre našu krajinu.
Slovenská asociácia
univerzitného športu
v spolupráci s Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a
športu oceňuje každoročne najúspešnejších univerzitných
športovcov Slovenska za daný kalendárny rok. V roku 2017
Oficiálne logo
sa však organizátori
13. SZU 1987.
rozhodli spojiť túto
udalosť aj so spomienkou na 13. SZU, ktorá sa práve pred 30-timi rokmi uskutočnila v tatranskom regióne, a tak pozvali do
Bratislavy na pôdu Ekonomickej univerzity
aj bývalých úspešných športovcov a organizátorov z tohto podujatia.
V roku 1987 súťažilo ešte na SZU
družstvo Československa, ktorého akademickí športovci na tejto domácej
univerziáde získali spolu až 26 medailí
a z toho až 15 zlatých. Medzi úspešný-

mi akademickými športovcami boli aj
viacerí členovia vtedajšieho domáceho
Športového klubu Červenej hviezdy Štrbské Pleso. Najúspešnejšou z nich bola
bežkyňa na lyžiach Alžbeta Havrančíková, ktorá získala dve zlaté medaily, a to

v behu na 10 km a ako členka ženskej
štafety na 3 x 5 km. Združenár Ján Klimko získal zlatú medailu v pretekoch severskej kombinácie, striebornú medailu
v behu na 10 km získala tiež Anna Janoušková a bronzovú medailu František

Ocenení bývalí úspešní pretekári na SZU 1987, úplne vľavo prezident SOV Anton Siekeľ, naši pretekári Alžbeta Havrančíková - štvrtá sprava, Ján Klimko - šiesty sprava a František Repka - tretí zľava.
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Repka v severskej kombinácii.
Z pozvaných pretekárov sa tohto spomienkového stretnutia zúčastnili Alžbeta
Havrančíková, Ján Klimko a František
Repka, ktorí si od prezidenta Slovenského olympijského výboru Antona Siekeľa
prevzali upomienkové plakety.
Organizátori pozvali aj bývalých členov organizačného výboru SZU 1987,
v ktorom boli z tatranského regiónu Ing.
Štefan Leskovjanský, vtedajší predseda
MsNV Vysoké Tatry, Ing. Ladislav Harvan, vtedajší riaditeľ Tatranskej správy
účelových zariadení SÚV ČSZTV, Ing.
Peter Chudý, vtedajší správca Prírodných liečebných kúpeľov Štrbské Pleso a Michal Sýkora, vtedajší predseda
MNV v Štrbe. Z pozvaných činovníkov
sa spomienkového stretnutia zúčast-

zapísalo aj do histórie FISU.
Súčasťou spomienkového stretnutia
organizátorov a účastníkov 13. SZU
1987 bola aj recepcia, na ktorej sa viacerí prítomní videli prvýkrát po 30-tich
rokoch. Všetci aj po tomto časovom odstupe ocenili vysokú úroveň prvej tatranskej univerziády a spomínali na viaceré
prelomové aktivity, ktoré sa vôbec prvýkrát objavili v bývalom Československu
pri organizácii športového podujatia.
Niektoré zaujali, iné vyvolali dokonca
protesty verejnosti. K tým pozitívnym
patrilo napr. historicky prvé použitie
faxu v Československu pri prijímaní prihlasovacích formulárov, tzv. Entry forms
na akreditáciu na medzinárodné športové podujatie. A tak v telocvični hotela
FIS stáli užasnutí pracovníci akreditač-

soby ešte nejaký čas vydržali. Všetci
však boli milo prekvapení, že chlapci z
podniku zahraničného obchodu Incheba,
ktorí túto „novinku“ pre SZU zabezpečili,
sa svedomito postarali o pravidelné doplňovanie automatov a ich nepretržitú
prevádzku až do konca akcie.
Negatívny ohlas mala na našich ľudí
reklama zahraničných firiem na oficiálnych materiáloch SZU, či už to bola
reklama japonskej firmy FUJI Film na
akreditačných kartách, ale predovšetkým reklama nemeckého pivovaru Warsteiner na štartovných číslach pretekárov.
Tu najmä nápis Hohe Tatra, ktorý bol jasne viditeľný počas televíznych prenosov
z jednotlivých športových súťaží, vyvolal
pohoršenie a protesty bývalých členov
odbojárskych organizácií. Aj takéto veci

