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“Beh sveta sa na malú chvíľu zastaví,
aby sa stretol v objatí Vianoc...”

Prajem vám všetkým radostné Vianoce,
sviatky pokoja a príjemných stretnutí.
Ďakujem za priazeň, prejavenú dôveru
a spoluprácu v uplynulom roku.
Nech vám nový rok 2019 prinesie
zdravie, šťastie, pohodu v rodine
a spokojnosť v práci!

Michal Sýkora

starosta obce Štrba
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Vážení spoluobčania,
neúprosne plynúci čas nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka - Vianoc.
Pre každého známy pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny.
Veď byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci.
To, že nás čas Vianoc vracia do minulosti a do krásnych rokov mladosti,
nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja. Vianoce sú pre každého z nás niečím magickým a tajomným.
Je to čas, kedy sa nám otvárajú naše srdcia a opäť my ľudia máme k sebe o niečo bližšie.
Mnohí z nás si isto spomenú na tie predošlé Vianoce alebo svoje detstvo, a to ako prežívali prípravy na tento
najočakávanejší deň roka. Istotne si však spomenieme aj na tých, ktorí už, bohužiaľ,
nie sú medzi nami, ale stále sú živí v našich srdciach a spomienkach. Vianočné sviatky sú predovšetkým
príležitosťou znovu si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi potrebujeme, že ľudské dobro je tou najväčšou
hodnotou života. Vianoce sú symbolom lásky, dobroty a prajnosti. Tento čas je aj časom bilancovania. Preto
využívam túto príležitosť a chcem vám všetkým úprimne poďakovať za dobrú spoluprácu, pomoc a podporu,
vďaka ktorej sme úspešne pokračovali v rozvoji a zveľaďovaní našej obce.
V mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného
úradu a obecných spoločností, vám želám do nastávajúcich krásnych vianočných dní, nech sú naplnené
spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých
vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok.

Michal Sýkora

starosta obce Štrba
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Miestne dane a poplatok za komunálny odpad v roku 2019
Pre daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad v roku 2019 platia
rovnaké sadzby a pravidlá, ako v roku 2018.
Daňovú povinnosť obec vyrubí občanom
rozhodnutím, ktoré im bude doručené do vlastných rúk a voči ktorému je možné do 30 dní
podať odvolanie alebo námietku. Splatnosť
dane a poplatku je najneskôr do uplynutia
ďalších 15 dní, a to úhradou bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti
v pokladni obce. Dispozície pre platbu dane
bezhotovostne sú uvedené v rozhodnutí a kvôli správnej identifikácii platby je potrebné ich
dôsledne a bezchybne uviesť – variabilný, konštantný a špecifický symbol platby.
Podkladom pre vyrubenie dane z nehnuteľností je podané priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré sa podáva do 31. januára 2019 iba ak
došlo k zmene vlastníctva v roku 2018 (kúpa,
predaj, darovanie). Povinnosť podať priznanie
má osoba, u ktorej došlo k úbytku nehnuteľnosti, ako aj osoba, ktorá nehnuteľnosť nadobudla. Občania, ktorým sa vlastníctvo nehnuteľností k
1. 1. 2019 oproti minulému obdobiu nezmenilo, priznanie k dani nepodávajú. U dane z nehnuteľností sa
neprihliada k zmenám, ku ktorým dochádza v
priebehu roka, rozhodujúci je stav k 1. januáru.
Jedinou výnimkou je získanie majetku dedením alebo vydražením, kedy je nový vlastník
povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa
nadobudnutia nehnuteľnosti.
Daň za psa je vyrubená spolu s daňou
z nehnuteľností v jednom rozhodnutí a platia
pre ňu rovnaké pravidlá, pokiaľ ide o lehoty
a spôsob úhrady. Treba však upozorniť, že
v zmysle platných právnych predpisov zmenu
vlastníctva psa (držania, úhyn, kúpa) je treba
urobiť písomne podaním priznania k dani za
psa obecnému úradu do 30 dní od zmeny, aj
keď k nej došlo kedykoľvek v priebehu roka.
Toto ustanovenie je zo strany občanov často

porušované a spôsobuje to značné problémy a
nedorozumenia pri vyrubovaní dane. Ohlásenie
zmeny držania psa po uplynutí 30 dní obec
nemôže akceptovať a dodatočne zohľadniť vo
vyrubenej daňovej povinnosti.
Poplatok za komunálne odpady platia
osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt (alebo
prechodný pobyt) a osoby s oprávnením užívať nehnuteľnosť na území obce, aj keď tu
evidovaný pobyt nemajú (podnikatelia, majitelia chát a víkendových bytov). Rovnako ako
vyššie uvedené dane, aj poplatok za odpad sa
platí na základe právoplatného rozhodnutia do
15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Aj v roku 2019 môže obec znížiť poplatok za
komunálny odpad:
- osobám, ktoré sa viac ako 90 dní v roku
nezdržiavajú na území obce na základe hodnoverných dokladov, preukazujúcich túto skutočnosť (čestné prehlásenie nie je dostatočné),
- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na základe písomnej žiadosti a fotokópie preukazu osoby,
- osamelo žijúcim osobám nad 75 rokov na

základe písomnej žiadosti.
O zníženie poplatku treba písomne požiadať
najneskôr do konca januára 2019 (vzor žiadosti o zníženie poplatku je k dispozícii na úrade a
na www.strba.sk)
Oblasť miestnych daní a poplatku za odpad
je usmernená príslušnými zákonmi (hlavne
582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), ako aj VZN obce Štrba č. 12/2015 a
15/2016). Zároveň však treba povedať, že iba
ich presné dodržiavanie tak zo strany správcu
dane (ktorým je obec), ako aj zo strany občanov a zodpovedný prístup občanov k úhradám
daňových povinností zabezpečí, aby proces
výberu daní bol bezproblémový a vybraté prostriedky poslúžili na rozvoj a skrášlenie domova, či prázdninového oddychu.
Kontakt a bližšie informácie:
krajcirikova@strba.sk, 052/787 88 21,
www.strba.sk.
Drahomíra Krajčiríková
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Slávnostné ocenenie darcov krvi
Ľudská krv je nenahraditeľná, a preto sa považuje za najvzácnejšiu tekutinu. Rozhodnutie darovať krv má veľký
význam, pretože môže zmeniť osud iného človeka a zachrániť mu život.

Kornélia Garajová (tretia zľava) preberá zlatú Janského plaketu.

Slovenský červený kríž, územný spolok Poprad každoročne organizuje slávnostné odovzdávanie vyznamenaní Slovenského červeného kríža mnohonásobným bezpríspevkovým
darcom krvi. Plakety SČK sú ocenením ich
humánnosti a šľachetnosti.
Tento rok sa podujatie uskutočnilo 28. novembra 2018 na Mestskom úrade v Poprade.
Medzi ocenenými darcami krvi boli aj naši spoluobčania, ktorí prevzali bronzovú, striebornú
a zlatú Janského plaketu. Bronzovú plaketu si
prevzali Stanislav Baláž, Monika Barillová, Dušan Chalupka, Dušan Jacko, striebornú Matúš
Bartoš, Vladimír Belák, Mária Halčinová, Tomáš
Kubis a zlatú Kornelia Garajová a Erika Kubisová. Za obec Štrba podujatia zúčastnila Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu obce.
Blahoželáme a ďakujeme!
redakcia

Rozprávkový Mikuláš
Prvá adventná nedeľa patrila deťom. Do
Štrby do sály kultúrneho domu prišiel Mikuláš a priniesol deťom okrem sladkostí aj
rozprávkový príbeh, plný detských piesní a
obrázkov o tom, ako raz večer za malým Peťkom prišiel Mikuláš. Čo spolu všetko zažili
a kam Peťka odviezli Mikulášove lietajúce
sane sa deti dozvedeli v rozprávke, ktorú im
vyrozprával anjel. V tento deň sa pred kultúrnym domom rozsvietila vianočná výzdoba.
Ľubomíra Otčenášová

Mikuláš rozdával darčeky všetkým deťom.

