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Noviny pre občanov a návštevníkov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa

Tohtoročná zima priniesla bohatú snehovú nádielku.
Zubačka na Štrbskom Plese si musela preraziť koľaj špeciálnym pluhom.
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Informácia z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 11. februára 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré sa venovalo aj nižšie uvedeným témam:
Voľba hlavného kontrolóra obce
Poslanci zvolili za hlavného kontrolóra obce
Štrba Mgr. Milana Biskupa, bytom Spišský
Štvrtok. Voľba hlavného kontrolóra obce bola
verejne vyhlásená na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva dňa 28. decembra 2018.
V určenej lehote si podali prihlášky dvaja uchádzači – okrem Mgr. Milana Biskupa aj Ing. Angela
Františková z Batizoviec. Voľba nového kontrolóra sa uskutočnila preto, nakoľko predchádzajúca hlavná kontrolórka sa vzdala tejto funkcie.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je podľa
zákona 6 rokov.
Nový Štatút obce a rokovací poriadok
Poslanci schválili nový Štatút obce a nový
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
v Štrbe. Oba dokumenty sú zverejnené na webovej stránke obce.

Ing. Marek Šerfel, Ing. Miroslava Petrušková,
Ľubomíra Otčenášová (za obecný úrad)
4./ Komisie na ochranu verejného záujmu
PaedDr. Michal Šerfel - predseda komisie
PhDr. Zuzana Gavalierová - podpredseda komisie
ďalší členovia: Ing. Július Fabian, Milan Figliar
Zmeny v radách škôl
Z dôvodu, že niektorí doterajší členovia rady
škôl sa vzdali svojej funkcie, obecné zastupiteľstvo delegovalo
- za nového člena Rady školy pri Základnej
škole v Štrbe: PhDr. Zuzanu Gavalierovú,
M. Janošku 393/32, Štrba (ktorá nahradila
Ing. Ľubomíra Otčenáša)

Informácia o majetkovej účasti obce Štrba v organizáciách
Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu starostu obce o majetkovej účasti obce
v obchodných spoločnostiach, družstvách a organizáciách.
Zoznam stavebných akcií obce pre rok 2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zoznam stavebných a ostatných investičných akcií obce
Štrba na rok 2019 s doplnenými požiadavkami
poslancov. Zoznam investícií je zverejnený na
webovej stránke obce.
Petícia za zákaz neuváženého výrubu stromov v Štrbe
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo „Petíciu
za zákaz neuváženého výrubu predovšetkým

Určenie sobášiacich pre matričný úrad
Obecné zastupiteľstvo určilo ďalších sobášiacich
z radov poslancov - pre uzavretie manželstva na
Matričnom úrade v Štrbe: Ing. Mariána Macka a
PhDr. Zuzanu Gavalierovú.
Zriadenie komisií
Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie a zvolilo týchto členov:
1./ Komisia dopravy, výstavby, životného prostredia
a regionálneho rozvoja:
Ing. Július Fabian - predseda komisie
Ing. Jaroslav Baláž - podpredseda komisie
ďalší členovia: Ing. Milan Foltín, Ing. Marián
Macko, Mgr. Pavol Hurajt, Adriana Smoleňáková, Ing. Ľubomír Otčenáš, Ing. Milan Macko, Ing.
Katarína Kumorovitzová (za obecný úrad)
2./ Komisia sociálnych vecí, rodiny, zdravotníctva
a verejného poriadku
Ing. Dagmar Vincová - predseda komisie
PhDr. Zuzana Gavalierová - podpredseda komisie
ďalší členovia: Milan Figliar, Ing. Milan Foltín,
Adriana Smoleňáková, Ing. Tomáš Hyben,
PhD., Janka Dluhá, Pavol Srebala (za obecný
úrad)
3./ Komisia školstva, športu, kultúry a mládeže
Ing. Marián Macko - predseda komisie
PaedDr. Michal Šerfel - podpredseda komisie
ďalší členovia: Ing. Dagmar Vincová, PhDr.
Zuzana Gavalierová, Mgr. Pavol Hurajt
Mgr. Ľubomíra Iľanovská, Matúš Jančík,

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva rokovali v tomto roku prvýkrát.

za nového člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Štrbe: PaedDr. Michala Šerfela,
Krôn 371/20, Štrba (ktorý nahradil Ing. Tomáša
Hybena)
Prenájom pozemku pre OTV s.r.o. na Štrbskom Plese
Poslanci odsúhlasili prenájom majetku obce
v Športovom areáli na Štrbskom Plese pre
nájomcu – obecnú spoločnosť OTV, s.r.o. Štrba, Hlavná 67, Štrba pre účely zabezpečenia
správy Športového areálu na Štrbskom Plese.
Zároveň poslanci schválili prevod pozemkov v
Športovom areáli na Štrbskom Plese z vlastníctva OTV, s.r.o. Štrba do vlastníctva obce a ich
budúci prenájom z obce na OTV s.r.o. na účely
zabezpečenia správy a údržby uvedeného športového areálu.

starých stromov v Štrbe“, oboznámilo sa s jej
obsahom. K tejto veci obec konštatuje, že výrub
drevín v obci sa uskutočňuje vždy na základe
povolenia príslušného orgánu ochrany prírody a
odborného vyjadrenia odborne spôsobilej osoby
(tak tomu bolo aj v prípade výrubu stromov na
cintoríne v minulom roku). Obec konštatovala,
že aj budúcnosti sa bude vždy citlivo zvažovať
každý výrub drevín na základe odborného vyjadrenia príslušnej odborne spôsobilej osoby a
bude sa realizovať v nevyhnutnom prípade a
rozsahu.
Predaj budovy COOP Jednota na Družstevnej ulici
Poslanci vzali na vedomie informáciu spoločnosti COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo, Poprad o jeho rozhodnutí zrušiť predajňu
potravín Nezábudka v Štrbe na ulici Družstev-
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nej a o zámere odpredať budovu s pozemkom,
kde je táto predajňa potravín. COOP Jednota
oslovila obec a ponúkla jej túto budovu s pozemkom na odkúpenie. Po zvážení všetkých
okolností, poslanci schválili kúpu tejto budovy aj
s priľahlým pozemkom, pričom presnejšie podmienky kúpy budú ešte predmetom rokovania
starostu obce s vedením COOP Jednoty.
VZN o umiestňovaní volebných plagátov
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie obce Štrba č. 1/2019 o
umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na

území obce. Poslanci určili 3 miesta, na ktorých
budú umiestnené dočasné mobilné plochy na
vylepovanie volebných plagátov:
a) v obci Štrba – pred kultúrnym domom,
b) v časti obce Tatranská Štrba – pred obecným
úradom,
c) v časti obce Štrbské Pleso – na centrálnom
parkovisku (pri autobusovej stanici).
VZN je zverejnené na webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo:
- zámer na predaj časti pozemku Petrovi Žoldákovi s manželkou, Hlavná 49, Štrba,
- plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, kto-

ré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:
15. apríla 2019, 24. júna 2019, 26. augusta
2019, 28. októbra 2019 a 9. decembra 2019,
- zriadenie budúceho vecného bremena pre
VSD, a.s. Košice pre umiestnenie novej elektrickej siete,
- dočasný prenájom pozemkov pre žiadateľa
High Tatras Tower, s.r.o. Poprad na účely zriadenia staveniska - manipulačných plôch k výstavbe Náučno-vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese
na dobu od 1. 5. 2019 do 15. 11. 2019.
JUDr. Štefan Bieľak

Budeme voliť prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta SR sa uskutočnia v sobotu 16. marca 2019 v čase od 7,00 do 22,00 hod. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. marca 2019
v čase od 7,00 do 22,00 hod. Právo voliť má občan našej obce, ktorý má občianstvo Slovenskej republiky a najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku.

V našej obci sú zriadené štyri volebné okrsky,
a to dva v obci Štrba a po jednom v častiach
Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. Občanom
s trvalým pobytom v našej obci boli doručené
Oznámenia o mieste a čase konania volieb, kde
je uvedený aj príslušný okrsok a volebná miestnosť.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude
môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo
svojom volebnom okrsku a je zapísaný v zozname voličov, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá
voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov
ho vyčiarkne. Hlasovací preukaz oprávňuje na
zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.
Volič môže požiadať obec, kde je prihlásený na
trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu na
prvé i druhé kolo volieb. Volič môže požiadať o
vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr do 15. 3. 2019, pre druhé kolo najneskôr
do 29. 3. 2019 v úradných hodinách. Žiadosť
môže podať v listinnej forme alebo aj elektronicky alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej

žiadateľom. Hlasovací preukaz je platný len pre
ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom
uvedený a len spolu s občianskym preukazom.
Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá
na území Slovenska trvalý pobyt a dostaví sa
v deň konania volieb do volebnej miestnosti,
preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej
komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom
pobyte v cudzine (nemusí byť úradne overené),
ktorého vzor nájde na stránke Ministerstva vnútra SR. Okrsková komisia takéhoto voliča dopíše
do zoznamu voličov, čo vyznačí v jeho cestovnom doklade (pase) a čestné prehlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec v deň konania
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len
v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý
bola volebná komisia zriadená.

Kandidáti na prezidenta
Slovenskej republiky 2019:
1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej
rady Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej
rady Slovenskej republiky, Bratislava
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista,
Bratislava
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu,
Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
Jitka Šuleková
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Plán stavebných a ostatných investičných akcií obce Štrba v roku 2019
p.č.