Ocenení bývalí členovia OV SZU 1987, v strede ministerka školstva Martina Lubyová, pri nej vpravo Peter Chudý.

nil iba bývalý predseda organizačnej
komisie SZU 1987 Ing. Peter Chudý,
ktorý si prevzal ďakovný diplom za prínos k rozvoju vysokoškolského športu
osobne od ministerky školstva Martiny
Lubyovej. Ministerka poďakovala všetkým prítomným bývalým členom OV 13.
SZU na čele s Prof. Jozefom Hrčkom,
bývalým rektorom UK v Bratislave a Marošom Šebestom, bývalým generálnym
tajomníkom OV za ich prínos k rozvoju
vysokoškolského športu na Slovensku
a ocenila výbornú organizačnú úroveň
celého podujatia, ktoré sa nezmazateľne

ného strediska pri novonamontovaných
prístrojoch – faxoch, z ktorých postupne
vychádzali prihlasovacie formuláre až z
ďalekého Japonska aj s fotografiami jednotlivých pretekárov.
Naši ľudia boli prekvapení aj nainštalovanými samoobslužnými bezplatnými
automatmi na coca-colu pri recepciách
vybraných hotelov na Štrbskom Plese, kde boli ubytovaní účastníci SZU.
Nechceli veriť, že automaty budú takto
fungovať aj ďalšie dni, a tak si viacerí
chodili tento nápoj „natankovať“ aj do
veľkých fliaš, aby im tieto privátne zá-

bolo potrebné vtedy riešiť a vysvetľovať.
Dnes sa možno nad týmito vecami len
jednoducho pousmejeme, pretože spoločnosť i samotné technológie v súčasnosti napredujú takmer raketovým tempom. Organizátori 13. SZU 1987 však
úspešným usporiadaním tohto podujatia
opäť pripomenuli aj čas nezabudnuteľných MS 1970 a potvrdili tak prestížne
miesto Štrbského Plesa medzi renomovanými svetovými zimnými športovými
centrami.
Peter Chudý
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Z nejvyššího bodu tratě je nádherný výhled do Podtatranské kotliny a na Nízké Tatry

TEXT: ONDŘEJ TUKA

ŠTRBSKÉ PLESO

– ráj běžeckého lyžování na Slovensku

Poslední roky jsem před zimní sezónou kvůli kvalitní závěrečné přípravě pobýval v zahraničí. Po několika týdnech
strávených na sněhu si před návratem na Slovensko kladu
otázky. Budu mít kde lyžovat, když se vrátím domů? Kde se
budu připravovat před další částí sezóny? Jak jsem se z vlastní
zkušenosti mohl přesvědčit, tyto otázky jsou pro mě naprosto
zbytečné. Proč? Odpověď je velmi jednoduchá – Štrbské Pleso.

Š

trbské Pleso je významné centrum cestovního ruchu a zimních sportů ve Vysokých Tatrách. Nachází se v severní části
středního Slovenska. Osada, nacházející se ve
výšce 1 346 m n. m., je zároveň nejvýše položený
turisticko-léčebný resort v pohoří pojmenovaném po stejnojmenném jezeře, na jehož břehu
leží. Podle územního rozdělení patří pod obec
Štrba. Pro návštěvníky je k dispozici velké množství ubytovacích zařízení různých cenových
kategorií. Od těch nejluxusnějších jako Grand
Hotel Kempinski až po cenově dostupnější jako
je například Turistická ubytovna SHB. V případě,
že jsou všechny ubytovací kapacity obsazené, je
možné najít ubytování v penzionech či v soukromí v podhůří Tater. Na Štrbském Plese se
nacházejí také různé restaurace, potraviny, pošta
či informační centrum. Celá trasa z Prahy měří
okolo 640 km a autem se dá zvládnout přibližně
za 6 hodin. Po překročení hranice je nejvýhodnější využít Slovenskou dálnici D1, která je až na
dvě výjimky postavená až do podhůří Vysokých