Program pre deti pripravil ujo Ľubo.
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE ŠTRBSKÉHO PLESA
Rok 2018 bol na Štrbskom Plese veľmi bohatý na množstvo významných okrúhlych výročí, ktoré boli spojené s rokmi končiacimi osmičkou. Mnohým sme sa na stránkach Štrbských novín venovali podrobnejšie, no zostali viaceré, ktoré sme si pre nedostatok času akosi nevšimli. Prinášame
vám preto ešte pár čriepkov z histórie Štrbského Plesa, ktoré stojí za to pripomenúť si aspoň nakrátko pred skončením kalendárneho roka 2018.
- 90 rokov od usporiadania hokejového turnaja o „Pohár ministra zdravotníctva a telesnej výchovy“ v kanadskom hokeji na zamrznutej hladine jazera Štrbské
pleso (rok 1928)
Štrbské Pleso je väčšinou známe len
ako jeden z usporiadateľov Majstrovstiev
Európy v kanadskom hokeji v roku 1925
na hladine Štrbského plesa. Ale už týždeň
po tomto podujatí usporiadal vo Vysokých

Hokejový turnaj na jazere.

plementácie hokeja do Vysokých Tatier a
vlastne celej oblasti pod nimi/.
- 90 rokov od postavenia Kovalikovho
dvojkríža na Trigane pod Štrbským Plesom (rok 1928)
Do histórie Štrbského Plesa sa v roku
1928 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 vyhotoviť
v Železiarňach Vítkovice a uhradil aj všetky
súvisiace
náklady,
s postavením kríža. Kríž bol slávnostne
posvätený 19. 10. 1928 za účasti Mons.
Andreja Hlinku, spišského biskupa Jána
Vojtaššáka, senátora Jána Kovalíka, ministerského radcu Dr. Štefana Benku, viacerých vojenských hodnostárov a ďalších
osobností verejného života. Samotná po-

Tatrách agilný športový klub KSC Košice
tzv. športový týždeň a medzi športovými
disciplínami bol aj bandy hokej /hokej s
loptičkou/. V rokoch 1926 a 1927 klub
KSC Košice v rámci športových týždňov
vo Vysokých Tatrách usporiadal už vždy
dva turnaje, a to jeden v bandy a druhý
v kanadskom hokeji. Prelomovým sa stal rok 1928, kedy už
domáci ŠK VT usporiadal na
zamrznutej hladine jazera Štrbské pleso v dňoch 27. – 29.
januára 1928 Turnaj o „Pohár
ministra zdravotníctva a telesnej výchovy“ v kanadskom hokeji, ktorý vyhral vtedy jeden
zo špičkových európskych klubov LTC Praha. O tomto turnaji
sa však muselo v športovej his- Kovalikov dvojkríž.
tórii dlhé roky mlčať, asi aj preto, že ministrom zdravotníctva a telesnej sviacka mala charakter cirkevno-národnej
výchovy bol vtedy Dr. Jozef Tiso ... Bol to manifestácie. Skupina Štrbianov pripravila
však historicky prvý hokejový turnaj, ktorý pri tejto príležitosti kultúrny program, ich
organizovali slovenské kluby, pretože klub spevokol viedol učiteľ Ladislav Suchý.
KSC Košice bol skôr klub maďarský /čo Kríž, pre ktorý sa neskôr ujal názov „Komu však neuberá na záslužnej činnosti im- valikov“, s dodatočne zmeneným názvom

„Bože chráň slovenskú krajinu“ stál pod
Triganom 32 rokov. Na tú dobu splynul
s okolím a bol miestom odpočinku 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.
- 60 rokov od začiatku budovania prvých štandardných lyžiarskych bežeckých
tratí v strednej Európe na Štrbskom Plese
(rok 1958)

Bulletin k MS novinárov v lyžovaní (r. 1997).

V roku 1957 vznikla na Štrbskom Plese lyžiarska základňa, ktorej úlohou bolo
pripravovať vtedajšiu československú
reprezentáciu mužov a žien v lyžovaní
na Majstrovstvá sveta 1962 v poľskom
Zakopanom a na Zimné olympijské hry
v 1964 v rakúskom Innsbrucku. V tejto
súvislosti sa tu v rokoch 1958 – 1959
postavili prvé štandardné bežecké trate
v strednej Európe. Pozostávali z okruhov
na 5 a 15 km, so štartom a cieľom na
zamrznutej hladine jazera Štrbské pleso,
neskôr v Mlynickej doline na bežeckom
štadióne a smerovali do priestoru Raky-
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tovca. Okruh tratí neskôr predĺžili až na
25 km. Významnou úpravou a rozšírením prešli bežecké trate pred usporiadaním Majstrovstiev sveta v klasických
lyžiarskych disciplínach vo Vysokých
Tatrách v roku 1970, ich autormi boli
známi domáci lyžiarski činovníci Ján Terezčák a Ondrej Rusko. Je zaujímavé, že
všetky ďalšie rekonštrukcie bežeckých
tratí a aj bežeckého štadióna, ktoré už
súviseli aj s novým štýlom behu na lyžiach, a to voľnou technikou, tzv. „korčuľovaním“, boli realizované pred usporiadaním Svetových zimných univerziád
v športovom areáli FIS na Štrbskom Plese, a to v rokoch 1987, 1999 a 2015.
- 40 rokov od usporiadania 44. Medzinárodného kongresu knihovníkov IFLA
na Štrbskom Plese (rok 1978)
V roku 1978 zverila Medzinárodná federácia knihovníckych združení a inštitúcií
Federation of Library Associations and Institutions /IFLA/
do rúk československého knihovníctva usporiadanie
44. kongresu IFLA,
ktorý sa uskutočnil od 28. augusta
do 2. septembra
1978 na Štrbskom Plese. Bolo to historicky
prvýkrát, čo sa akcia s takýmto zameraním
uskutočnila v ČSSR.
Samotná IFLA vznikla v roku 1927
v Škótsku z iniciatívy 7 krajín, včítane ČSR
a má stále sídlo v Haagu v Holandsku.
Ústrednou témou celosvetového kongresu
knihovníkov v roku 1978, na ktorý dorazilo
vyše šesťsto účastníkov zo 49 krajín sveta,
bola téma „Všeobecná dostupnosť publikácií“ a podtémou „Úloha knihy a knižníc
v rozvoji medzinárodnej vedeckej a kultúrnej spolupráce“. Okrem hotela FIS, ktorý sa
stal hlavným stanom knihovníkov, ďalšie
sekcie medzinárodnej konferencie rokovali v priestoroch hotelov Patria, Panoráma,
Helios a Borovica. Slávnostné otvorenie
tejto akcie spolu s úvodnou recepciou bolo
v priestoroch historickej jedálne staručkého
Hviezdoslavu. Knihovníci mali potom svoj
program aj v Dome politickej výchovy v Poprade, Matici Slovenskej v Martine i v Mestskej knižnici v Košiciach.
- 10 rokov od usporiadania v poradí
už tretích Majstrovstiev sveta novinárov
SCIJ v lyžovaní v športovom areáli FIS na
Štrbskom Plese (rok 2008)

flympiádou 2011, ktorá sa však nakoniec
neuskutočnila.
- 10 rokov od obnovenia usporiadania letných medzinárodných pretekov
o „Pohár Vysokých Tatier“ v severskej
kombinácii a v skoku na lyžiach na mostíku s umelou hmotou v športovom areáli FIS na Štrbskom Plese (rok 2008)

Štart lyžiarskych bežeckých pretekov na jazere.

Medzinárodné novinárske spoločenstvo
vzniklo desať rokov po skončení II. svetovej
vojny ako priateľský prejav potreby prekonať
bariéry medzi národmi, ako aj medzi novinármi z rôznych kútov sveta, ktoré vytvorili následky studenej vojny. K základným atribútom
SCIJ /Sci Club international des journalistes/
patrí myšlienka vytvoriť priestor pre stretávanie sa ekonomických, politických, kultúrnych
a športových novinárov bez rozdielu národnosti, veku, náboženstva a rasy. Podujatie sa
každý rok organizuje v inej krajine, čo umožní
novinárom nahliadnuť bezprostredne do života tej-ktorej krajiny. Vysoké Tatry mali túto
možnosť už trikrát, prvýkrát to bolo v roku
1965 v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom
Plese pred MS 1970, druhýkrát v roku 1997
v Jasnej a na Štrbskom Plese pred Svetovou
zimnou univerziádou v roku 1999 a tretíkrát
od 1. do 8. marca 2008 opäť v Jasnej a na
Štrbskom Plese pred Svetovou zimnou dea-