Názov akcie

Zdroj financovania

Poznámka

1

Nové zdravotné stredisko - novostavba CIZS

IROP (EÚ) cez MZSR + dofin. obce cez úver

v štádiu hodnotenia projektu

2

Prístavba obecného úradu (garáž)

schválené v rozpočte obce - vlastné zdroje

vydať stavebné povolenie

3

Modernizácia hasičskej zbrojnice

schválená štát. dotácia z Min. vnútra SR

v štádiu začatia realizácie

4

Oplotenie detského ihriska - pri obecnom
úrade

schválené v rozpočte obce - vlastné zdroje

príprava technického riešenia a realizácie

5

Fontána centrum Štrba - rekonštrukcia

schválené v rozpočte obce - vlastné zdroje

6

Regenerácia vnútrobloku - sídlisko Tatranská
Štrba

IROP-MPaRV SR + spoluf. rozpočet obec - vlastné zdroje

v štádiu hodnotenia projektu

7

Komunitné centrum Štrba

OP Ľudské zdroje (EÚ) cez MV SR + spoluf. rozpočet
obce - vlastné zdroje

schválený projekt - v štádiu začatia realizácie

8

BRO - kompostéry

OP KŽP (EU) cez MŽP + spolufin. rozpočet obce vlastné zdroje

schválený projekt - v štádiu realizácie

9

Vybavenie odborných učební ZŠ Štrba

IROP (EÚ) cez MPaRV + spolufin. rozpočet obce vlastné zdroje

schválený projekt - v štádiu realizácie

11

Výstavba novej budovy MŠ v Štrbe

OP Ľudské zdroje - MV SR + spolufin. rozpočet obce - úver

v štádiu hodnotenia projektu

12

Rekonštrukcia skladu CO

zatiaľ bez finančného krytia

financovanie z rozpočtu obce

13

Výstavba nového chodníka pre peších na ul.
ČSA

zatiaľ bez finančného krytia

pripraviť PD + stavebné povolenie + v prípade zabezpečenia financií realizácia 2019

14

IBV Krôn - odvodnenie za ul. Gejdoša

zatiaľ bez finančného krytia

doriešiť vzťah k pozemku + fin. z rozpočtu obce

15

Delená kanalizácia a vodovod - Liptovská ulica

zatiaľ bez finančného krytia

príprava PD a potrebných povolení - spolupráca s PVS a.s

16

Modernizácia obecného úradu (WC, elektroinštalácia, osvetlenie, inter. dvere, a pod.)

zatiaľ bez finančného krytia

podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií SR

17

Výmena kanalizačného potrubia za DN
500mm, dĺžka 50m. (katolícka fara), KŠ 2 ks,
zdvíhanie poklopov nad úroveň terénu
3 x a ulica Krátka

zatiaľ bez finančného krytia

príprava akcie - spolupráca s PVS a.s.

18

Prípojka vody k Hasičskej zbrojnici a pre
Kultúrny dom

zatiaľ bez finančného krytia

príprava podkladov + financovanie z rozpočtu obce

19

Hydranty - Š. Pleso - preloženie 2 ks + oprava
poškodených 2 ks

zatiaľ bez finančného krytia

financovanie z rozpočtu obce

20

Zriadenie kolumbária na miestnom cintoríne

zatiaľ bez finančného krytia

v roku 2019 - príprava dokumentácie a technického
riešenia

22

Modernizácia športového ihriska pri základnej
škole, modernizácia a dovybavenie telocvične

dotácia z Úradu vlády SR + spoluf. rozpočet obce

pripravuje sa podanie žiadosti - realizácia v prípade
získania štátnej dotácie

23

Rozšírenie kamerového systému v obci

dotácia z MV SR + spoluf. rozpočet obce

pripravuje sa podanie žiadosti - realizácia v prípade
získania štátnej dotácie

24

Dokončenie optickej siete obce

financ. z rozpočtu obce

dokončenie akcie z roku 2018

25

Príprava výstavby nájomných bytov v T. Štrbe

financ. cez ŠFRB a Min. dopravy a výstavby a spolufin.
obec

v roku 2019 - príprava projektovej dokumentácie, VO,
návrh technického riešenia, príprava žiadosti

26

Príprava IBV Krôn - príprava pozemkov pre
výstavbu rodinných domov

zatiaľ bez finančného krytia

v roku 2019 - projekt. štúdia, GP, a pod.

27

Rekonštrukcia NN siete v obci - v majetku VSD

investor bude VSD a.s.

príprava preložky vzdušného NN - vedenia do zeme

28

Zriadenie obecného múzea v Štrbe

zatiaľ bez finančného krytia

2019 - prípravná fáza - príprava štúdie a PD

29

Doriešenie spláškovej kanalizácie - medzi
ulicami ČSA a M. Janošku

zatiaľ bez finančného krytia

príprava technického riešenia - realizácia v prípade
zabezpečenia financií

30

Stavebná úprava chodníka v T. Štrbe - od
kostola ku kampingu

zatiaľ bez finančného krytia

príprava technického riešenia - realizácia v prípade
zabezpečenia financií

31

Stavebná úprava objektu COOP Jednota
("Nezábudka") v Štrbe - na dočasné zriadenie
novej 1 triedy materskej školy

zatiaľ bez finančného krytia - návrh financ. z rozpočtu
obce

v prípade odkúpenia tohto objetku do majetku obce realizácia stavebných prác do konca augusta 2019
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Oznam o pozastavení zápisov na katastri v obvode projektu
pozemkových úprav k 1. 3. 2019
Okresný úrad Poprad, pozemkový a
lesný odbor ako príslušný správny orgán
v konaní o pozemkových úpravách v obci
Štrba v súlade s ust. § 29 ods. 1 Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových
úprav vyzval Okresný úrad Poprad, odbor
katastrálny o pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností v katastrálnom území
Štrba v obvode projektu ku dňu 1. marca
2019 na dobu 90 dní, t.j. do 30. 5. 2019.
Orgán katastra týmto súčasne vyzval
príslušné súdy a notárske úrady na doručenie všetkých verejných listín a iných listín,

ktoré nadobudli právoplatnosť najneskôr
k termínu pozastavenia zápisov do katastra, teda najneskôr do 1. 3. 2019. Listiny doručené po termíne pozastavenia
zápisov, ale ktoré nadobudli právoplatnosť
pred týmto termínom, orgán katastra zašle
Okresnému úradu Poprad, pozemkovému
a lesnému odboru, ktorý ako správny orgán PPÚ zabezpečí ich zapracovanie do
projektu.
Verejné a iné listiny, ktoré nadobudnú
právoplatnosť po termíne pozastavenia
zápisov, orgán katastra vráti tomu, kto ich
vyhotovil, pretože údaje v nich uvedené

budú v rozpore s údajmi podľa právoplatne
schváleného projektu pozemkových úprav.
Ing. Anna Hurajtová

Obecná knižnica zatvorená
Z dôvodu rekonštrukcie priestorov kultúrneho domu je Obecná
knižnica v Štrbe zatvorená na
dobu približne 4 mesiace.

Návrh nového Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma
Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnila verejná
prezentácia návrhu Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného
pásma v zasadačke Mestského úradu Vysoké
Tatry v Starom Smokovci. Návrh odprezentoval
jeho spracovateľ – Štátna ochrana prírody SR –
Správa TANAP-u.
Návštevný poriadok národného parku a

Účastníci verejnej prezentácie Návštevného poriadku v Starom Smokovci.

Jedna z obrázkových príloh nového Návštevného poriadku.

jeho ochranného pásma
sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vydáva
po dodržaní legislatívneho
postupu vyhláškou. Upravuje najmä podrobnosti o
povinnostiach návštevníkov,
o rozsahu a spôsobe dopravy
a o kultúrno-výchovnom využívaní územia v ďalších rokoch.
Návrh dokumentu prináša viaceré zmeny. Obsahuje
pravidlá na peší pohyb návštevníkov na území národného parku, upravuje spôsob
dopravy bicyklom a určuje aj
štátny dozor nad dodržiavaním návštevného poriadku.
Z vybraných druhov činností,
ktoré sa v TANAP-e vykonávajú, sa venuje: horolezec-

tvu, stanovaniu a bivakovaniu, zimnej turistike,
zjazdovému lyžovaniu, bežeckému lyžovaniu,
letom na bezmotorových závesných klzákoch
a kĺzavých padákoch, verejným podujatiam a s
nimi súvisiacimi sprievodnými činnosťami, geocaching-u, vodnej turistike. Návrh vyhradzuje aj
osobitné miesta na území TANAP-u pre realizáciu vymenovaných činností.
Schvaľovaniu predmetného dokumentu bude
predchádzať vyhodnotenie všetkých písomných pripomienok Okresným úradom Prešov,
odborom starostlivosti o životné prostredie,
oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja. Návrh návštevného
poriadku bol zverejnený 25. januára 2019 na
úradnej tabuli Okresného úradu Prešov. Oznámenie návrhu Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma
verejnou vyhláškou bolo zverejnené aj na úradnej tabuli našej obce.
JuDr. Štefan Bieľak, Ing. Anna Hurajtová
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Najlepší v cestovnom ruchu
Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja prebieha už od roku 2014. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na inšpiratívne
osobnosti, kvalitné zariadenia, zaujímavé produkty a šikovných zamestnancov cestovného ruchu a taktiež motivovať a oceniť tých, ktorí rozvíjajú
cestovný ruch kraja vo všetkých jeho oblastiach.
Online hlasovanie prebiehalo od 14. decembra 2018 (12.00 hod.) do 13. januára
2019 (23:59 hod.) na stránke organizácie www.severovychod.sk. Hlasovať bolo
možné raz denne z jednej mailovej adresy.
Verejnosť v online hlasovaní vybrala najlepšie zariadenia, zamestnanca a produkt
cestovného ruchu Prešovského kraja za
rok 2018. Víťazi ankety sa tak pripoja
k oceneným osobnostiam a produktom,
o ktorých rozhodla odborná porota.
V kategórii Osobnosť cestovného ruchu 2018
rozhodla odborná porota a ocenila tieto osobnosti:
Celoživotný prínos v CR:
Zuzana Šedivá in memoriam a Ján Gondek.

Výsledky hlasovania verejnosti za rok 2018:
NAJ KULTÚRNO-NÁUČNÉ ZARIADENIE, ATRAKCIA:
Tatranský ľadový dóm, Hrebienok (1823 hlasov, 26%)
NAJ INFORMAČNÉ ZARIADENIE:
Tatranská informačná kancelária – Starý Smokovec a Tatranská Lomnica (1612 hlasov, 32%)
NAJ REŠTAURÁCIA:
Reštaurácia Hotela u Leva, Levoča (2719 hlasov, 41%)
NAJ UBYTOVACIE ZARIADENIE:
Hotel Menhard***, Vrbov (3762 hlasov, 47%)
NAJ ZAMESTNANEC CR:
Ondrej Gondek – vrchný čašník, reštaurácia Chata Pieniny (11 702 hlasov, 45%)

NAJ PRODUKT CR, online hlasovanie:
Bežecký areál, Štrbské Pleso (2180 hlasov, 31%)

Vzdelávanie v CR:
Jozef Šenko
Podnikanie v CR:
Jozef Vilim
Rozvoj cestovného ruchu v samospráve:
Štefan Bieľak
Slávnostné vyhodnotenie ankety prebiehalo
na 25. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2019, ktorý
sa konal v dňoch 24. – 27. 1. 2019 v Inchebe
Bratislava. Súčasťou štvrtkového programu
24. januára bolo aj odovzdávanie ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za
rok 2018. Ocenenia odovzdali predseda PSK
Milan Majerský a predseda KOCR Severovýchod Slovenska Michal Sýkora. Veľmi nás
potešilo, že v kategórii Naj produkt CR, online

Spoločná fotografia po slávnostnom ocenení na výstavisku.