Tater. U obce Važec se odbočí z dálnice a na Štrbské Pleso už zbývá jen 15 km. Pro ty, kteří auto
nemají, je nejvýhodnější využít vlakové spojení z Prahy do Tatranské Štrby. Odtud vede tzv.
zubačka na Štrbské Pleso. O cenách vlakových
spojů rozhoduje výběr dopravce.
Lyžařský areál se nachází v ústí Mlynické
doliny. Součástí areálu jsou tratě pro běžecké
lyžování, skokanské můstky a sjezdové tratě. Většina ubytovacích zařízení má vlastní skibus, který
Vás doveze přímo do areálu. V případě, že jste
přijeli do Tater autem a jste ubytováni v podhůří,
tak je nejvýhodnější nechat auto na centrálním
parkovišti. Odtud jezdí skibus zdarma každých
20 minut přímo do lyžařského areálu. Pokud se
chcete projít, chůzí je to na tratě a sjezdovky
cca 15 minut. Skokanské můstky jsou v současné době nevyužité. Běžecké tratě prošly před
3 lety rozsáhlou rekonstrukcí. Největší novinkou
bylo zrušení trati, která vedla podél jezera, díky
tomu se již nemusíte vyhýbat pěším turistům,
kteří ničili strojově upravenou stopu. Všechny

trasy mají FIS homologaci a mohou být využity
pro závody světového formátu. Celkově se zde
nachází 26 km běžeckých tratí. Nejkratší trasa
měří 0,5 km na lyžařském stadionu. Další trasy
jsou dlouhé 1,6 km (sprinterský okruh), 2 km
a 3 km. Nejdelší trasa měří 5 km a vede do Furkotské doliny. Strojová úprava této trasy (i 3 km
okruhu) je závislá na přírodní sněhové pokrývce.
Poslední roky se na tratích ve Furkotském údolí
dalo lyžovat od ledna do druhé poloviny března.
Kdysi zde byl i 10 km okruh, avšak větrná kalamita a neshody mezi vlastníky pozemků způsobily, že se trasa v dnešní době nevyužívá.
V případě dostatku přírodního sněhu můžete
lyžovat přímo na jezeře. Areál disponuje technickým vybavením umožňujícím umělé zasněžování, a tak se na trasách, které vedou okolím
stadionu, dá lyžovat od druhé poloviny listopadu
až do konce dubna. Tratě jsou strojově upravované dvakrát denně. V případě, že přijedete
v podvečerních hodinách, můžete vyrazit rovnou
běžkovat a vůbec k tomu nepotřebujete čelovku.
V hlavní zimní sezóně je totiž sprinterský okruh
osvětlen každý den od 16.00 do 19.00 hodin. Pro
děti je připraven Fun Park, kde se mohou naučit
první kroky na běžkách a přitom se i zabavit. Po
skončení lyžování se můžete občerstvit přímo
na stadionu. Tratě nejsou zpoplatněny. Pokud
se rozhodnete finančně ohodnotit úpravu tratí,
můžete vložit 2 eura, což je nejmenší dobrovolná částka, do kasiček, umístěných u vstupu na
běžecké tratě. Při vyšším příspěvku nad 20 euro
(dává se přímo správci areálu) obdržíte dárek
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napísali o nás
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v podobě čepice nebo šátku na krk s logem
areálu. Chcete-li se zdokonalit v technice, přímo
na stadionu se nachází škola běžeckého lyžování, kde vám s radostí pomůžou. Tratě využívají kromě domácích lyžařů, i závodníci a turisté
z České republiky a z Polska. Pokud Vás omrzí
běžkování, hned vedle tratí se nachází 9 km sjezdovek všech obtížností.
Areál v minulosti hostil několik významných
akcí. Asi nejznámější byla mistrovství světa
v severských disciplínách v letech 1935 a 1970.
Kromě toho se zde konaly závody Světového
poháru v klasickém lyžování či v severské kombinaci, mistrovství světa juniorů a světové zimní
univerziády. V současné době se zde pravidelně
konají závody Tatranského poháru jako součást
FIS Slavic cupu a Mistrovství Slovenské republiky
s mezinárodní účastí.