Po päťročnej prestávke od roku 2003
sa vďaka obci Štrba, 1. Tatranskej, a. s.,
Skokanský areál Štrbské Pleso, s.r.o. a
Klubu priateľov skokov na lyžiach z Banskej Bystrice podarilo obnoviť tradíciu
letných skokov v ŠA FIS na Štrbskom
Plese usporiadaním tradičného, v poradí
už XXII. ročníka pretekov o „Pohár Vysokých Tatier“ v severskej kombinácii a v skoku na lyžiach na mostíku s umelou hmotou.
Tieto preteky vznikli v roku 1983, kedy bola
v lete na mostík P 70 položená umelá hmota, čo umožnilo usporiadať 1. ročník tohto
podujatia. Jeho víťazom sa v severskej kombinácii stal domáci pretekár Ján Klimko pred
Františkom Repkom a Karolom Tatranským,
v skokanskej súťaži zvíťazil Banskobystričan
Ján Jelenský. Víťazom XXII. ročníka letných
skokov o „Pohár Vysokých Tatier“ na mostíku HS 100 v dňoch 9. a 10. augusta 2008
sa stal ruský pretekár Roman Sergejevič
Trofimov, ktorý nielenže zvíťazil, ale utvoril aj
nový, doteraz platný rekord tohto mostíka s
umelou hmotou s dĺžkou skoku 101,5 m.
Podľa archívnych prameňov
voľne spracoval Peter Chudý

Posledný tatranský skokan Jakub Moravčík nezabudol na svoj skokanský mostík ani pri svojej svadbe.
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história stavieb na štrbskom plese – XV. diel
Druhou časťou ostatnej - šiestej etapy rozvoja Štrbského Plesa, je obdobie od roku 2008 doteraz, kedy Štrbské Pleso opätovne
po 70 rokoch patrí pod materskú obec Štrba. O navrátení časti pôvodného katastra v prospech Štrby rozhodol 3. 5. 2007 Najvyšší súd SR. Mesto
Vysoké Tatry podalo vo veci sťažnosť na Ústavný súd SR a ten definitívne potvrdil právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia Okresného úradu
v Poprade - katastrálny odbor, ktorým bolo vyhovené reštitučnej žiadosti obce o prinavrátenie pôvodného katastrálneho územia.
Keďže v tomto období bolo postavených, resp. zrekonštruovaných viacero budov, pre lepšiu prehľadnosť ich opätovne číslujeme od čísla
jedna.

Mólo na člnky pri jazere.

Materská obec Štrba okamžite po rozhodnutí KO OÚ v Poprade 3. 5. 2007 začala nielen
s potrebnými aktivitami na administratívne
prevzatie k. ú. Štrbské Pleso od mesta Vysoké Tatry, ale začala aj s aktivitami, ktoré sa
dotýkali spokojnosti samotných návštevníkov
tohto strediska. Bolo to obdobie, kedy sa dostavoval úseku diaľnice pod Tatrami včítane
diaľničného privádzača aj smerom na Štrbské
Pleso, v rekonštrukcii bola aj benzínová stanica na Tatranskej Štrbe.
Rozbehol sa program zazelenenia intravilánu osady, jej čistenia a údržby, upravila sa
plocha pri vstupe do železničnej stanice, ktorá
bola dovtedy negatívnou „vizitkou“ pre prichádzajúcich návštevníkov, na stĺpy verejného
osvetlenia sa umiestnili kvetináče s kvetmi,
zrekonštruovali sa zdevastované verejné WC

Ubytovňa Smrek.

Hotel Crocus a hotel Oliver.