Cenu za NAJ PRODUKT CR odovzdal Milan Majerský
(vľavo) a Michal Sýkora.

hlasovanie vyhral
Bežecký areál Štrbské Pleso. Cenu
za Športový areál
Štrbské Pleso prevzal Peter Mosný
„Frenky“.
Všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na
správe, zveľaďovaní
a propagácii areálu,
srdečne gratulujeme!
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Výstavný stánok PSK na Slovakiatour 2019.

R

Oceňovanie sa odohrávalo vo výstavnom
stánku Prešovského samosprávneho kraja. Krásy a turistické zaujímavosti kraja organizátori
predstavili prostredníctvom originálnej maľovanej expozície od Vysokých Tatier až po Poloniny.
Centrum expozície bolo venované kráľovi pop
artu Andymu Warholovi so známou plechovkou
Campbellovej polievky v nadrozmernej veľkosti.
„Do Bratislavy sme opäť preniesli kus Prešovského kraja. Návštevníci mali možnosť nielen
pokochať sa krásnymi zábermi, ale aj vybrať si
z bohatej ponuky výletov a možností na trávenie
voľného času počas celého roka,“ zhodnotil výstavu Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.
Ing. Anna Hurajtová

C
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U
NAJ Produkt cestovného ruchu:
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PR 201 Na bežeckých tratiach preJ
A
Bežecký areál ŠtrbskéNPleso
bieha tréningový proces žiakov
Bežecký
areál Štrbské
Pleso tried, športových kluŠtrbské Pleso
svojimi prírodnými
danosťa- športových

mi, športovou bežeckou históriou a v dnešnej
dobe aj technickým vybavením je jedným z top
stredísk zimných športov na Slovensku, osoR
bitne bežeckého lyžovania. Už v roku
T C1935 sa
K
U
na Štrbskom Plese konaliDMajstrovstvá sveta
O– Preteky
v klasických disciplínach
PR 0
19 FIS, vrchoJ
2 Majstrovstiev
A
lom boloNorganizovanie
sveta
1970 v klasických lyžiarskych disciplínach.
Organizovali a organizujú sa tu Majstrovstvá
SR v behu na lyžiach, Zimná univerziáda, Tat-

bov. Bežecké trate na Štrbskom
CR
Plese sú veľmi blízke aj bývaT
K
lým slovenským reprezentantom
DU
O
v behu na lyžiach – Martinovi
PR 2019
Bajčičákovi, či Petrovi Mlynárovi.
J
NA
V neposlednom rade upravované a
v niektorých úsekoch umelo zasneBežecký areál Štrbské Pleso
žované trate pre klasickú aj voľnú
techniku slúžia bezplatne pre širokú verejnosť pásového vozidla Pisten Bully 400 na úpravu
– priaznivcom tohto zimného športu. Bežecký tratí. Celú zimnú sezónu je v prevádzke servis
areál je otvorený priamo pri bežeckých tratiach, pozostávajúci z
denne od 9.00 – požičovne lyží a lyžiarskej výbavy, občerstveBežecký areál Štrbské Pleso
18.00 hod s mož- nia, lyžiarskej školy.
nosťou večerného
V roku 2018 pribudli v bežeckom areáli
NA
lyžovania a umelé- ďalšie šatne pre športovcov, trénerov, nové
JP
ho osvetlenia.
garáže pre techniku, vylepšili sa parkovaRO
V
minulom
roku
cie možnosti pre samotných bežkárov a
20 DUK
sme
zabezpečili
zdokonalil sa informačný servis k prevádz19
TC
zimné značenie ke bežeckých tratí (www.strbskpleso.sk,
R
tratí a zakúpenie www.abl.sk).
ďalšieho snežného

ranský pohár, Slavic cup, regionálne preteky
v behu na lyžiach. Na organizovanie náročných
bežeckých pretekov máme veľmi dobré predpoklady: 40–ročná činnosť športových tried,
pozitívny vzťah miestnych obyvateľov k lyžovaniu, o čom svedčí aj 80 členný zbor rozhodcov
pre severské disciplíny najmä vo veku 25 – 50
rokov, ktorí sú taktiež odchovancami našich
športových tried, 8 olympionikov, vrátane olympijského bronzového medailistu – biatlonistu
Pavla Hurajta a veľký počet úspešných aktívnych účastníkov medzinárodných podujatí.
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Pri úprave bežeckých tratí na Štrbskom
Plese, ktorých máme 19,8 km, sme za posledné roky urobili veľký kus práce, aby
sme splnili náročné kritériá pre získanie
certifikátu Svetovej lyžiarskej federácie
FIS pre uskutočnenie aj medzinárodných
podujatí v behu na lyžiach. Okrem tradičných bežeckých tratí v dĺžke 5, 4, 3,5, 2,5

a 2 km , bola vytvorená trať pre začiatočníkov a deti (0,7 km), cross country (0,5
km) a tiež šprintérsky okruh (1,6 km), ktorý je situovaný v blízkosti športového areálu tak, aby diváci mali čo najväčší zážitok
z priebehu pretekov.
Nie nadarmo sa hovorí, že bežecké lyžovanie je jeden z najzdravších športov spojený s pohybom v prírode a na čerstvom
vzduchu.
Príďte zažiť túto jedinečnú atmosféru
bežkovania na Štrbskom Plese!
Ing. Anna Hurajtová

výročné členské schôdze
Turistický oddiel ŠK Štrba
Dňa 26. 1. 2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza turistického oddielu
ŠK Štrba.
V úvode privítal všetkých prítomných
Pavel Šerfel a oboznámil ich s programom
schôdze. Správu o činnosti oddielu za rok
2018 predniesol predseda oddielu Pavel
Erdziak a správu o hospodárení pokladník
Ing. Ján Tomko. Navrhnutý bol plán činnosti
na rok 2019, ktorý zaujal svojou pestrosťou.
Na svoje si prídu bežkári, cyklisti, peší turisti,
ale v pláne je aj vysokohorská turistika a
feraty (zaistené cesty umožňujúce bezpečne
zdolať náročný horolezecký terén vďaka fixnému isteniu s rôznou obtiažnosťou). Je sa
na čo tešiť, každý sa môže zúčastniť podujatia, kto má chuť a nemusí byť členom oddielu.
Na každé podujatie je však potrebné nahlásiť sa aspoň 2-3 dni dopredu, a to na telefónne číslo alebo mail, ktoré sú uvedené pri
každej akcii v kalendári podujatí. V prípade
bližších informácií ohľadom jednotlivých akcií
sa môžete kontaktovať na: tel.č. 0907 992
797, mail:serfel.pavel@stonline.sk. alebo serfel.pavel@zoznam.sk.
Pavel Šerfel,
turistický oddiel ŠK Štrba

Kalendár podujatí na rok 2019
Lyžiarsky pochod chotárom obce Štrba (L)

Termín: podľa snehových podmienok, bude oznam v miestnom rozhlase
Trasa: Chotárom obce Štrba
Zraz: ZŠ Štrba, 09.30 hod.
Kontakt: B. Gotthardt, 0905 917 235

Beskydsko – Javornícka magistrála (L)

Termín: sobota - nedeľa, 16-17.2.2019
Trasa: 1. deň Kasárne - Veľký javorník - sedlo Bukovina a späť cca 20 km, 2. deň Kasárne Bumbálka a späť cca 20 km
Zraz: Kultúrny dom, 06.30 hod.
Kontakt: P. Šerfel, 0907 992 797
Na toto podujatie je potrebné sa nahlásiť do 12.2.2019

Prechod Tichej doliny (L)

Termín: nedeľa, 3.3.2019
Trasa: Podbanské - Tichá dolina - Zadná Tichá a späť cca 30 km, ale môže sa ľubovoľne skrátiť
Zraz: Kultúrny dom, 8.30 hod
Kontakt: P. Erdziak, 0908 970 565
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Šumiac – Kráľova hoľa (C)

Termín: nedeľa, 28.4.2019
Trasa: Šumiac - Kráľova hoľa a späť
Zraz: Kultúrny dom, 09.00 hod.
Preprava: vlastná autodoprava
Kontakt: B. Gotthardt, 0905 917 235

Kremnické vrchy (P)

Termín: nedeľa, 5.5.2019
Trasa: Králiky - Skalka - feraty - Gergeliho tunel a späť
Zraz: Kultúrny dom, 07.30 hod.
Preprava: vlastná autodoprava
Kontakt: P. Erdziak, 0908 970 565

Feraty Soľnej komory Rakúsko (VHT)

Termín: sobota - nedeľa, 11-12.5.2019
Trasa: viď www.rokosport.sk/feraty soľnej komory
Zraz: piatok 10.5.2019, Žst Štrba, 22.50 hod.
Preprava: vlak Regio jet, bus Rokosport
Kontakt: P. Šerfel, 0907 992 797

Cyklotúra Východná – Tri studničky (C)
Termín: sobota, 25.5.2019
Trasa: Východná - Tri studničky a späť
Zraz: Kultúrny dom, 08.30 hod.
Preprava: vlastná autodoprava
Kontakt: B. Gotthardt, 0905 917 235

Turistický guláš

Termín: sobota, 2.6.2019
Zraz: futbalový štadión, 10.00 hod.
Kontakt: J. Erdziak, 0903 112 852

Strážovské vrchy – Čičmany (P)

Termín: sobota - nedeľa, 8-9.6.2019
Trasa: 1. deň Čičmany-Zliechov cca 8,00 hod, 2. deň Zliechov Trenčianske Teplice cca 6 hod.
Alternatíva Čičmany - Strážov - Fačkovské sedlo, druhý deň Fačkovské sedlo - Kľak - Rajecká Lesná
Zraz: Žst. Štrba, 05.30 hod.
Preprava: vlak, bus
Kontakt: B. Gotthardt, 0905 917 235

Muránska planina – Muránsky hrad (P)