Areál běžeckého lyžování SNOW na Štrbském Plese

V případě, že jsou pro Vás tratě na Štrbském
Plese náročné, nezoufejte, je tu ještě Mengusovský běžecký ráj v obci Mengusovce, která
se nachází přibližně 15 km od Štrbského Plesa.
Dostat se na tratě je trošku složitější, ale odměnou je v případě dostatku přírodního sněhu
upravených téměř 19 km nenáročných tratí
s panoramatickým výhledem na Vysoké Tatry.
Pro návštěvníky jsou připraveny tři okruhy o délkách 3 km, 7,5 km a 8,5 km. Okruhy jsou strojově
upravovány. Stopa pro klasickou a bruslařskou techniku je samozřejmostí. Tratě jsou bez
poplatku. Ještě nedávno správce areálu využíval
na přípravu tratí technologii umělého zasněžování, avšak po několika zimách s nedostatkem
sněhu se rozhodl přestěhovat techniku na Štrbské Pleso, kde se snaží zkvalitnit podmínky pro
závodníky a turisty.

53
Pokud si chcete trochu odpočinout a vyměnit
běžky za sjezdovky a sjezdové tratě na Štrbském
Plese jste již vyzkoušeli, doporučuji vám navštívit
lyžařské středisko v Tatranské Lomnici. Středisko
je od Štrbského Plesa vzdáleno 20 km autem.
Celkové množství nabízených sjezdových tratí je
téměř 26 km. Až na jednu výjimku jsou všechny
sjezdovky uměle zasněžované, a tak si můžete
vychutnat lyžovačku až do druhé poloviny
dubna. Jediná sjezdovka, která je závislá na přírodním sněhu, je z Lomnického sedla na Skalnaté pleso. Poloha sjezdovky zaručuje kvalitní
lyžování na slunečné straně Tater až do května.
Po celodenní aktivitě si můžete dopřát
pořádný odpočinek, přestože nejste ubytováni
ve wellness hotelu. Můžete navštívit největší
aquapark na Slovensku Aquapark Tatralandia
nacházející se na severních březích Liptovské
Mary, asi 2 km severně od Liptovského Mikuláše.
K dispozici je 13 bazénů s teplotou do 38 °C,
saunový svět či Wellness Paradise. Směrem na
východ od Štrbského Plesa leží Aquacity Poprad,
který využívá geotermální energii popradského
vrtu s teplotou kolem 50 °C. Součástí areálu jsou
bazény, vitální svět s komplexem saun a novinkou je kryokomora. Další možností je termální
koupaliště Vrbov, které nabízí celou řadu bazénů
s teplotami od 26–37 °C. Pokud jste ochotni
cestovat trochu dále, můžete využít termální
prameny v Thermalpark GINO Paradise Bešeňová s nabídkou venkovních bazénů s termální
vodou do 40 °C, wellness centra či saunového
světa. Vzdálenost Tatralandie ze Štrbského Plesa
je asi 50 km, Aquacity v Popradu 30 km, termálních lázní ve Vrbově přibližně 40 km a Bešeňové
zhruba 60 km.
Chcete-li se pořádně zabavit je tu pro Vás stylová „Restaurace a music pub Humno“ nacházející se v centru Tatranské Lomnice, nedaleko
údolní stanice sjezdových tratí. Každý pátek
a sobotu se tam konají největší párty.
Lokalita Štrbského Plesa je známá zejména
díky stále se zlepšujícím podmínkám pro
běžecké lyžování. Starší generace si pamatují
zmíněné Mistrovství světa v roce 1970 či Světový
pohár v běžeckém lyžování, kdy se na běžeckých
tratích proháněla taková zvučná jména jako
Smirnov, Daehlie, Alsgaard, Belmondová či Di
Centa. Získají běžecké tratě a lyžařský areál na
Štrbském Plese zašlou slávu? Nakročeno k tomu
mají dobře.
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Odborné praxe vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska –
– príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zarobenie
Každý mladý človek túži po poznávaní,
mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v
novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade
zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. A to je príležitosť
vo Švajčiarsku prostredníctvom odborných
praxí v zariadeniach cestovného ruchu –
hoteloch, penziónoch a reštauráciách. Praxe sú určené pre mladých ľudí vo veku od
18 do 26 rokov, ktorí ovládajú bežnú hovorovú nemčinu a majú chuť a odvahu byť
4 mesiace mimo domova, pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou rečou a byť ochotní
poskytovať služby domácim a zahraničným
návštevníkom vo Švajčiarsku. Podmienkou
je absolvovanie výberového konania vo februári na letnú sezónu a v septembri na zimnú
sezónu. Čo im za to ponúkne odborná prax?
Dva týždne intenzívneho školenia v oblasti
obsluhy, sommelierstva, ochutnávok vína,
syrov a iných dobrôt švajčiarskej kuchyne,
jednodňová exkurzia do niektorého z kantó-