pod skokanskými mostíkmi a pre všetkých používala až do roku 1970. V mesiaci apríli
návštevníkov sú k dispozícii bezplatne. Zre- otvorila obec Štrba aj svoje vysunuté pracoviskonštruovala a obnovila sa tiež úschovňa ko OcÚ na Štrbskom Plese, a to na prízemí obbatožín, ktorá v osade už niekoľko rokov ne- chodného domu Javor pri železničnej stanici.
fungovala. Obec sa rozhodla obnoviť aj viaObec však rozbehla na Štrbskom Plese
ceré tradičné turistické
atrakcie, ktoré dlhé roky k
Štrbskému Plesu patrili a
zabezpečovali mu tak určitú „výnimočnosť“ medzi
tatranskými strediskami.
Najdôležitejšou úlohou sa
však ukázalo riešenie už
zastaraného parkovania
a dopravy, ktorý bude
alfou a omegou budúceho
úspechu Štrbského Plesa.
Nový rok 2008 tak odštartoval jedno Wellness hotel Borovica.
z najúspešnejších období budovania Štrbského aj podporu kultúrno-športových aktivít, tou
Plesa. Na jednej strane sa pokračo- prvou už v marci roku 2008 bola módna
valo v rekonštrukcii a modernizácii show svetoznámeho módneho návrhára
viacerých veľkých objektov, ale za- Osmana Laffitu na móle, postavenom na začalo sa aj ďalšími veľkými projekt- mrznutej hladine jazera Štrbské pleso. Tou
mi. Už v apríli sa začala rekonštruo- druhou bolo v spolupráci so spoločnosťou
vať bývalá Budova telekomunikácií Tatra Mountain Resort od 15. júna 2008
na apartmánový hotel Oliver, v máji obnovenie historického člnkovania na jazezačala rekonštrukcia hotela Panorá- re po 24-ročnej prestávke od jeho zákazu v
ma a od leta sa začalo s výstavbou roku 1984. Pri tejto príležitosti bolo na južnej
novej zjazdovky na Solisko, ktorá strane jazera vybudované drevené plávajúviedla v osi staronovej trate z rokov ce mólo na mieste, na ktorom bolo koncom
1942 a 1943, ktorá sa oficiálne 19. storočia a zakúpené nové drevené člnky
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z Litvy, nakoľko u nás sa žiadne také už nevy- označený ako číslo 4.
V tomto období dala
rábali. Nové mólo na južnom brehu jazera má
na našej mape číslo 1. Súhlas ochrany prírody obec pred hotelom FIS vybol daný iba na jednu sezónu, ale nakoľko sa budovať tesárom z obce
nepreukázali žiadne závažné dopady na život- Krivá na Orave drevený amné prostredie, člnkovanie bolo obnovené aj pre fiteáter, ktorý sa využíva na Logo súťaže „ O sedem divov sveta“.
ďalšie roky. Tou treťou aktivitou v roku 2008 kultúrno-spoločenské podubolo opätovné sprevádzkovanie skokanského jatia, poriadané obcou na Štrbskom Plese, na tatranskí organizátori opäť potvrdili svoju
športového areálu FIS v Mlynickej doline po mape je označený číslom 5. V decembri do- vysokú organizačnú úroveň. Zachránili tak
päťročnej prestávke, kde sa naposledy skáka- stali darček aj lyžiari, a to vybudovaním novej usporiadateľa súťaží MSJ 2009, ktoré sa mali
lo v lete 2003. V tom roku totiž pre exekúciu zjazdovky na Solisko o dĺžke 1 850 m, 40 m pôvodne uskutočniť vo francúzskom stredisku
prišlo Slovenské združenie teChamonix, no tamojší organizátori dokázali
lesnej kultúry aj o športový areusporiadať iba bežeckú časť MSJ a akosi
ál FIS na Štrbskom Plese a tennestihli dokončiť rekonštrukciu skokanského
to neskôr získala spoločnosť
mostíka.
1. Tatranská, a.s. PremiéroOzdobou roka 2009 bolo vyhlásenie vývým podujatí na mostíku HS
sledkov celosvetovej internetovej ankety o
100 bol v auguste 2008 XXII.
nových sedem prírodných divov sveta /New
ročník tradičných skokan7 Wonders of Nature/, ktorú už v roku 2008
ských pretekov o „Pohár Vysospustila švajčiarska nadácia New Open Workých Tatier“.
ld Corporation. Štrbskému plesu sa v nej na
Jeseň 2008 na Štrbskom
základe hlasovania návštevníkov z celého
Plese bola spojená so slávsveta podarilo dostať medzi 77 semifinalistov,
nostným sprevádzkovaním
čo bol vynikajúci výsledok. O titul sedem nodvoch zrekonštruovaných a Amfiteáter na Štrbskom Plese.
vých prírodných divov sveta súperilo až 261
zmodernizovaných objektov,
kandidátov z 222 krajín celého sveta, pričom
a to v septembri hotela Crocus /na mape šírke a prevýšení 320 m. Táto nová trať bola Štrbské pleso bol jediný kandidát, ktorý do
označený ako číslo 2/ a v decembri Wellness vybudovaná vľavo od už existujúcej zjazdov- tejto súťaže švajčiarska nadácia zaradila zo
hotela Borovica, keď sa už predtým dvakrát ky, v trase pôvodnej zjazdovky z roku 1943. Slovenska.
posúval termín otvorenia. Tento hotel má na Na mape je označená ako číslo 6.
Udalosťou roka 2009 na Štrbskom Plese
Obci sa v spolupráci s bolo 7. mája otvorenie prvého päťhviezdičko1. Tatranskou a.s. a Klu- vého hotela na Slovensku, ktorý vznikol po
bom priateľov lyžovania z komplexnej rekonštrukcii bývalého liečebného
Banskej Bystrice podarilo komplexu Kriváň, Hviezdoslav a Jánošík a bol
opätovne, tiež po 5-ročnej zaradený do luxusnej medzinárodnej hotelovej
prestávke, oživiť aj špor- siete pod značku Kempinski. Na našej mape
tové zimné aktivity v sko- má označenie číslo 7. Investorom bola silná inkanskej časti športového vestičná skupina J&T, štúdiu rekonštrukcie a
areálu FIS, a to snehovou prestavby pripravil architekt Peter Černo a na
úpravou
skokanského samotnom projekte spolupracoval s Martinom
mostíka HS 100 na zimnú Černom a Gianfranco Maiom z mníchovskej
prevádzku. Okamžite to kancelárie Cerno + Architekten. Realizačný
využila aj poľská reprezen- projekt vypracovala firma GFI, a.s., Bratislava.
tácia, pretože jej „Kadra
V centre Štrbského Plesa pribudlo v tom
A“
na
čele
s
hviezdou
roku
aj niekoľko menších stavieb. Ako prvá z
Grand hotel High Tatras Kempinski.
skokanského špornašej mape označenie číslo 3. Hotel Crocus tu Adamom Malyszom pricestovala
v centre osady ponúka 60 komfortných apart- na výcvikový tábor na úvod novej skománov, k dispozícii je aj kongresová hala pre kanskej sezóny 2008/2009 aj na Štrb150 osôb s kompletným audio a video vyba- ské Pleso. Následne agilní organizátori
vením. Návštevníci mali k dispozícii aj typickú zorganizovali XXXVII. ročník tradičných
českú reštauráciu „U dobrého vojaka Švejka“, pretekov o Tatranský pohár, súčasči štýlové café - Tiffany bar, ako aj wellness ťou ktorého boli dvoje medzinárodcentrum. Podarilo sa tiež dokončiť kompletnú né skokanské preteky kategórie FIS
rekonštrukciu bývalej ubytovne Smrek, ktorá na mostíku HS 100.
V novo oživenom športovom areáli
kedysi patrila štátnym kúpeľom. Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 2007 až 2008 FIS sa začiatkom roka 2009 uskupodľa projektu bratislavského architektonic- točnili v poradí už tretie Majstrovstvá
kého ateliéru „Office 110 archtekti“ a zmenila sveta juniorov FIS v skoku na lyžiach a
sa na bytový dom Smrek. Na našej mape je v severskej kombinácii, počas ktorých Panoráma Resort.
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nich bol objekt reštaurácie
a rodinného domu miestneho podnikateľa Petra Čecha
pri centrálnom parkovisku autobusov na mieste
bývalej zastávky SAD
/označený ako číslo 8/ a
tiež Penzión Emma, ktorý
vznikol po rekonštrukcii
bývalej tzv. starej pošty na
bývalom Novom Štrbskom
Plese. Tento objekt od Slovenských telekomunikácií
získal najskôr podnikateľ
Kleskeň, prevádzkoval ho Hotel Sorea Trigan.
pár mesiacov ako Penzión
Sisi a až od roku 2009 ho ako Penzión Emma nie divákov na zóny. Tá, ktorá bola určená pre
prevádzkuje miestny podnikateľ Milan Štefá- verejnosť bola značne vzdialená od samotnénik. Je označený ako číslo 9.
ho ihriska, pri ktorom bola zóna iba pre vybraInvestície však neobišli ani lyžovanie. ných hostí.
Na svahu predného Soliska bola vybudovaná
Po trojročnej rekonštrukcii bývalého objeknová zjazdovka Furkota a následne na to aj tu telekomunikácií, ktorý bol vybudovaný na
nová 6-sedačka Poma Multiflix, vybudovaný zabezpečenie televíznych prebol takiež nový zasnežovací systém a nový nosov z MS 1970 vo Vysokých
snowboardový park K-2. Na mape nesie Tatrách podľa projektu Ateliéru
označenie číslo 10. Služby pre lyžiarov už v Kusá s r. o. vznikol v roku 2010
zimnej sezóne 2009/2010 po rozsiahlej re- v centre osady nový apartmákonštrukcii na Solisku vylepšila aj novootvo- nový hotel Oliver /označený
rená reštaurácia Bivac v nadmorskej výške ako číslo 12/, v prízemí ktorého
1 830 m n. m. s pravou domácou cukrárňou bola otvorená aj nová predajňa
a ponukou domácich koláčikov. Objekt je suvenírov a reštaurácia Stará
označený ako číslo 11. Nastala aj organizačná pošta. V centre osady bola
zmena, keď 22. apríla 2010 zanikli Tatranské v júli otvorená zaujímavá tulanové dráhy /TLD/ zlúčením s Tatra Moun- ristická atrakcia pre deti i dotain Resort /TMR/ so sídlom v Demänovskej spelých pod názvom „Veveričí
Vila Polar.
doline, významnejšia zmena sa však udiala park“, ktorý dali vybudovať
priamo na Štrbskom Plese, keď sa v tomto miestni podnikatelia Ján Renko a Milan Šteroku stala vlastníkom lyžiarskeho športového fánik. /Park má číslo 13/. V bývalom dome
areálu materská obec Štrba.
služieb Javor pri železničnej stanici boli dobudované prevádzky Café and
Pension a Restaurant Furkotka, označené ako číslo 14.
Reštaurácia má k dispozícii
88 stoličiek + 28 ďalších na
terase, penzión ponúka pre
návštevníkov 40 lôžok v 2 a
4-lôžkových izbách.
Na neďalekom Popradskom plese bola v susedstve
horského hotela Popradské
pleso otvorená pre turistov
moderná Majláthova chata,
ktorá bola budovaná v rokoch 2006 až 2010. Smer k
Vila Emma.
chate je označený ako číslo
Ojedinelou, ale aj kontroverznou akciou bol 15. Ďalšou dobrou správou pre turistov bolo
vo februári 2010 historicky prvý turnaj J&T 15. júna 2010 začatie rekonštrukcie najvyššie
banky v konskom póle na snehu na zamrznutej položenej chaty v Tatrách, Chaty pod Rysmi
hladine Štrbského plesa, ktorý prilákal tisícky vo výške 2 250 m n. m. Vylepšili sa však aj
návštevníkov. Nevôľu vyvolalo najmä rozdele- služby pre lyžiarov. Priamo pod svahom Inter-

ski bol pred zimnou sezónou otvorený nový
gastro „Slalom klub“ s veľkou slnečnou terasou a bezplatnými verejnými toaletami. Objekt
je na mape označený ako číslo 16.
Rok 2011 sa začal nechcenou celosvetovou
„blamážou“ z neusporiadania 17. Zimných deaflympijských hier v celom regióne Vysokých
a Nízkych Tatier, ktorá bola spôsobená vinou
vtedajšieho vedenia Slovenského deaflympijského výboru ako hlavného organizátora tohto
podujatia. Potešilo iba usporiadanie ďalšieho
ročníka Tatranského pohára v bežeckých
i skokanských disciplínach v športovom areáli za bohatej účasti zahraničných družstiev.
V tomto roku bola ukončená aj citlivá komplexná rekonštrukcia bývalého hotela Panoráma, ktorá podľa projektu architektov Andreja
a Romana Klenovičovcov prebiehala v rokoch
2008 až 2011. Bola dostavaná aj spodná
časť hotelového komplexu vrátane garáží a
wellness a tak od roku 2011 nesie tento objekt ako štvorhviezdičkový hotel nový názov