Termín: nedeľa, 23.6.2019
Trasa: Muráň - hrad, Muráň - Veľká lúka a späť cca 5 hod.
Zraz: Kultúrny dom Štrba, 07.00 hod.
Preprava: vlastná autodoprava
Kontakt: P. Erdziak, 0908 970 565

Veľká Fatra – hrebeňovka (P)

Termín: sobota - nedeľa, 6-7.7.2019
Trasa: 1. deň Smrekovica-Borišov-chata Borišov, 2. deň podľa
dohody
Zraz: vlaková zastávka Štrba, 05.40 hod.
Preprava: vlak, bus
Kontakt: B. Gotthardt, 0905 917 235
Na toto podujatie je potrebné sa prihlásiť do 5.6.2019

Malá Fatra (P)

Trasa: Sučany - Malý Kriváň - sedlo, Vráta - Suchý - Chata na Kľač.
Magure - Turčianske Kľačany, 23 km, 8,5 hod.
Termín: nedeľa, 21.7.2019
Zraz: vlaková zastávka Štrba, 05.40 hod.
Preprava: vlak, bus
Kontakt: P. Šerfel, 0907 992 797

Bukovské vrchy – Kremenec (P)

Trasa: 1. deň Nová Sedlica - Kremenec - Wedlina PĽR, cca 7,5 hod., 2.
deň Wedlina - Jarabá skala - Nová Sedlica cca 6 hod.
Termín: sobota - nedeľa, 3.-4.8.2019
Zraz: kultúrny dom Štrba, 06.00 hod.
Preprava: vlastná autodoprava
Kontakt: P. Šerfel, 0907 992 797
Na toto podujatie je potrebné sa nahlásiť do 3.7.2019

Český ráj (C)

Termín: 16-17-18.8.2019, na toto podujatie je potrebné nahlásiť sa do
13.6.2018
Trasa: 1. deň: Mladá Boleslav - Turnov, 2 deň: Turnov - Jičín, 3. deň:
Prachovské skály
Zraz: 15.8.2019 žst Štrba, 22.50 hod.
Preprava: vlak Regio jet
Kontakt: P. Erdziak, 0908 970 565

Výstup pod Štrbský štít (VHT)

Termín: nedeľa, 8.9.2019
Trasa: Štrbské Pleso - Mlynická dolina - Capie pleso a späť, 07.00 hod.
Zraz: Kultúrny dom Štrba, 07.30 hod.
Preprava: bus OU
Kontakt: P. Šerfel, 0907 992 797, J. Tomko, 0904 224 449,
P. Erdziak, 0908 970 565, B. Gotthardt, 0905 917 235

Bachledova dolina (P)

Termín: nedeľa, 22.9.2019
Trasa: Ždiar - Príslop. - vrch lanovky - Chodník v korunách stromov - Ždiar
Zraz: Kultúrny dom Štrba, 07.30 hod.
Preprava: vlastná autodoprava
Kontakt: J. Tomko, 0904 224 449

Slovenský raj – Stratenský kaňon (P)

Termín: nedeľa, 6.10.2019
Trasa: Stratená - Stratenský kaňon - Havrania skala - Občasný prameň
- Stratená 8,6 km, 3,5 hod.
Preprava: vlastná autodoprava
Zraz: Kultúrny dom Štrba, o 8.00 hod.
Kontakt: P. Šerfel, 0907 992 797

Niedzica PĽR (P)

Termín: nedeľa, 20.10.2019
Trasa: zámok, hrad
Zraz: Kultúrny dom Štrba, 07.00 hod.
Preprava: vlastná autodoprava
Kontakt: B. Gotthardt 0905 917 235

Dôležité upozornenie:

Všetky podujatia sú na vlastnú zodpovednosť!
Pri nepriaznivom počasí sa akcia môže zrušiť alebo presunúť na iný termín.
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Činnosť ZO SZPB v roku 2018
Výročná členská schôdza ZO SZPB, ktorá
sa konala 1. februára 2019 v zasadačke Spoločenského domu, bola príležitosťou zhodnotiť
celoročnú prácu organizácie v roku 2018. Na jej
zasadaní sa zúčastnilo 24 členov z celkového
počtu 35. V členskej základni už nie sú zastúpení priami účastníci protifašistického odboja, tvoria ju ich potomkovia a sympatizanti. Vo svojej
činnosti podporujú úctu k hrdinským skutkom
ľudí, ktorí sa Slovenského národného povstania
zúčastnili, snažia sa mládež viesť k hrdosti na
slávne historické medzníky a nedovoliť, aby sa
hrôzy vojny opakovali.
V tom zmysle vyznela aj správa, ktorú predniesol predseda ZO Pavol Otčenáš. Organizácia
venuje veľkú pozornosť pietnym a spomienkovým stretnutiam pri pomníkoch padlých hrdinov
1. a 2. svetovej vojny a Slovenského národného
povstania. V areáli pamätníka Smútiaca mať
ich organizuje Obec Štrba. Členovia organizácie
konštatujú, že tieto akty sú dôstojné, zúčastňuje

Pri pamätníku v Nemeckej.

sa ich čoraz viac občanov, vrátane žiakov Základnej školy. Vysoko hodnotia obsah slávnostných príhovorov starostu obce Michala Sýkoru,
ktorý je zároveň tajomníkom ZO SZPB, veľmi
pôsobivé sú aj kultúrne vložky v podaní žiakov
ZŠ i speváckej skupiny.
Členovia ZO SZPB mali viac príležitostí sa
takýchto slávností zúčastniť: boli na regionálnych oslavách SNP na Podbanskom a následne
položili vence aj k pomníku na Štrbskom Plese a k pamätnej tabuli padlých železničiarov

Správu o činnosti predniesol predseda Pavol Otčenáš.

v Tatranskej Štrbe. Siedmi členovia sa zúčast- slávnosti pamiatky zosnulých deti s členmi ZO
nili Stretnutia generácií s potomkami vypálenej položili kytičky kvetov a zapálili sviečky na hroobce Kalište, ktoré sa konalo za účasti najvyš- boch neznámeho vojaka a desiatnika Kajabu.
ších ústavných činiteľov, ďalší boli na oslavách Tieto hroby sú zásluhou obce pekne upravené.
v Krpáčove pri príležitosti 74. výročia SNP a
Vo veľkom počte si členovia našej organizácie s ostatnými občanmi pripomenuli
výsadku 2. paradesantnej brigády.
Naša organizácia pripravila pre svojich čle- 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny na
nov kultúrno-poznávací zájazd po stopách pa- podujatí, ktoré pripravila obec Štrba. Určite patrimätných miest slovenských dejín. 20 členov si lo k najpozoruhodnejším v roku 2018, samotná
prezrelo múzeum a pamätník v Nemeckej, zvo- slávnosť i sprievodné akcie mali veľmi vysokú
lenský zámok a pamätníky padlým na námestí úroveň. Poďakovanie si zaslúži Obecný úrad a
SNP vo Zvolene, drevený artikulárny kostol osobitne starosta obce Michal Sýkora.
v Hronseku a Korytnické kúpele v lokalite na
Na výročnej schôdzi odzneli hodnotné disúpätí Prašivej, ktorá tiež súvisí so SNP. Neskla- kusné príspevky tajomníka Oblastného výboru
mal cieľ zájazdu - návšteva Pamätníka SNP v Poprade Jána Pavlovčina, starostu obce Miv Banskej Bystrici a jeho areálu. Všetci ocenili chala Sýkoru a členov ZO s návrhmi na ďalšie
hodnotný výklad sprievodcu, ktorý priblížil histó- smerovanie organizácie. Ján Pavlovčin odoriu od vzniku vojnového konfliktu až do ukončenia vzdal Obci Štrba, Poľnohospodárskemu druž2. svetovej vojny.
stvu, Pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba
9. septembra 2 členky na požiadanie kan- a 7 členom ZO ďakovné listy.
celárie Ústrednej rady SZPB sprevádzali
Na výročnej schôdzi bol zvolený výbor v zlo30 členov ZO SZPB a ich sympatizantov žení: predseda Pavol Otčenáš, tajomník Michal
zo Senca, ktorí si prišli pozrieť pamätník SNP na Sýkora a ďalší členovia Ing. Ján Tomko, Anna
Štrbskom Plese a miesto, kde sú pochovaní Šte- Gejdošová, Michal Petruška a Viera Zemanová.
fan Morávka a ich rodák Ján Rašo. Členka ZO
Anna Gejdošová, ZO SZPB Štrba
Mgr. Zuzana Sviteková
pripravila pre žiakov ZŠ
besedu o jej spomienkach na vojnové časy.
Žiaci ZŠ sa zúčastnili
súťaže Medzníky 2. svetovej vojny, ktorú organizoval Oblastný výbor
SZPB, tiež so zástupcami ZO zapálili kahance
na hroboch účastníkov
vojny a SNP. Tu im informácie o historických
udalostiach a vplyve
vojny aj na obyvateľov Štrby podal Michal Na stretnutí generácií s potomkami vypálenej obce Kalište, kde sa
Petruška. Pri príležitosti zúčastnil aj predseda vlády SR Peter Pellegrini.
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Rok 2018 sa pre štrbských hasičov
niesol v znamení osláv 140. výročia prvej
písomnej zmienky o vzniku dobrovoľných
hasičov v Štrbe
Minulý rok bol pre Dobrovoľný hasičský
zbor Štrba bohatý na celkovú činnosť
z technickej aj požiarnej stránky. Členskú
základňu tvorilo 82 členov. Po vykonanej
previerke bol DHZ Štrba zaradený štátnymi orgánmi Hasičského záchranného zboru pre rok 2018 do skupiny A.
Počas roka 2018 sa hasiči starali o zverenú techniku v takom zložení ako v roku
2017. Okrem toho bolo dokúpené plávajúce motorové čerpadlo a 4 ručné prenosné
vysielačky.
Oslavy 140. výročia prvej písomnej
zmienky o hasičoch v Štrbe sa konali
v októbri za účasti viacerých významných
hostí, vrátane prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha a štátneho tajomníka MV SR Rudolfa
Urbanoviča. V rámci osláv boli odovzdané
Ceny obce za celoživotnú obetavú prácu
v DHZ trom hasičom – Pavlovi Jonásovi
a in memoriam Pavlovi Blaškovi a Jánovi
Srebalovi.
V roku 2018 absolvovali hasiči niekoľko
technických výjazdov – čistenie kanalizácie na Štrbskom Plese a na ulici Brezovej
v obci, polievanie trávnika na detskom ihrisku v Štrbe, pomoc pri kultúrnych a športových podujatiach na Štrbskom Plese a
v obci, čerpanie vody z pivnice rodinného
domu v obci Lučivná, prerezávanie a rozširovanie požiarnych koridorov v lesoch štrb-