nov vo Švajčiarsku v školskom hoteli v Luzerne. A to všetko v spoločnosti mladých ľudí z
viacerých európskych krajín. Po dvoch týždňoch absolventov kurzu zavezie švajčiarsky partner do jednotlivých zariadení cestovného ruchu v kantóne Graubünden, kde sa
zapoja do práce v obsluhe alebo v práci v
kuchyni. Podľa doterajších skúseností absolventov odborných praxí, majú majitelia
zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarsku
porozumenie pre mladých brigádnikov a snažia sa im vychádzať v ústrety. Odborná prax
v letnej sezóne trvajúcej od polovice júna do
začiatku októbra umožňuje brigádnikom vo
voľnom čase venovať sa horskej turistike,
spoznávaniu horských stredísk cestovného
ruchu i jednotlivých miest v kantóne, alebo
vo Švajčiarsku. V zimnej sezóne trvajúcej
od polovice decembra do začiatku apríla je
tu bohatá ponuka využitia voľného času
prostredníctvom zjazdového lyžovania a lyžiarskej turistiky v svetoznámych strediskách
cestovného ruchu ako sú St. Moritz, Klosters,

Davos, Lenzerheide a iné. Za kvalitnú prácu,
samozrejme, patrí aj patričná odmena. Tá sa
pohybuje od 776 CHF za mesiac v čistom (v
roku 2017), okrem toho sú príplatky za prípadnú prácu nadčas a sprepitné. Okrem toho
každý absolvent odbornej praxe obdrží po jej
skončení hodnotenie a vysvedčenie, ktoré
mu pomôže hľadať si prácu doma i v zahraničí. Pokiaľ ste sa rozhodli pre odbornú prax
vo Švajčiarsku, odporúčame vám navštíviť
web. stránku združenia – www.swiss-slovaktourism.sk, kde sú aktuálne informácie o
nadchádzajúcej odbornej praxi a kontaktné
údaje na združenie a predbežne sa prihlásiť
na e-mailovej adrese: peter.patus1@gmail.
com. Stačí uviesť vaše meno, priezvisko a
e-mailovú adresu.
Budeme vás obratom kontaktovať. Na
stretnutie so záujemcami o odbornú prax v
letnej sezóne 2018 na najbližšom výberovom
konaní vo februári 2018 vo Zvolene sa teší
Peter Patúš
riaditeľ združenia
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38. ročník volejbalového turnaja o Pohár starostu obce
Deň pred Silvestrom sa priaznivci volejbalu stretli už na 38. ročníku volejbalového turnaja o Pohár starostu obce. Turnaja
sa zúčastnilo 5 družstiev – Štrbské Pleso,