„Panorama resort“. Na mape je označený ako
číslo 17.
Pri jazere Štrbské pleso bol opäť daný do
prevádzky hotel Solisko, ktorý bol v rokoch
2009 až 2011 uzatvorený a teraz sa otvoril
ako nový rodinný hotel so štýlovou reštauráciou „Al lago“. Objekt je označený ako číslo 18. Obci Štrba sa podarilo v tomto roku
v auguste vybudovať a otvoriť špeciálnu kondičnú dráhu okolo jazera, ktorú otváral dvojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome
Michal Martikán, ktorý sa často na Štrbskom
Plese kondične pripravoval na vrcholné športové súťaže. Ubytovaných hostí a návštevníkov osady však najviac potešilo opätovné
vybudovanie osvetlenia chodníka okolo jazera
Štrbské Pleso, ktoré umožňuje precítiť toto
očarujúce prostredie aj pri prechádzkach vo
večerných hodinách. Nová spoločnosť Tatry
Mountain Resort v závere roka 2011 otvorila
v priestore pod skokanskými mostíkmi svoju
novú prevádzku „Tatry Motion“, pričom táto
značka zahrňuje športové obchody a služby,
lyžiarsku školu, požičovňu športových potrieb
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a informačnú kanceláriu.
mického športu a obec Štrba. Podujatie bolo
Rok 2012 bol poznačený najmä reusporiadané na vysokej úrovni s vynikajúcim
konštrukciami, najväčšou kompletnou
ohlasom vo svete, hoci organizátori sa museli
rekonštrukciou prešiel bývalý odborárvysporiadať aj s extrémami počasia, či to už
sky hotel Baník pri Novom Štrbskom
bolo oteplenie a nedostatok snehu na bežeckých tratiach pred začiatkom pretekov, ako
plese, ktorých po nej získal aj nový názov Hotel SOREA Trigan (jeho umiestaj bohatá, viac ako 30 cm snehová nádielka
nenie na mape je označené ako číslo
2 dni pred ukončením súťaží. V tomto roku
19). Hotel dostal tento názov podľa
bola dokončená aj rekonštrukcia vily Marína
jednej časti zeleného hrebeňa, klesajúpri jazere, ktorá sa po stavebných úpravách
ceho z vrcholu Patrie, ktorý končí nad Chata pod Rysmi.
v rokoch 2014 a 2015 zmenila na apartmánový dom, označený ako číslo 23. Zmodernizobývalým sanatóriom Helios. Nový hotel
má teraz 98 izieb so 182 pevnými lôžkami a prestavbou aj s vybudovaním nábehového val sa aj ďalší objekt pri jazere, a to populárna
98 prístelkami. V rámci samotnej rekonštruk- štítu, ktorým získala väčšiu bezpečnosť. Cha- Koliba Patria, kde sa rozšírila kuchyňa, ku
cie dostal hotel aj nové wellness centrum s ta bola totiž od svojho vzniku iba prízemnou ktorej v roku 2016 pribudla aj nová terasa pri
nerezovým bazénom s perličkami, detským kamennou budovou, až v roku 1977 získala južnej strane objektu.
bazénom a fitnes, vylepšil sa tiež interiér spo- ďalšie poschodie nadstavbou, no pri snehoPo viacročnej rekonštrukcii sa podarilo
ločných priestorov vrátene recepcie a reštau- vých lavínach v roku 2000 a 2001 bola zniče- v roku 2017 dokončiť aj jednu z dlhodobých
rácie s terasou.
ná takmer polovica chaty. Povrch chaty tvorí štrbskopleských „harabúrd“, a to kaviareň a
Začala sa postupná rekonštrukcia najväč- teraz plech z titánových zliatin, pri prestavbe vyhliadkovú vežu Monte Mory na kopci nad
šieho hotelovo-športového komplexu vo Vyso- boli použité aj odolnejšie materiály. Zároveň sa Novým Štrbským Plesom. Nová vyhliadka
kých Tatrách, a to hotelu FIS, ktorý je vyhľadá- zvýšila aj ubytovacia kapacita a komfort pre má označenie číslo 24. Začala sa aj postupná
vaný hlavne športovcami, ktorí tu majú ideálne návštevníkov. V októbri 2013 bol tiež pri príle- rekonštrukcia budovy bývalej ubytovne ŠKP
podmienky pre kvalitný tréning. Súčasťou ho- žitosti 10. výročia otvorenia zrekonštruovanej Štrbské Pleso. V tom istom roku v auguste
tela je aj vybavená posilovňa a športová hala. Chaty pod Soliskom osadený a posvätený aj otvorila obec Štrba aj nové turistické informačné centrum. Bol dokončený aj drevený zrub
3 m vysoký kríž na Prednom Solisku.
Na vzrastajúci záujem o lyžiarske cen- – reštaurácia, ktorú pod svahom Interski dalo
trum Štrbské Pleso zareagovala spoloč- vybudovať Pozemkové spoločenstvo Urbár
nosť Tatraski, ktorá v roku 2014 vybu- Štrba, objekt má označenie číslo 25.
V roku 2018 pribudla v centre osady pri Vedovala otvorila pod svahom Interski novú
budovu s komplexnými službami pre veričom parku nová predajňa suvenírov, oznalyžiarov, včítane požičovne športových čená ako číslo 26, 15. 6. 2018 pri otvorení nopotrieb, servisu a lyžiarskej školy. Objekt vej letnej turistickej sezóny na jazere Štrbské
má číslo 22. Začal sa tiež modernizo- pleso malo premiéru aj nové plávajúce mólo z
vať aj neďaleký bežecký a skokanský nerezovej ocele, spolu s novými tromi člnmi a
štadión športového areálu v súvislosti s jedným, ktorý má aj presklené dno na pozoprípravou na nadchádzajúcu SZU 2015. rovanie podvodného života jazera. Táto atrakZmodernizoval sa skokanský mostík cia je medzi turistami mimoriadne obľúbená,
Monte Móry.
i rozhodcovská veža skokov, v bežeckom veď v letnej sezóne 2017 ju využilo viac ako
V roku 2012 získali v hoteli FIS nový horský areáli boli opätovne vybudované nové šatne 18 tisíc turistov pri plavbách na viac ako
vzhľad hala, kaviareň a lobby bar, čím ešte pre pretekárov namiesto bývalých odstráne- 4 500 člnoch. Vylepšil sa aj bežecký areál
viac umocnili tatranskú atmosféru hotela. ných komentátorských kabín. Ale hlavne sa FIS, kde sa rozšíril bežecký štadión a vybudoNové wellness and spa centrum v štýle hor- podarilo vybudovať nový úsek bežeckej trate vali sa ďalšie šatne pre pretekárov a sklady
skej lúky bolo v hoteli otvorené v roku 2013, okolo Slepého plesa, čím sa obci Štrba podari- pre materiál a nové garáže pre snežné vozidlá.
hotelové izby sa renovovali postupne a tento lo vyriešiť niekoľko desaťročí trvajúci problém
proces bol ukončený ich kompletnou renová- kolízie lyžiarov a peších turistov na chodníku
Peter Chudý
ciou v roku 2017. Od roku 2013 je FIS hotel okolo jazera Štrbské pleso v zimnom období.
aj prvým tzv. dog-friendly hotelom v Tatrách,
Všetky tieto práce sa zúročili pri usporiadateda hotelom priateľským aj ku svojim psím ní v poradí už tretej Svetovej
návštevníkom.
zimnej univerziády 2015 na
V roku 2012 sa po rozsiahlej rekonštrukcii a Štrbskom Plese, ktorou sa vynadstavbe bývalej vily Prašivá na Novom Štrb- pomohlo hlavnému organizátoskom Plese otvorili aj dvere pre návštevníkov rovi, španielskej Granade, ktorý
už v novej vile Polar, označenej ako číslo 20. nevedel pripraviť pre najlepších
Nasledujúci rok 2013 potešil najmä vysoko- akademických
športovcov
horských turistov, pretože po náročnej rekon- sveta podmienky pre súťaže
štrukcii v rokoch 2010 až 2013 bola opätovne v klasických disciplínach a v
otvorená naša najvyššie položená vysokohor- biatlone. Hlavnými organizáská Chata pod Rysmi. Smer k chate je ozna- tormi podujatia boli MŠ SR,
čený ako číslo 21. Chata prešla radikálnou Slovenská asociácia akade- Turisticko-informačná kancelária Štrbské Pleso.
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Pozvánky na podujatia
Vianoce spod Rozsutca v Štrbe
Vianoce, Vianoce, už sú tu znova.
Zas platí minca dobrého slova.
Zas platí minca zázračnej meny,
zas platí láska na celej zemi.
Zas príde chvíľa, ktorá nám zjaví z
ďalekých troch hviezd radostné správy:
„Nesiem vám novinu, počúvajte.
Z betlehemskej doliny pozor dajte.
Čujte ich pilne, sú neomylné – rozjímajte...“
Pozývame vás na vianočný koncert
s nádejou, že otvoríme srdcia ľuďom dobrej vôle a necháme do nich vojsť lásku,
radosť a porozumenie.
V sále Kultúrneho domu v Štrbe
sa s vianočným programom predstavia
Bobáňovci – Terchovský orchester
ľudových nástrojov.
Ženská spevácka skupina Čriepky z Ružomberka.
Prijmite vianočný koncert ako poďakovanie za podporu a spoluprácu v roku 2018.