Hasiči počas rokovania.

ského urbáru, odstraňovanie následkov
extrémnej prietrže mračien na Štrbskom
Plese, hasenie požiarov v obci a aj v rámci
regiónu, umývanie ciest, odpálenie vianočného ohňostroja v obci a ďalšie aktivity.
Okrem bohatej zásahovej a technickej
pomoci sa členovia venovali výchove detí
a mládeže. Cez víkendy absolvovali mladí i
dospelí hasiči súťaže v Podtatranskej olympiáde mladých hasičov a v Podtatranskej
hasičskej lige. Každoročne sú organizátorom dvoch hasičských súťaží – „Memoriálu
Jána Jonasa a Dušana Sokola“ a „O Pohár
starostu obce“. Počas roka sa uskutočnilo
niekoľko výmenných návštev s hasičmi

Pri príležitosti životného jubilea boli ocenení dlhoroční členovia zboru Pavol Jonás a Pavol Baláž,
za ktorého prevzala cenu Mgr. Ľubomíra Iľanovská.

z družobnej obce Štěpánkovice.
Dobrovoľný hasičský zbor ďakuje všetkým členom za prácu a sponzorom za finančnú podporu v uplynulom roku.
Michal Garaj,
predseda DHZ Štrba

Aj matičiari hodnotili svoju činnosť za
uplynulé obdobie
Miestny odbor Matice slovenskej v
Štrbe zhodnotil uplynulý rok na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 3.
2. 2019. Schôdzu otvoril a viedol Ing. Jaroslav Baláž. Po výročnej správe predsedu
MO MS Michala Pavelu, vyše sedemdesiat
prítomných matičiarov si slovom aj obrazom, ktoré pripravila Ing. Petra Sokolová,
zaspomínalo na podujatia organizované
štrbskými matičiarmi. Medzi najvýznamnejšie by som spomenul Vatru zvrchovanosti, výlet na Čiernohronskú železnicu a
návštevu Horehronského múzea v Brezne,
pomoc pri prácach v archeologickej lokalite Šoldov a športové podujatie „Beh okolo
Šoldova“. Ing. Miroslava Petrušková predniesla správu o hospodárení organizácie.
Keďže tohto roku si pripomíname viacero
významných výročí – napr. 100 rokov od
tragickej smrti gen. M.R. Štefánika, prispôsobili sme tomu aj plán práce na rok 2019,
ktorý predniesla Ivana Sokolová. V návrhu
je účasť na pietnej spomienkovej akcii na
Bradle, ďalej tradičná Vatra zvrchovanosti,
Beh okolo Šoldova a ďalšie väčšie, či menšie podujatia. V rámci diskusie odovzdala
Mária Silvajová pre Maticu vyšívaný obraz
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Štrbanov v štrbskom kroji.
Miestny odbor Matice slovenskej v Štrbe
má bohatú tradíciu a verím, že aj nádejnú
budúcnosť. Patrí medzi najväčšie miestne
odbory na Slovensku a stále k nám prichádzajú noví členovia, hlavne mladí. Veď
zachovávať kultúrne a historické dedičstvo
našich predkov by malo byť cťou každého
roduverného Slováka. Slovenská ľudová
kultúra a umenie zosobňujú dušu slovenského národa, o ktorú sa musíme starať.
Michal Pavela,
predseda MO MS
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo vyše 70 matičiarov.

Pravidelným podujatím, ktoré organizuje MO MS v Štrbe je Vatra zvrchovanosti.

Futbalový oddiel prešiel viacerými
zmenami
Dňa 4. februára 2019 sa konala výročná členská schôdza futbalového oddielu
Štrba. Členovia výboru na nej informovali
pozvaných hostí o doterajšom fungovaní
oddielu. Pozvanie prijal aj čestný predseda
klubu a starosta obce Michal Sýkora. Na
schôdzi sa odprezentovala správa o činnosti oddielu za rok 2018, správa o hospodárení za rok 2018 a plán činnosti na
rok 2019.
V súčasnosti oddiel tvoria 4 mužstvá:
- mužstvo mužov, hrajúce v Podtatranskej lige dospelých
- mužstvo najmladších žiakov Važec
U13, hrajúce v Štrbe
- mužstvo dorastencov Švábovce U19,
hrajúce v 4.lige, pod hlavičkou obce Štrba
- mužstvo starých pánov, hrajúce priateľské zápasy s mužstvami starých pánov
z Liptova.
Prípravka U13 najmladších žiakov hrá
svoje zápasy turnajovým spôsobom. Tré-

Najmenšie deti počas tréningovej činnosti.
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nerom je Matúš Pavličko.
Dorastenecké mužstvo Šváboviec, ktoré
hráva pod hlavičkou Štrby U19 skončilo
v 4. lige po jesennej časti 2018/2019 na
5. mieste s 16 bodmi a skóre 45:50. Trénerom je Branislav Klein.
„A“ mužstvo skončilo v V. lige Sever
v ročníku 2017/18 na 14. zostupovom
mieste s 21 bodmi a skóre 49:71. Ďalší
ročník sa začal v 6. podtatranskej lige. Počas letného obdobia a začiatkom jesennej
časti sa zmenil káder a mužstvo doplnilo
veľa mladých, ale tentokrát aj skúsených
hráčov. Veľký vplyv na výkony mal príchod
Tomáša Štefányho z Popradu. Od druhej
polovice jesennej časti zo 6 zápasov sa
podarilo vyhrať 4 zápasy, jeden remizovať
a jeden prehrať. Striedali sa dobré a slabšie výkony. Negatívny vplyv na výsledky
malo aj zranenie Tomáša Hurajta a Ľubomíra Brezinu. V jarnej časti súťaže posilnia mužstvo hráči Marek Badzik, Matúš
Pavličko a Richard Veselý.
Pre slabé výkony a nepriaznivé umiestnenie v tabuľke sa klub počas súťažného
ročníka snažil robiť zmeny aj v riadení, čo
viedlo k ďalším pozitívam. Vedenie klubu
sa rozhodol opustiť dlhoročný predseda a
člen výboru Mgr. Marek Tekeľ a pokladník Ing. Róbert Šulák. Za všetko, čo pre
futbalový klub urobili, im výbor a prítomní
poďakovali.
Naopak, do klubu sa vrátili staré známe tváre a bývalí funkcionári MVDr. Ján
Ksenzakovič a Ľubomír Levocký. Klubu
by mohli opäť vniesť vietor do plachiet a
vrátiť „A“ mužstvo naspäť minimálne do
5. ligy, kde právom patrí.
V rámci futbalového oddielu sa začalo

Členovia futbalového oddielu na vianočnej kapustnici.

začiatkom roka 2018 pracovať aj s tými
najmenšími. Každú sobotu sa stretáva cca
15 až 20 detí, ktoré majú pod vedením
trénerov Milana Macku st. a Ing. Mariána
Macku pohybovú prípravu. Sú to deti pre-

važne od 4 do 7 rokov. Radi by sme ich
časom prihlásili do súťaže, v kategórii tých
najmenších.
Spolupracujú aj so Základnou školou
v Štrbe, ktorá im poskytuje svoje priestory. Podnikli sa prvé kroky k obnove žiackeho a dorasteneckého družstva, pre
zachovanie kontinuity medzi jednotlivými
generáciami. Je to určite práca na dlhšie
obdobie, ale musíme začať už dnes, aby
sa nám to, čím skôr vrátilo v podobe domácich hráčov. V dnešnej dobe nie je samozrejmosťou, že sa deti venujú nejakému
športu a je náročné ich k nemu motivovať.
Našou úlohou je presvedčiť aj rodičov, že
futbal je vhodnou aktivitou pre ich deti.
V Štrbe má futbal dlhoročnú tradíciu a
vždy mal svoje zastúpenie v každej vekovej kategórii. Veríme, že sa nám to opäť
spolu podarí dosiahnuť.
Ing. Marián Macko,
futbalový oddiel ŠK Štrba

V rámci výročnej členskej schôdze boli prediskutované viaceré súčasné zmeny v oddiele.
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Prvý polrok školského roka 2018/2019 je za nami
Prvý polrok školského roka 2018/2019 sme hodnotili na klasifikačnej porade dňa 25. 1. 2019, ktorá uzavrela I. polrok v základnej škole. V nej sme
hodnotili prospech a správanie našich žiakov. Výchovné opatrenia záškolákov sme riešili priebežne počas celého obdobia, kedy je nám veľmi nápomocná
spolupráca s obecnou políciou a komisiou školstva a kultúry pri obecnom zastupiteľstve. Prvý polrok sme ukončili karnevalom na tému „Môj knižný hrdina”.
Každoročne počas celého školského roka majú
žiaci možnosť využívať vzdelávacie poukazy na
záujmovú krúžkovú činnosť. Naši žiaci mali najväčší záujem o tieto záujmové útvary: varíme
s radosťou, florbal na 1. a 2.stupni, hasičský a
krúžok športovej prípravy žiakov I. stupňa.
Kultúrne poukazy žiaci využívajú počas školského roka priebežne na výchovné koncerty
a kultúrne podujatia rôzneho zamerania a obsahu,
ktoré prinášajú žiakom obohatenie a spestrenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Dôležitým momentom pre našich piatakov bolo
celoštátne testovanie T-5, kde žiaci boli preverení
z vedomostí I. stupňa. Výsledky ukázali, že naši
piataci sa pohybujú tesne nad celoslovenským
priemerom. Taktiež testovanie KOMPARO 8 pre
našich žiakov 8. ročníka dopadlo podobne, keď
svojimi výsledkami sa dostali tesne nad slovenský priemer. KOMPARO 9 zasa preverilo vedemosti našich deviatakov, tu sa pohybovali pod
slovenským priemerom.
Počas 1. polroka sme absolvovali množstvo
súťaží na školskej a obvodovej úrovni a úspešní
žiaci nás budú reprezentovať aj na okresných
kolách.
Úspešní riešitelia: internetovej súťaže I-BoborAlena Gregušková, Jakub Krupa a Jakub Soska,
olympiády zo slovenského jazyka v školskom aj
okresnom kole bola Sofia Djurbová, Pytagoriády
– Jakub Soska, Vratko Sorger, Alena Gregušková, Bianka Jakubcová a Jakub Krupa nás budú
reprezentovať aj v okresnom kole, v matematickej olympiáde úspešným riešiteľom bol Andrej
Sedláček, ktorý nás reprezentoval aj v okresnom kole. Z dejepisnej olympiády postúpili do
okresného kola šiesti žiaci, a to: Tadeáš Havaš,
Alexandra Karabínová, Ján Matúš Hurajt, Viktória
Jacková, Soňa Coganová a Marcel Erdziak. Veľké zastúpenie do okresného kola máme v geografickej olympiáde, kde nás bude reprezentovať
9 žiakov – Alena Gregušková, Daniela Jančulová,
Natália Halčinová, Filip Čunderlík, Tadeáš Havaš,
Bianka Jakubcová, Filip Juríček, Ján Matúš Hurajt
a Viktória Jacková. Účasť na okresnom kole na
Hviezdoslavom Kubíne si víťazstvom v školskom
kole vybojovali: Laura Balážová, Juhás Matej, Boris Jakubec, Ema Vaščáková, v súťaži Šaliansky
Maťko zasa Alexandra Šimková a Matej Juhás. Aj
úspešní riešitelia olympiády z anglického jazyka
Erik Jonas a Filip Čunderlík postúpili do okresného kola, kde sa Filip nestratil medzi konkurenciou
a obsadil 7. miesto.