po minulom ročníku stalo družstvo Štrbské
Pleso. Druhé miesto obsadilo družstvo ŠK
Štrba a tretie miesto patrilo družstvu Paseka Štrba. Po ukončení turnaja obdržali
všetci účastníci pekné
ceny. Je potešujúce, že
o tento tradičný turnaj je
stále záujem, čo potvrdil
aj tento ročník. Napokon,
organizovať 38 rokov
bez prestávky takýto
turnaj určite nie je jednoduché.
V tejto súvislosti volejbalový oddiel ďakuje

sponzorom turnaja - obci Štrba, Pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba, Základnej
škole Štrba, Potravinám Mária Hlavová a
za prípravu občerstvenia počas celého dňa
Denisovi Blahovi a Ľudke Foltínovej.
Dňa 13. 1. 2018 sa členovia volejbalového oddielu zúčastnili volejbalového turnaja v družobnej obci Štěpánkovice, kde
sa umiestnili na výbornom 3. mieste. Od
9. 1. 2018 pokračujú v odohraní ďalších
zápasov okresnej volejbalovej súťaže zmiešaných družstiev „Podtatranský MIX II“.
Pavel Dusík,
predseda VO ŠK Štrba

Víťazné družstvo ŠKP Štrbské Pleso.

Jarná Poprad, Paseka Štrba, ŠK Štrba a
Dupkovia Štrba. Turnaj sa hral systémom
každý s každým na jeden set do 30 bodov,
podmienkou účasti na turnaji bolo, aby
každé družstvo malo počas hry na ihrisku
minimálne dve ženy alebo jednu ženu a jedného muža nad 65 rokov. Každé družstvo
hralo s nadšením a chuťou vyhrať. Turnaj
mal vynikajúcu úroveň, napínavé zápasy,
vysoké nasadenie hráčov, nálada a atmosféra bola výborná. Víťazom sa opätovne

Turnaj otvoril Pavel Dusík, predseda volejbalového oddielu a Ľubomír Krojer, rozhodca.

Verejné preteky Štrbské bežky s No Name už po piatykrát na
Štrbskom Plese
Vychutnajte si trate, na ktorých súťažia pretekári z celého sveta a príďte sa zabaviť a zapretekať si na verejné preteky v behu na lyžiach. V nedeľu 
18. februára 2018 sa na Štrbskom Plese uskutoční už piaty ročník podujatia Štrbské bežky. Podujatie je pod záštitou Igora a Ivana Timkovcov z hudobnej
skupiny No Name, ktorí sa opäť postavia na štart.
Pre všetkých bežkárov bude pripravený
dvoj a päť kilometrový okruh. Pretekať sa bude
voľnou technikou s hromadným štartom a pripravená bude aj klasická stopa. Mená najrýchlejších pretekárov budú zapísané na putovné
Štrbské bežky.
Pre žiakov bude pripravená 500-metrová prekážková trať SnowKidz cross šprints intervalovým štartom. Kros šprint si môžu vyskúšať aj
všetci starší prihlásení pretekári na verejné preteky. Všetci účastníci sú zapojení aj do tomboly.
Najmenšie deti si môžu vyskúšať detské
bežky a atmosféru spestrí hudobný koncert.
Partneri podujatia vám v areáli predstavia rôzne
športové potreby a oblečenie. Spolu s pretek-