18. decembra 2018 o 18,00 hod.

ŠTRBSKÉ NOVINY
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Predvianočné stretnutie
s dôchodcami
Pozývame vás na predvianočné
stretnutie s dôchodcami
s vianočným darčekom,
programom i občerstvením

19. decembra 2018 (streda):
o 12,00 hod. v hoteli Borovica na
Štrbskom Plese,
o 15,00 hod. v hoteli Rysy
v Tatranskej Štrbe,
o 17,00 hod. v sále
Kultúrneho domu v Štrbe
a občerstvenie v Reštaurácii Martek.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

POZVÁNKA
Pozývame priaznivcov volejbalu na

39. ročník VOLEJBALOVÉHO TURNAJA

O POHÁR STAROSTU OBCE
Turnaj sa uskutoční

29. decembra 2018 (sobota) o 8.30 hod.

v telocvični Základnej školy v Štrbe
- štartovať môžu muži aj ženy, bez obmedzenia veku
- občerstvenie je zabezpečené
- vstup len v športovej obuvi
Tešíme sa na Vašu účasť!
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Silvestrovský deň
na Štrbskom Plese
Silvestrovské poludnie na
Štrbskom Plese dá bodku za
kultúrnymi podujatiami v roku
2018. Od 11,00 hodiny bude
na Námestí MS 1970 veselo
s hudobno-zábavnou skupinou
Ščamba a jej hosťami.
Príďte sa zabaviť a so zážitkami posledných chvíľ starého
roka sa naladiť na silvestrovskú zábavu a privítanie Nového roka 2019. Podujatie organizuje Obec Štrba s finančnou
podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Príchodom Mikuláša sa rozsvietila vianočná výzdoba v obci.
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PODUJATIA v rámci Regiónu Vysoké Tatry pre zimnú sezónu 2018/2019
Názov podujatia:
Vianočné koncerty v popradských kostoloch
Adventné mestečko
Tatranské vianoce - seriál programov
Vianočný jarmok
Vianočné trhy
Vianočný koncert Dominika Šuťáková a ĽH Vranovčan
Vianočný koncert Kristína Debnárová & BAND
SKI EXCLUSIVE OPENING
Tatranský pohár v behu na lyžiach
Vianočné trhy
Vianočný koncert Exclusive
Vianoce s operou
Otváranie dverí Vianoc podtatranských
BANFF - festival horských filmov
Divadelné Vianoce
Memoriál 24 padlých hrdinov SNP - FIS cup v behu na lyžiach
Music Theatre Orchestra - Od Cyrana po Cyrana
Vianočný chrámový koncert
Silvestrovský krst Snehovej vločky
FS Vagonár
TATRY ICE MASTER
Zimná bežecká séria - 3. kolo - Sunrise
Vertical Grand Tour
Štrbské bežky – Verejné preteky v behu na lyžiach
Novoročný golfový odpal
Zimná bežecká séria - 4. kolo - finále
Snežné psy
Verejné preteky v behu na lyžiach
Zimná bežecká akcia
Lyžiarske preteky o Pohár primátora Vysokých Tatier
64. Veľká cena Slovenska
Zimná kalokagatia
Hero Season Trophy Tour 2018
Majstrovstvá SR v behu na lyžiach
Memoriál Vlada Tatarku a Jozefa Psotku
Venerovského memoriál
Veľkonočné kúpeľné mestečko

SKI&GOLF Slovakia Championship, X.ročník
Veselá veľká noc
KRČMÁR SKAP 8.ročník, Pochovávanie lyže soliskovej

Miesto konania:
Poprad
Poprad
Tatranská Lomnica a Smokovce
Poprad
Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso
Štrba
Hotel Bellevue, Horný Smokovec
Tatranská Lomnica
Štrba
Hotel Bellevue, Horný Smokovec
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
Tatranský dóm, Hrebienok
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
Tatranský dóm, Hrebienok
Hrebienok
Veľká Lomnica, Golf Resort Black Stork
Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso
Veľká Lomnica, golfový rezort Black Stork
Tatranská Polianka - Sliezsky dom
Tatranská Lomnica
Veľká Lomnica, golfový rezort Black Stork
Štrbské Pleso, bežecký areál
Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso
Hrebienok
Štrbské Pleso
Nový Smokovec
Veľká Lomnica, golfový rezort Black Stork
a Tatranská Lomnica-Čučoriedky
Štrbské Pleso
Štrbske Pleso, Chata pod Soliskom

Termín:
16.12.2018, 6.1.2019
2.12.2018 - 10.1.2019
6.- 30.12.2018
14.-16.12.2018
14.-16.12.2018
14.12.2018
15.12.2018
15.12.2018
15. - 16.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
23.12.2018
28.12.2018
29.12.2018
29.-30.12.2018
30.12.2018
30.12.2018
31.12.2018
30.12.2018
12. - 13.1.2019
12.1.2019
19.1.2019
20.1.2019
1.2.2019
9.2.2019
9.-10.2.2019
17.2.2019
23.2.2019
február - marec 2019
9.-10.3.2019
12-13.3.2019
16.3.2019 ŠP a 23.3.2019 TL
16.-17.3.2019
marec 2019
17.-19.3.2019
31.3.2019
6.-7.4.2019
21.4.2019
27.4.2019
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Rozpis bohoslužieb v obci počas vianočných sviatkov
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štrba
Deň
Nedeľa 23.12.
Pondelok 24.12., Polnočná sv. omša
Utorok 25.12., Narodenie Pána
Streda 26.12., Sv. Štefana, mučeníka
Štvrtok 27.12.
Piatok 28.12.
Sobota 29.12.
Nedeľa 30.12., Svätej rodiny
Pondelok 31.12.
Utorok 1.1. , Panny Márie Bohorodičky
Nedeľa 6.1., Zjavenie Pána

Štrba
9:00
8:00, 24:00
10:00
9:00
18:00
18:00
18:00
9:00
17:00
10:00
9:00

Tatranská Štrba Pobožnosť
10:30
9:00, 24:00
10:30
Po sv. omši v Štrbe jasličková pobožnosť
10:30
17:00
17:00
--10:30
17:00
23:30 – 00:15 hod. v Štrbe otvorený kostol
10:30
10:30

Evanjelická cirkev, farnosť Štrba
4. nedeľa adventná – 23. 12.
Tatranská Štrba
8:15
so spoveďou a Večerou Pánovou
9:30
spoveď s Večerou Pánovou
Štrba
10:30
Mládežnícke bohoslužby
Štedrý večer – 24. 12.
Tatranská Štrba
15:30
Štrba
17:00
1. sviatok vianočný – Narodenie Pána – 25. 12.
Tatranská Štrba
8:30
Štrba
10:00, 13:30
2. sviatok vianočný – Štefan mučeník – 26. 12.
Tatranská Štrba
8:30
Štrba
10:00
so spoveďou a Večerou Pánovou
Nedeľa po Vianociach – 30. 12.
Tatranská Štrba
8:30
Štrba
10:00
Silvester – Poďakovanie za prežitý rok – 31. 12.
Tatranská Štrba
15:30
Štrba
17:00
Nový rok – 1. 1.
Tatranská Štrba
8:30
Štrba
10:00, 13:30
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Vianočné recepty
LINECKÉ KOLÁČIKY
SUROVINY
500 g hladká múka, 180 g práškový cukor, 1 vajce, 1 Palmarin, 1 prášok do pečiva, vanilkový extrakt, ríbezľový džem.
POSTUP
Zo všetkých surovín vypracujeme mäkké cesto. Potom na
pomúčenej doske ho vyvaľkáme na hrúbku cca 3-4 mm a vykrajujeme kolieska. Pečieme na plechu s papierom na pečenie
pri teplote 200 stupňov. Dávame pozor. Vychladnuté spájame
džemom. Nakoniec ich pocukrujeme.
alebo
SUROVINY
200 gramov masla, 300 gramov špaldová hladká múka, 70
gramov práškový cukor, 1 žĺtok, trochu prášku do pečiva
		
POSTUP
Zo surovín spracujeme cesto, necháme v chladničke 1 hod.
Vykrajujeme rôzne tvary, upečieme. Upečené zlepujeme marhuľovým džemom.