V športových súťažiach sme si
v rámci okresu zmerali sily v Steeple
kros, kde Natália Sokolová obsadila
3. miesto, absolvovali sme Beh Svitom,
kde prvenstvo si odniesli: Natália Sokolová a Dáša Juhásová, Jakub Marec skončil druhý a na treťom mieste
skončila Denisa Donovalová. I. stupeň
je celoročne zapojený do hokejbalovej žiackej ligy. V jesennom období
3.-4. ročník absolvoval základný kurz
plávania na plavárni vo Svite. V zimnej
sezóne sa v bežeckom lyžovaní zúčastňujeme pretekov v rámci Slovenského pohára, kde Matej Juhás získal
1x 3. miesto a v rámci I. časti M - SR
2x 3. miesto.
V rámci spestrenia lyžiarskej sezóny sme absolvovali Štrbské bežky, kde
v žiackej kategórii obsadil 2. miesto
Matej Juhás, 3. miesto Vratko Sorger,
4. miesto Dávid Kašša. V kategórii žiačok obsadila Mária Viktória Kaššová
5. miesto. Medzi ženami do 20 rokov
Natália Sokolová obsadila 4. miesto.
V závere mesiaca január žiaci 6., 7.
a 8. ročníka využili možnosť výborných snehových podmienok na Štrbskom Plese a absolvovali kurz zjazdového lyžovania. V tom istom období
žiaci I. stupňa si vyskúšali bežecké lyže
na Zimných hrách v prírode, kedy pre
mnohé deti to bol prvý kontakt s bežeckými lyžami. Tí zručnejší zvládli aj
náročnosť bežeckých tratí na šprintérskom kole. Svoje nadobudnuté
zručnosti v bežeckom lyžovaní si mohli
otestovať na školských pretekoch
„MAŠKO“, ktoré sa konali na Štrbskom
Plese.
Veríme, že naši žiaci budú úspešní
aj v II. polroku a úspešných riešiteľov,
ako aj postupujúcich na krajské a celoslovenské kolá bude pribúdať.
Do II. polroka prajem našim žiakom aj učiteľom veľa zdravia, šťastia,
ľudského porozumenia, úspechov a
zaujímavých projektov, aby naša škola naďalej fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská,
riaditeľka ZŠ Štrba

MAŠKO

Poradie Meno a priezvisko
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.

Filip Juríček
Andrej Eštvan
Viktória Hurajtová
Michaela Žišková
Ema Vaščáková
Veronika Simová
Alexandra Karabínová
Andrej Ján Gavalier
Matúš Janko
Mária Viktória Kaššová
Alena Gregušková
Alexandra Majerčáková
Matej Juhás
Vratko Sorger
Matúš Kuruc
Simona Kurucová
Lenka Šurinová
Alexandra Rumančíková
Dávid Kašša
Tomáš Gurecka
Patrik Marec
Adela Balážová
Tamara Rázgová
Timea Kovárová
Šimon Janko
Jakub Soska
Dáša Juhásová
Ema Michalková
Andres Tekeľ
Jana Michalková
Ema Bajčičáková
Terézia Simová
Ondrej Majerníček
Martin Bátori
Soňa Gurecková

Ročník

Výsledný čas

2004
2004
2004
2004
2004
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

4:38,8
5:44,4
3:54,4
5:47,7
5:49,9
4:59,0
7:02,8
3:45,8
3:58,2
3:55,5
4:33,3
6:18,4
3:43,7
3:52,0
4:24,6
4:55,7
5:38,6
8:07,9
2:38,5
2:44,3
2:47,2
2:31,0
2:47,1
2:48,9
2:48,8
3:12,5
2:53,8
2:59,0
1:57,5
0:48,0
0:50,1
1:11,5
1:37,5
1:51,0
2:11,2
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podujatia v obci v mesiacoh január a február
Maskot Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji
Maskot Macejko mal premiéru pred fanúšikmi v tretiu januárovú sobotu na Námestí MS
1970 na Štrbskom Plese. Návštevníkom spestril
lyžovačku, s mnohými sa fotil priamo na svahu.
Bolo to presne 111 dní do začiatku Majstrovstiev
sveta v ľadovom hokeji IIHF 2019 na Slovensku.
Macejkov krstný otec je Ján Laco, ktorý uviedol
maskota do života spoločne s generálnym sekretárom SZĽH Miroslavom Valíčkom a starostom
obce Štrba Michalom Sýkorom. Maskota posypali
snehom a popriali úspešné majstrovské zápasy.
Podujatie moderoval Marcel Forgáč.
Organizačný výbor 2019 IIHF MS v ľadovom
hokeji sa rozhodol predstaviť a pokrstiť nového
maskota na mieste, kde sa v roku 1925 uskutočnili jubilejné desiate majstrovstvá Európy v
ľadovom hokeji - na Štrbskom Plese a ďalšia symbolika - Macejko je medveď a ten patrí do hôr.
Zvažovali rôzne postavičky a symboly, ktoré sa
viažu k našej krajine. V prospech medveďa hovorila hlavne jeho symbolická rovina - sila, bojovnosť,
odvaha a majestátnosť. Trvalo niekoľko mesiacov,
kým sa medveď Macejko dostal do finálnej podoby a uzrel svetlo sveta. Na jeho tvorbe najskôr pracoval tím zložený z dizajnérov, ideamakerov a ilu-

Krstným otcom Macejka bol hokejový brankár Ján Laco, ktorý uviedol maskota do života spoločne
s generálnym sekretárom SZĽH Miroslavom Valíčkom a starostom obce Štrba Michalom Sýkorom. Podujatie moderoval Marcel Forgáč.

O fotenie s maskotom bol veľký záujem.

strátora. Tí vytvorili vizuál, na základe ktorého mu
renomovaná spoločnosť v Kanade vdýchla život
a vytvorila ho v životnej veľkosti. Meno maskota
2019 IIHF MS v ľadovom hokeji vybrali samotní
hokejoví fanúšikovia prostredníctvom hlasovania
na oficiálnom facebookovom profile MS 2019.
Z viac ako 1200 návrhov do finále postúpili mená
Juro a Macejko. Zvíťazil Macejko s dvojnásobným
počtom hlasov.
Na fotografiách z podujatia spolu s Macejkom
bol aj medveď Štrbko a krojované páry Detského
folklórneho súboru Štrbianček. Program spestrila
hudobná skupina Vidiek.
Ľubomíra Otčenášová

Deti z DFS Štrbianček s hokejovými brankármi Jánom Lacom (foto vľavo) a Jánom Laššákom.
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Oslobodenie obce
29. januára 2019 uplynulo už 74 rokov
od oslobodenia našej obce. Tento výrazný
dejinný medzník v našej histórii sme si
pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať za účasti
predstaviteľov obce, inštitúcií a organizácií
v obci. Každoročne výročia oslobodenia
obce sa zúčastňujú aj žiaci základnej školy
a učitelia všetkých našich škôl. Pamiatke
padlých sa prišli pokloniť aj mnohí ďalší
naši občania. Na úvod pietnej spomienky
sa účastníci poklonili a starosta obce zavesil veniec na budovu kultúrneho domu,
kde je umiestnená pamätná tabuľa na počesť oslobodenia obce. S tónmi skladby
Pochod padlých revolucionárov sa účastníci presunuli k pamätníku Smútiaca mať
a Pamätníku padlých vo vojne, kde položili
vence - starosta obce Michal Sýkora, podpredsedníčka ZO SZPB Anna Gejdošová
a predseda MO MS Michal Pavela. Po poetickom slove žiačok základnej školy sa
prihovoril starosta obce Michal Sýkora a
záverečné slovo s poďakovaním za účasť
povedala Ľubomíra Otčenášová.
Nezabúdajme, veď oni sú pre nás nezabudnuteľní poslovia slobody...a pamätné
miesto, pomník Smútiaca mať, je pre nás
symbolom úcty a vďaky. Nech navždy pripomína budúcim generáciám veľkosť obetí, ktorými bola vykúpená naša sloboda.
Ľubomíra Otčenášová

Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnili predstavitelia obce, inštitúcií a organizácií pôsobiacich
v obci, žiaci základnej školy, ako aj obyvatelia obce.

Kalendár podujatí - udalostí na mesiac marec 2019
2. – 3. 3. 2019
Snow volleyball (2. ročník) – Športový areál Štrbské Pleso
9. – 10. 3. 2019
Veľká cena Slovenska (64. ročník) – zjazdovka Furkota Štrbské Pleso
12. – 13. 3. 2019
Zimná kalokagatia (9. ročník) – Športový areál Štrbské Pleso
16. 3. 2019
Voľby prezidenta SR – určené volebné miestnosti v Štrbe, Tatranskej Štrbe a Štrbskom Plese
16. – 17. 3. 2019
Majstrovstvá SR v behu na lyžiach - Športový areál Štrbské Pleso
17. – 19. 3. 2019
Venerovského memoriál – Majstrovstvá lesníkov SR v lyžovaní (55. ročník) Športový areál Štrbské Pleso
22. – 24. 3. 2019
Československé firemné hry – Športový areál Štrbské Pleso
24. 3. 2019
Valné zhromaždenie PS Urbár Štrba - Štrba, kultúrny dom
28. 3. 2019
Deň učiteľov

Pamätník Smútiaca mať.