mi na bežkách odštartuje aj Kari Traa Urban
training Arctic, ktorý je na Štrbskom Plese novinkou. Je to spoločný tréning určený pre ženy
pod dohľadom skúsených lektoriek. Tréning je
navrhnutý tak, aby ho zvládol každý a záujemkyne sa môžu prihlásiť na stránke organizátorov
tréningu www.urbantraining.sk.
V areáli bežeckého lyžovania Štrbské Pleso
je k dispozícii stan s občerstvením, lyžiarsky
servis a požičovňa lyží. Aktuálne sú na Štrbskom Plese vynikajúce podmienky a pre návštevníkov je pripravených 8 tratí v dĺžkach od
500 metrov do 5 kilometrov vhodné pre klasickú aj voľnú techniku.
Organizátorom pretekov je Športový klub Štr-

ba, obec Štrba, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a Areál bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso. Na príprave
podujatia sa podieľajú dobrovoľní organizátori,
ktorí na týchto tratiach spolupracovali na Svetovej zimnej Univerziáde 2015 a v decembri zorganizovali Tatranský pohár v behu na lyžiach a
v marci pripravujú Majstrovstvá Slovenskej Republiky v behu na lyžiach. Podujatie je zároveň
súčasťou celoročného kalendára športových
podujatí Tatry v pohybe.
Registráciu a viac informácií o pretekoch nájdu záujemcovia na weboch www.skstrba.sk a
www.tatryvpohybe.sk.
Matúš Jančík
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plán kultúrnych a športových podujatí
Február
Štrba

13. Deň matiek

11. Fašiangový sprievod
Štrbské Pleso

Jún
Štrba
3.

Štrba
18. Slávnosti poézie
Štrbské Pleso

25.-26. Svište na Plese

8.-9.

14.

Tatranská Euroliga

24.

Majstrovstvá SR v behu
na lyžiach

25.-27. Venerovského memoriál

Apríl
Štrbské Pleso
1.

Veselá Veľká noc

5.

Winter Tourism X Games 2018

Máj
Štrba

Deň detí a športu

Štrbské Pleso

19. Majáles
Hasičská súťaž – Memoriál
Jána Jonása a Dušana Sokola

5.

Štrba
1.

Júl

1.

Hasičská súťaž O pohár
starostu obce

8.

Malý štrbský maratón

Štrbské Pleso
7.

Tatranský Oldtimer

14. Benátska noc

21. Ľudové umelecké remeslá

August
Štrba
26. Deň obce

Pamiatka zosnulých –
pietny akt na cintoríne

December
Štrba
2.

Štrba

Čisté vody

November

Odomykanie vôd jazera
15. Štrbské pleso

12. Štrba Rallye
13. Deň matiek

21. Mesiac úcty k starším

35. výročie Detského folklórneho súboru Štrbianček

21. Štrbská športová smršť
Volejbalový turnaj
Štrba – Štěpánkovice

Štrba, Tatranská Štrba

Štrbské Pleso

30. Štrbské folklórne slávnosti

10. Veľká cena Slovenska

26.

3.-5. Lúčnica v Tatrách

Október

26. Rajec High Tatras Night Run

1. Majstrovstvá Slovenska
v Snow volejbale

Marec

5.

26. Deň Tatranskej Štrby

Štrbské Pleso

Štrbské Pleso

18. Štrbské bežky
24.

Tatranská Štrba

Stretnutie s Mikulášom

18. Vianočný koncert
Predvianočné stretnutie s
dôchodcami
Vianočná slávnosť "Otváranie
23. dverí Vianoc podtatranských"
Volejbalový turnaj o Pohár
29. starostu obce
19.

Tatranská Štrba
Predvianočné stretnutie
19. s dôchodcami
Štrbské Pleso
Predvianočné stretnutie
19. s dôchodcami
Silvestrovský krst snehovej
31. vločky

28. Spomienka na odkaz SNP
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