VIANOČNÉ MEDOVNÍČKY – PERNÍČKY
SUROVINY
350 g hladká múka, 250 g práškový cukor, 30 g Hera,
2 vajcia, 1/2 kávovej lyžice sódy bikarbóny, 1 kávová lyžica
perníkového korenia, 3 polievkové lyžice medu, 1 vajce.
POSTUP
Vajcia a cukor vymiešať, pridať roztopený teplý tuk (nie horúci),
med a perníkové korenie. V miske si preosejeme múku so sódou
bikarbónou. Vymiešané vajcia s ostatnými prísadami vylejeme do
polovice preosiatej múky, miešame varechou a stále pridávame
zvyšnú múku. Na to potrebujeme už ruku, aby sme cesto dobre
vymiesili na vláčne a nelepivé, ale nie veľmi tvrdé. Cesto dáme
do mikroténového sáčku a odložíme do chladu na min. 24 hodín.
Perníkové cesto rozvaľkáme na 3-5 mm, vykrajujeme rôzne
tvary a pečieme na 175°C. Nie veľmi dlho, aby sa nevysušili. Po
upečení perníčky ešte horúce potierame vajíčkom, ktoré sme si
pripravili.
Zdobíme bielkovou polevou: vymiešať 150 gr. práškového cukru (2x preosiaty) s jedným bielkom. Miešať vareškou najmenej
20 min. Zdobíme mikrotenovým sáčkom alebo kornútkom podľa
vlastnej fantázie.
redakcia

Rozhodcovia ŠK Štrba hodnotili uplynulú sezónu 2017/2018
Pred každou lyžiarskou sezónou sa stretávajú rozhodcovia
Športového klubu v Štrbe, aby zbilancovali uplynulú sezónu
a informovali o blížiacich sa pretekoch a udalostiach. Aj tento rok z takmer 100-člennej skupiny dobrovoľných rozhodcov
prišlo 1. decembra 2018 do Reštaurácie Martek 32 členov.
Výbor túto sezónu tvorili Michal Šerfel, Marek Šerfel, Ján Marosi, Pavol Grünvaldský, Jaroslav Chalúpka, Michal Novotný,
Matúš Jančík a Beáta Jančíková. Rozhodcovia pracovali v sezóne 2017/2018 spolu na 18 podujatiach v behu, v behu na
lyžiach a v behu na kolieskových lyžiach. Štyria technickí delegáti Michal Šerfel, Marek Šerfel, M. Jančík a P. Grünvaldský
dohliadali na ďalších 7 pretekoch slovenského pohára v behu
na lyžiach a v behu na kolieskových lyžiach. Okrem pretekov

Tatranský pohár.
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sa rozhodcovia stretli a zapojili do organizácie Športového
plesu a pre svojich členov v
júli pripravili rozhodcovský
guláš. Schôdze sa zúčastnil aj
zástupca Slovenskej lyžiarskej
asociácie Vladimír Staroň a o
prácach a novinkách v Areáli
bežeckého lyžovania porozprával Jaroslav Chalúpka. Tomáš
Gemza informoval o činnosti
Športových tried pri ZŠ Štrba.
Okrem informácií o práci, rozhodcovia pogratulovali svojim Verejné preteky „Štrbské bežky“.
kolegom, ktorí sa dožili jubilea a
dlhoročne pomáhajú rozvíjať šport nielen druhého dňa bolo aj prvé kolo Slovenského
pohára v behu na lyžiach dorastu a dospev obci Štrba.
lých. V nedeľu sa celkovo predstavilo viac
ako 120 bežcov. Domáci organizátorský
18 športových podujatí,
tím opäť vytvoril výborné podmienky pre
23 pretekových dní a stovky
súťaženie, ktoré ocenili aj zahraničné výdobrovoľne odpracovaných hodín
pravy. Všetci účastníci si odniesli unikátny
Rozhodcovia ŠK Štrba sa zúčastňujú účastnícky odznak. Zahraničné tímy boli
pretekov takmer každý mesiac v roku. prekvapené aj výbornými snehovými podHneď po predchádzajúcej hodnotiacej schôdzi sa 9.
decembra stretli
na druhom kole
Zimnej bežeckej
série, na ktorej pomohli klubu Sport
Club 1896 Štrbské
Pleso zorganizovať
večerný Beh okolo
Šoldova a mesiac
predtým prekážkový beh Steeplechase Run v Tatranskej Lomnici.
Tatranský pohár
v behu na lyžiach
sa
uskutočnil
16.-17. decembra Rozhodcovia ŠK Štrba.
2017 a organizátorom je každoročne Športový klub Štrba. mienkami v Areáli bežeckého lyžovania na
Na Štrbské Pleso pricestovali pretekári z Štrbskom Plese, na ktorom sa lyžovalo už
12 krajín. Premiérovo sa predstavili prete- od 28. októbra 2017.
Ďalšími pretekmi organizovanými ŠK
kári z Nepálu, Malajzie, Portugalska, GrécŠtrba
bol piaty ročník verejných pretekov
ka a Macedónska. Okrem nich mali zastúv
behu
na lyžiach Štrbské bežky, ktoré
penie aj krajiny ako Bielorusko, Maďarsko,
odštartovali
18. februára. Podujatie každoBosna a Hercegovina, Macedónia, Poľsko,
ročne
podporujú
svojou aktívnou účasťou
Česko, Ukrajina a Slovenská republika. V
hudobníci
zo
skupiny
No Name. Igor, Ivan
sobotnom kole FIS Slavic Cup, v šprinte
a
tento
rok
aj
Roman
Timko otvorili preklasickou technikou sa do kvalifikačných
teky
a
predstavili
sa
na
kros šprinte i na
pretekov zapojilo 80 pretekárov a v nedeľu
5
kilometrovej
trati.
V
areáli
bežeckého
boli preteky s intervalovým štartom voľlyžovania
sa
vystriedalo
silné
sneženie
s
nou technikou. V programe kontinentálnepolojasným
počasím
a
na
záver
sa
ukázaho pohára FIS boli preteky žien na 7,5 kilometra a mužov na 10 kilometrov. Súčasťou lo aj slnko a ešte viac zvýraznilo jedineč-

nú atmosféru, ktorú vytvorilo
301 štartujúcich bežkárov. Po
dobehnutí do cieľa všetkých
účastníkov zabavila hudobno-zábavná skupina BRAVO a
počas celého dňa si pretekári
mohli otestovať nové technológie použité na bežeckých lyžiach. Počas vydareného športového dňa sa v areáli stretla
aj šesťdesiatka športovkýň na
prvom zimnom Kari Traa Urban tréningu. Pred verejnými
pretekmi sa v areáli uskutočnili aj preteky o Majstra školy,
ktoré organizuje Základná škola v Štrbe.
Majstrovstvá Slovenskej republiky sa
konali 24.-25. marca 2018 v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese a
počas dvojdňového programu za slnečného počasia vyštartovalo spolu 509 pretekárov z takmer 40 klubov zo Slovenska,
Česka a Poľska. Na programe boli šprinty
dvojíc a vytrvalostné preteky. Súčasťou
boli preteky Olympijských nádejí z krajín
Vyšehradskej štvorky. Je už tradíciou,
že vrcholné podujatie
Slovenského pohára
otvárajú organizátori
na pódiu v Kultúrnom
dome v Štrbe a viac
ako 200 pretekárov
sa stretlo na spoločnej večeri.
Okrem
pretekov
Slovenského pohára
v behu na lyžiach naši
rozhodcovia pomáhali aj na verejných
pretekoch v Mengusovciach a každoročne pomáhajú Mestu
Poprad a ZŠ Štrba s
organizáciou Tatranskej lyžiarskej ligy v
behu na lyžiach.