29. 3. 2019
Výročná členská schôdza PD Štrba – Štrba, kultúrny dom
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6. ročník Športového plesu
Dňa 9. 2. 2019 sa uskutočnil v Reštaurácii
Martek 6. ročník Športového plesu, ktorého
organizátorom je futbalový a lyžiarsky oddiel
ŠK Štrba.
Pozvanie na ples prijala známa slovenská
herečka a speváčka Katarína Hasprová, ktorá
vystúpila v úvode s pesničkou Isabel a počas plesu zaspievala niekoľko pesničiek zo
známych muzikálov. Slávnostný prípitok predniesol starosta obce Michal Sýkora. Účastníci
mali pripravený bohatý program, o zábavu sa
postaral DJ Maťo. Vo víre tanca tak aspoň na
chvíľu zabudli na starosti a povinnosti. Počas
celého plesu vládla príjemná atmosféra a dobrá
nálada.
Organizačný výbor touto cestou ďakuje

Prípitok predniesol starosta obce.

všetkým, ktorí 6. ročník Športového plesu podporili a
venovali ceny do tomboly.
Organizačný výbor
Športového plesu

Pozvanie na ples prijala herečka a
speváčka Katarína Hasprová.
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AJ VOJACI TVORILI HISTÓRIU ŠTRBSKÉHO PLESA
27. februára 2019 uplynie presne 120 rokov od chvíle, kedy účastníci lyžiarskeho kurzu nastúpili na jeho záver - na diaľkový lyžiarsky beh na trase
Štrba – Štrbské Pleso – Veľký Slavkov. Naša lyžiarska história pokladá túto udalosť za historicky prvé lyžiarske preteky v behu na lyžiach na území Slovenska. Boli to práve vojaci, ktorí začali koncom devätnásteho storočia v rámci svojho výcviku využívať lyže v tatranskom teréne na dlhé kondičné pochody,
až na niekoľko desiatok kilometrov. Tento prvý zaznamenaný lyžiarsky kurz sa uskutočnil vo februári 1899 v okolí Štrbského Plesa a zúčastnilo sa ho
88 dôstojníkov a poddôstojníkov 34. pluku cisárskej a kráľovskej armády /c. a k. armády/. Vojaci sa však do histórie Štrbského Plesa a jeho okolia zapísali
aj pri iných príležitostiach, veď posúďte sami.
Prví vojaci sa dostali do Vysokých Tatier
už v roku 1769, kedy sa aj na jeho území
začalo tzv. jozefínske mapovanie, t.j. kartografické snímky celej habsburskej monarchie, čo boli prakticky prvé topografické

korovi, pri ich každodennej práci v zimnom
období. Avšak lyže, ktoré skončili v armáde, sa po ich odskúšaní v horskom teréne
stali neskôr dôležitou súčasťou vojenského
výstroja vojakov pri zimnom výcviku prís-

Vojaci novej Čsl. armády.

Nástup „financov“ na jazere pred lyžiarskym výcvikom.

mapy v dnešnom slova zmysle. Vojenskí
mapovači v Tatrách, ktorí sa pohybovali
aj v okolí Štrbského plesa, pracovali pod
vedením dôstojníkov Waldaua a Fleschiera, pričom pri výškových meraniach okolitých štítov používali barometrickú metódu.
Aj na základe týchto vojenských meraní
bol vtedy zverejnený nesprávny údaj,
že najvyšším vrcholom Vysokých Tatier
i celých Karpát je Kriváň. Ďalšie trigonometrické snímky Tatier urobili v rokoch
1882-1823 dôstojníci rakúskeho generálneho štábu /K. k. Triangulierungs-Korps/,
ale ich výsledky neboli zverejnené.
Prvé tri páry lyží priviezol na Štrbské
Pleso pri svojej návšteve v roku 1886
arciknieža Jozef Karol Ľudovít Habsburg
a osobne ich aj úspešne vyskúšal na tunajších terénoch. Tieto lyže skončili neskôr v
armáde, ale ich domáca napodobnenina
z bukového dreva pomáhala tak lesníkovi
Petrovi Havašovi – Horníčkovi, ako aj poštovému doručovateľovi zo Štrby Jánovi Sý-

lušníkov c. a k. armády. Pričinením husárskeho kapitána Kamila Lercha, rodáka zo
Spišskej Belej, sa potom už od roku 1899
začal konať lyžiarsky výcvik aj pre prísluš-

Nemeckí vojaci pózujú na jazere.

níkov vojenských posádok v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Poprade a Kežmarku.
Prvá svetová vojna, ktorá sa v júli 1914
rozpútala z ozbrojeného konfliktu medzi Rakúsko – Uhorskom a Srbskom, mala katastrofálny dopad aj na kúpele na Štrbskom
Plese, ktoré sa po vyhlásení mobilizácie
takmer vyprázdnili. Keď ruské cárske vojská obsadili po úspešnej ofenzíve aj časť
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tov v Tatranskej Lomnici.
Vojaci novej Československej republiky
/ČSR/ prišli do Popradu, kde bola neskôr
dislokovaná aj trvalá posádka, na pancierovom vlaku 15. decembra 1918. Vojenské
lyžiarske výcviky priamo v horách sa začali
prakticky už v zime 1919. Vysoké Tatry sa
totiž 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,
Jednotka Wehrmachtu pochoduje pred Grandhotelom Kriváň.

východného Slovenska, prepukla panika
aj na Štrbskom Plese. Rakúsko – uhorskí
vojaci začali dokonca budovať zákopy, ktoré mali zadržať očakávaný postup ruských
armád cez štrbskú úžinu, a to delostreleckou paľbou zo severných predhorí Nízkych
Tatier a stanovíšť poniže Štrbského Plesa.
V rokoch prvej svetovej vojny však Štrbské Pleso slúžilo predovšetkým ako zimné
výcvikové stredisko pre horské oddiely
pred odchodom na front. K dispozícii bolo
štyristo hotelových lôžok a troj – až štvortýždňové výcvikové kurzy absolvovalo
počas vojny asi päťsto dôstojníkov, štyritisíc poddôstojníkov a vojakov pod vedením hlavného cvičiteľa kapitána Hermana
Czanta. Tieto kurzy sa uskutočnili už podľa
novšej Bilgeriho lyžiarskej školy. Frekventanti jedného z takýchto kurzov, poručík
Brachfeld a desiatnik Gyori, ktorí zahynuli
17. februára 1918 v Mlynickej doline, sú
tiež prvými známymi lavínovými obeťami

Československí legionári.

vo Vysokých Tatrách.
Počas obdobia vojny sa vo Vysokých
Tatrách, vrátane Štrbského Plesa, uskutočnilo v roku 1916 aj doteraz historicky
najväčšie vojenské cvičenie, ktorého základňa bola v Tatranských Matliaroch. Veliteľom tohto cvičenia
bol arciknieža Fridrich
Habsburský, veliteľ
5. armádneho zboru
c. a k. armády a tohto
cvičenia sa zúčastnilo
až 4 500 príslušníkov
armády. Kompletná
vojenská lyžiarska výstroj armádneho vojaka z tohto cvičenia
z roku 1916 patrí
Budova terajšej ubytovne ŠKP, predtým Červenej hviezdy. Objekt predtým
dnes medzi unikáty
slúžil aj ako budova finančnej stráže.
Múzea zimných špor-

a to územnými ústupkami Československa, ale mimo Tatier. Vzhľadom na situáciu
na spoločných hraniciach s Poľskom preto
nie je prekvapením, že prvou novou stavbou, ktorá vyrástla v roku 1920 na Novom
Štrbskom Plese v novej ČSR bola zrubová
budova finančnej pohraničnej stráže neďaleko bývalých Szentiványiho rybníkov
/dnes bývalá budova ŠKP Štrbské Pleso/.
Vojaci novej čs. armády sa však ukázali ako nenahraditeľní aj pri športových a
turistických aktivitách na Štrbskom Plese
a v okolí. Už v roku 1920, pred organizovaním Zimných športových slávností na
Štrbskom Plese, prvých v novovzniknutej
ČSR, na požiadanie Aloisa Chytila uvoľnil
škpt. Václav Dusil na dva týždne z výcviku
pätnásťčlennú jednotku, ktorá pripravila po
technickej stránke lyžiarsku bežeckú trať,
rýchlokorčuliarsky ovál na zamrznutej hladine Štrbského plesa a pri Móryho rozhľad-