Séria letných bežeckých podujatí, tradičný
MŠM a Deň detí a športu
Štvrtý rok je v Tatrách séria bežeckých
podujatí Tatry v pohybe, ktoré založili
športové kluby zo Štrby, Novej Lesnej a
Štrbského Plesa. 5 podujatí je v bodovacej
sérii, z ktorej si pretekári odnesú medaily,
ktoré spolu tvoria panorámu Vysokých Tatier. Jednotliví rozhodcovia sa zapojili do
práce na pretekoch City Trail Starý Smokovec, Tatry Running Tour Štrbské Pleso,
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Malý štrbský maratón, Memoriál Jána Stil- Z domácich bežcov
la a Podtatranský polmaratón.
zo Štrby absolvovaAj napriek upršanému ránu v Štrbe pa- lo trať 5 mužov. Stádol účastnícky rekord v bežeckej štafete. le viac populárna 10
Prvá júnová nedeľa patrila v Štrbe všet- kilometrová trať zo
kým športovcom, rodinám a najmä tým Štrby cez Vyšnú a
najmladším. Detský sviatok oslávili 3. júna Nižnú Šuňavu pre2018 tradične podujatím Deň detí a špor- skúšala spolu 287
tu. Súčasťou podujatia bol už 33. ročník bežcov a 37 Nordic
bežeckej štafety 100×1000 metrov. Ráno Walkerov. 60 rokov
o 9:00 hod. po miernom daždi podujatie trvajúce priateľstvo
otvorili zástupkyňa starostu obce Štrba si opäť prišli priDagmara Vincová, Anna Pasiarová z Olym- pomenúť aj bežci Majstrovstvá SR v behu na lyžiach.
pijského klubu Vysoké Tatry a Ľubomíra z českej družobnej
Iľanovská, riaditeľka ZŠ v Štrbe. Štafetu obce Štěpánkovice a trať absolvovalo 30 ne preteky pre mládež aj z ostatných zákodštartovali olympioničky Anna Pasiaro- domácich bežcov a walkerov. Čas medzi ladných škôl.
vá, Ľubomíra Iľanovská, futbalista Vladi- štartom a príchodom prvých dospelých
mír Kukoľ a zakladateľ a dlhoročný riaditeľ pretekárov vyplnili preteky 195 žiakov, Blíži sa desiata sezóna rozhodcovského zboru
pretekov Michal Šerfel. Štafetový kolík si ktoré sú súčasťou Východoslovenskej
postupne preberali záujemcovia všetkých mládežníckej bežeckej ligy. V cieli čakanie
Všetko sa to začalo niekedy vo februvekových kategórií, ktorí sa bezplatne pri- na bežcov spríjemňovala ľudová hudba ári 2008, kedy bývalí pretekári v behu na
hlásili počas tohto
lyžiach a biatlone
športového dopoludMarek Šerfel a Lunia. Každý účastník
káš Novotný prišli
získal drobný suves myšlienkou obnír, účastnícky list a
novenia lyžiarskej
malé občerstvenie.
rozhodcovskej tradíCelkovo sa tento
cie v Štrbe. O radu
rok štafety zúčastpožiadali Michala
nilo 335 pretekárov,
Šerfela a rozhodli sa
čo je o 20 viac ako
koncom marca, pred
bolo v predchádzaMSR na Štrbskom
júcom rekordnom
Plese navštíviť pána
ročníku. Tradíciou
Františka Klementa,
posledných rokov
predsedu ŠTK BÚ
sú aj súťaže rodín a
SLA. Oboznámili ho
tento rok ich prišlo
s ich predsavzatím
rekordne 62. Pozvaa požiadali ho o
nie prijali aj hokejisti
pomoc pri preškoPatrik Svitana, Ralení bývalých, súdoslav Macík, Lukáš Členovia výboru rozhodcov ŠK Štrba – zľava Matúš Jančík, Michal Šerfel a zástupca SLA Vladimír Staroň. časných i nových
Paukovček, Marcel Petran, futbalista Vla- Jánošík zo Svitu, stánky s občerstvením, rozhodcov a zároveň o pridelenie menších
dimír Kukoľ, domáci medailový biatlonista športovým sortimentom a v cieľovej ro- pretekov, aby postupne nabrali skúsenosti
Pavol Hurajt a domáci kickboxer Pavol vinke bola pre pretekárov pripravená fan a v ďalších sezónach mohli usporiadať aj
Garaj.
väčšie podujatia. Hneď po stretnutí začali
zóna.
Druhá júlová nedeľa v Štrbe opäť patrila
Rozhodcovia pošportu. Po úspešnom 40. ročníku Malého máhajú aj s meraním
štrbského maratónu, sa aj tento rok na času na súťažiach popretekoch zúčastnilo množstvo bežcov zo čas Dňa obce Štrba,
Slovenska, Česka, Kene, Poľska, Maďar- pomohli s časomierou
ska, Ukrajiny a Nemecka. V príjemnom na Jesennom behu
letnom počasí si svoje sily zmeralo spolu vo Svite a na Sloven675 pretekárov. Na hlavnej 31 kilometro- skom pohári v behu
vej trati zo Štrby do Liptovskej Tepličky a na lyžiach v Levočspäť dosiahol najlepší čas Keňan Geoffrey skej doline. Základná
Githuku Chege z klubu run2gether. S ča- škola Štrba prvýkrát
som 1:41:07 bol lepší ako vlani jeho afric- zorganizovala prekážký krajan, no ani to nestačilo na prekona- kový beh pre svojich
nie traťového rekordu. 31 km trať odbehlo žiakov, ktorým chcú
153 bežcov a vzdali to iba dvaja pretekári. vytvoriť nové atraktív- Štafeta 100 x 1 000 m.
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s prípravou zoznamu mladých ľudí, ktorých by mohli osloviť a vybrať z nich tých,
ktorí by mali o rozhodovanie záujem. 62
rozhodcov a činovníkov pripravilo 10. - 11.
januára 2009 Majstrovstvá Slovenskej republiky s účasťou 170 pretekárov.
Svojou prácou sa podieľali na podujatiach ako Svetová zimná univerziáda
(2015), Majstrovstvá sveta juniorov v
skokoch na lyžiach a severskej kombinácií
(2009), Majstrovstvá Slovenskej republiky v behu na lyžiach (2009,od 2011),
Tatranský pohár v behu na lyžiach (od
2013), Tatranský pohár v skoku na lyžiach
(2011, 2015), Letný FIS CUP v skokoch
na lyžiach (2008,2009,2010), Zimná kalokagatia (2015), Slovenský pohár v behu
na lyžiach (2010, 2012, 2014), Tatranská

lyžiarska liga (od 2013), ScoolCup (2010),
Tour de Pologne – V. etapa Zakopane –
Štrbské Pleso (2014), Malý štrbský maratón, Deň detí a športu.
Už od letných mesiacov rozhodcovia
pracujú na prípravách tradičných pretekov
v behu na lyžiach a všetkých fanúšikov
zimných športov pozývajú na Tatranský
pohár v behu na lyžiach - 46. ročník, ktorý sa uskutoční 15.-16. decembra 2018 v
Areáli bežeckého lyžovania Štrbské Pleso.
Kontinentálny pohár FIS Slavic Cup odštartuje lyžiarsku sezónu 2018/2019 na
Štrbskom Plese. V sobotu sa uskutočnia
preteky žien na 7,5 km a mužov na 10
km klasickou technikou s intervalovým
štartom. V nedeľu sa uskutočnia preteky
v šprinte voľnou technikou. Očakávaná

účasť je 150 pretekárov registrovaných
v medzinárodnej lyžiarskej asociácii FIS z
10 štátov. Štrbské bežky - verejné preteky
v behu na lyžiach a World Snow Day sa
uskutoční 20. januára 2019 a vrcholom
Slovenského pohára budú Majstrovstvá
Slovenskej republiky v behu na lyžiach,
ktoré sa uskutočnia 16.-17. marca 2019.
Okrem vlastných podujatí sa rozhodcovia
zapoja do organizácie Zimnej kalokagatie,
ktorá sa uskutoční 12. - 13. marca 2019.
O činnosti ŠK Štrba sa dočítate na webe
www.skstrba.sk a aktuality a fotografie
pravidelne pribúdajú aj na sociálnej sieti
Facebook na stránke www.facebook.com/
skstrba.
Matúš Jančík
ŠK Štrba

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava upozorňuje:
• akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
• prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne
konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
• prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových
uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
• u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
• charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
• ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat
Chovy ošípaných – prevencia
• dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola
pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
• zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
• rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa
• zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
• zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
• pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove
Užívatelia poľovných revírov (diviaky) – prevencia
• odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov
• neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu
• intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých a podozrivých diviakov
• dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórií
• zákaz prikrmovania diviakov (výnimka iba za účelom vnadenia)
• dodržiavanie biologických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov
• odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS
Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora - odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných nádob na potraviny!

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje vo viacerých krajinách – na Ukrajine,
v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom
rozšírenia AMO na územie SR predstavuje možné zavlečenie nákazy prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským
faktorom.
Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.
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Francis Bacon (1561 – 1626), anglický filozof a štátnik: "Prírodu si možno podriadiť len tak, ..."
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