20
ni na Kláte postavili provizórny skokanský s Poľskom hermeticky uzatvorené. Na
mostík.
Štrbskom Plese sa organizovali lyžiarske
Na požiadanie Klubu československých kurzy pre príslušníkov Finančnej /pohraturistov pomáhali vojaci z posádky zo Spiš- ničnej/ stráže. Každý rok sa vo dvoch
skej Novej Vsi aj pri údržbe a značkovaní šesťtýždňových kurzoch vystriedalo 50 až
turistických chodníkov, bol medzi nimi aj 60 účastníkov. Na konci kurzu vždy bývali
strategicky významný chodník na Rysy. bežecké preteky na 18 km, či preteky hliaVojaci pod vedením
kapitána
Sobeka
pomáhali tiež pri výstavbe nového skokanského mostíka
podľa projektu Karla
Jarolímka v roku
1926 v ústí Mlynickej
doliny. V lete 1932
mohli turisti stretnúť
vojakov aj na chodníku od Popradského
plesa až po sedlo
Váhy, kde vynášali
stavebný materiál na
výstavbu najvyššie
položenej tatranskej
chaty pod Rysmi a Vila Popelka, asanovaná v roku 1945.
neskôr aj pomáhali s
jej výstavbou.
dok na 25 km. Z frekventantov po záverečNajvýznamnejším športovým podujatím ných skúškach vyberali lyžiarske talenty
v medzivojnovom období boli na Štrbskom a najlepších absolventov prideľovali na
Plese v roku 1935 Preteky FIS, ktoré boli najnáročnejšie hraničné úseky na severoneskôr označené ako riadne Majstrovstvá východe Slovenska, do Vysokých Tatier,
sveta v klasickom lyžovaní. A toto podujatie by sa opäť nemohlo uskutočniť bez aktívnej pomoci vojakov. Jednotlivé športové
súťaže boli totiž ohrozené veľkým návalom
snehu, a tak prišli na pomoc vojaci 3. horského pluku z Popradu, ktorí úspešne prešliapavali lyžiarske bežecké trate a upravovali tiež doskočisko pod Jarolímkovým
mostíkom na Štrbskom Plese.
Už spomínaný škpt. Václav Dusil už v
roku 1926 predstavil turistickej verejnosti svoju verziu horskej záchrany v Tatrách
a za podpory svojich nadriadených začal
aj s telefonizáciou záchranných staníc na
viacerých vysokohorských chatách a hoteloch, pričom v čase letnej sezóny slúžili na
viacerých vysokohorských chatách dvojice vyškolených vojakov ako profesionálna
záchranná služba. Dusil osobne podporil
aj Chytilovu iniciatívu pri vybudovaní inJán Rašo a Štefan Morávka pred Hotelom
formačnej kancelárie pre turistov na ŠtrbHviezdoslav s pracovníkom recepcie Antonom
skom Plese v budove železničnej stanice
Striežencom v roku 1943.
ozubnicovej železnice. A tak sa v Tatrách
v medzivojnovom období tradovalo, že na Oravu a do Zamaguria. Štrbské Pleso
informačná kancelária Karpathenvereinu sa tak stalo dejiskom celoštátnych súťaží
bola síce prvá, ale tá Dusilova /KČST/ bola „financov“. Strelnica bola vtedy umiestnelepšia.
ná pri Slepom plese. Ako hlavný tréner na
Po vyhlásení samostatného Sloven- kurzoch Finančnej stráže pôsobil lyžiarsky
ského štátu 14. marca 1939 boli hranice inštruktor František Bujak a bežcov, pre-
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tekajúcich za Klub slovenských turistov a
lyžiarov trénoval na Štrbskom Plese prvý
slovenský olympionik Lukáš Michalák zo
Ždiaru.
Po vypuknutí Slovenského národného
povstania 29. augusta 1944 Nemci obsadili mestá Kežmarok a Poprad a na Štrbské
Pleso vyslali komisára okresného úradu
s požiadavkou, aby
ho tunajší obyvatelia
vydali bez boja. Príslušníci pohraničnej
stráže pod velením
Jána Rašu a príslušníci žandárskej stanice
pod velením Štefana
Morávku, ubytovaní
v kasárňach pri bývalých Szentiványiho
rybníkoch však vyhlásili, že budú bojovať a
ako prví sa pridali k
povstalcom. Vstúpili do samostatného
partizánskeho oddielu Vysoké Tatry, ktorý sa spočiatku usadil
vo Važeckej chate pri Troch studničkách,
odkiaľ jeho príslušníci podnikali výpady
do okolia. Po vypálení chaty v septembri
1944 sa stiahli na Grúnik pod Kriváň.
Situácia na Štrbskom Plese sa výrazne
zmenila 29. októbra 1944, kedy všetky
budovy v osade obsadili príslušníci Wehrmachtu, veliteľom 600 člennej posádky bol
major Kräger, ktorý si za svoj hlavný stav
vybral Grandhotel Hviezdoslav a pred ním
prikázal vybudovať guľometné hniezdo.
Štrbské Pleso a okolie sa potom stalo
miestom drobných prestreliek medzi nemeckými vojakmi a partizánmi, ale Nemci
tu nenapáchali veľa škody a nedopustili sa
ani zverstiev, ani prenasledovania miestnych obyvateľov. Pripisovalo sa to aj vážnosti a vysokému veku majora Krägera,
ktorý bol v civile riaditeľom priemyselnej
školy v Halle. Paradoxne si pobyt nemeckej posádky najviac odniesla vila Popelka
pri jazere, v ktorej si Nemci koncom roku
1944 urobili koniareň a tak ju zdevastovali,
že hneď po skončení vojny ju bolo potrebné zbúrať. Zle dopadli aj niektoré horárne
a chaty v okolí Štrbského Plesa, v ktorých
sa ukrývali partizáni a ktoré Nemci vypálili.
Nemecká posádka na Štrbskom Plese
vzrástla neskôr dokonca až na 900 mužov,
no 23. januára 1945 Krägerov batalión
opustil osadu s tým, že ho vystrieda veliteľstvo bojovej divízie, no k tomu našťastie
nedošlo. V noci z 28. na 29. januára 1945

ŠTRBSKÉ NOVINY 21
prišli na Štrbské Pleso prví príslušníci Sovietskej armády, keď už dva dni predtým ho
obsadila partizánska skupina majora Chrastinu. Cesta ku slobode však nebola celkom
bez obetí. V tvrdých bojoch, ktoré viedol
partizánsky oddiel Vysoké Tatry padli aj
štrbskopleskí velitelia žandárskej stanice
Štefan Morávka a Finančnej stráže Ján
Rašo. Kpt. Ján Rašo padol v boji s fašistami 26. novembra 1944 v lokalite na Troch
studničkách, kde bol aj pôvodne pochovaný. Kpt. Štefan Morávka padol v boji
na úpätí Kriváňa 14. januára 1945 a bol
pôvodne pochovaný v podtatranskej obci
Liptovská Kokava.
Po oslobodení Vysokých Tatier bolo
rozhodnuté, že obaja budú pochovaní
priamo na Štrbskom Plese, a tak boli oba
doterajšie hroby 11. júla 1945 otvorené, pozostatky exhumované a následne
12. júla 1945 so všetkými vojenskými
poctami pochované na poloostrovčeku pri
jazere na Štrbskom Plese aj za hojnej účasti občanov materskej obce Štrba. Neskôr,
v roku 1953 bolo toto pietne miesto doplnené sochou partizána od Ladislava Snopku a Jána Svetlíka. Ide o najvyššie položené pietne miesto na celom Slovensku.
Najvýznamnejším športovo-spoločenským podujatím v povojnovej histórii

Štrbského Plesa bolo usporiadanie Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych
disciplínach v roku 1970. A tak ako v minulosti, ani pri príprave a organizácii tohto
podujatia nemohli chýbať príslušníci Československej ľudovej armády. Pomáhali
najmä pri zemných prácach pri výstavbe
skokanských mostíkov i bežeckých tratí,
počas samotného podujatia pôsobili aj pri
organizácii pohybu návštevníkov, ako aj pri
slávnostných ceremoniáloch.
Ďalším významným športovým podujatím, pri príprave a organizácii ktorého
nemohli chýbať aj príslušníci armády,
bola na Štrbskom Plese Svetová zimná
univerziáda v roku 1987. Veľmi významná
bola aj ich technická výpomoc v rokoch
1987 a 1988, kedy sa zrealizovala rekonštrukcia veľkého skokanského mostíka.
Pomocou 4 tankových ťahačov a ich osádok z posádky z Kežmarku sa podarilo vyviesť po svahu Interski k päte mostíka viac
ako 200 ton oceľovej konštrukcie a dva
žeriavy, 100-tonový Demag a ďalší 50-tonový z Hutných montáží Ostrava. Napriek
nepriazni počasia sa všetky práce podarilo
zrealizovať bez akýchkoľvek problémov.
Ako trvalá pripomienka pôsobenia vojakov v tatranskej oblasti sa začali poriadať
na ich počesť na Štrbskom Plese aj via-

Prví sovietski vojaci vo Vysokých Tatrách, rok 1945.

ceré športové lyžiarske podujatia, či už to
bol masový lyžiarsko – turistický pochod
„Po stopách Čsl. armádneho zboru“, alebo
bežecké preteky pod názvom „Memoriál
Vincenta Hudáčka a Štefana Kovalčíka“.
Vojaci začali od roku 1996 organizovať aj
svoj vojenský výstup na Kriváň, ktorým si
chceli pripomenúť výročie SNP.
V súčasnosti je toto podujatie, ktoré v
roku 2018 malo už svoj 23. ročník, prezentáciou ozbrojených síl a Zväzu vojakov SR
športovou činnosťou, pri utužovaní vzťahov
s vojakmi krajín V 4 a členmi organizácie
EUROMIL /Európske vojenské zväzy/.
Naposledy vojaci z Kežmarku vypomáhali tatranským športovým organizátorom
pri príprave mostíka HS 100 v roku 2000
pred začiatkom Majstrovstiev sveta juniorov v klasickom lyžovaní, kedy v dňoch
tesne pred podujatím napadlo na Štrbskom
Plese takmer 150 cm nového snehu. Iba
skupina až 80 vojakov bola schopná v
krátkom čase všetok tento prebytočný
sneh vyhádzať ručne z doskočiska mostíka i celého areálu. Samotné podujatie potom prebehlo bez akýchkoľvek problémov
a opäť potvrdilo, že pomoc vojakov bola v
kritických chvíľach vždy tou rozhodujúcou.
Ing. Peter Chudý

ŠTRBSKÉ NOVINY

22

pripravujeme nové publikácie
Vážení spoluobčania,
v závere minulého roka sme si pripomenuli 100. výročie od ukončenia 1. svetovej
vojny. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v
našej obci pekné spomienkové stretnutie,
v rámci ktorého vystúpil FS Vranovčan.
Keďže téma 1. a 2. svetovej vojny je citlivá a pre históriu obce veľmi podstatná,
opätovne sa obraciame na vás s prosbou

Naša obec je známa bohatým kultúrnym
životom. V septembri minulého roka sa pri
príležitosti založenia FS Štrbän uskutočnilo
v našej obci stretnutie milovníkov folklóru,
aby si spoločne pripomenuli roky prežité
vo folklórnej skupine, či súbore. V programe sa predstavil folklorista Štefan Štec. Aj

k bohatej činnosti folklórnych súborov pripravujeme v tomto roku spracovanie publikácie
a z tohto dôvodu vás chceme požiadať o
o doručenie fotografií vašich rodinných prís- doručenie fotografií z folklórnych vystúpení
lušníkov, priateľov, známych, ktorí bojovali v súboru alebo Štrbanov v kroji.
1. alebo 2. svetovej vojne. Vzhľadom na to,
že v tomto roku pripravujeme vydanie publikácie k tejto téme, chceme v nej uviesť, čo

Vážení spoluobčania,
veríme, že nazriete do svojich rodinných
albumov a archívov a doručíte nám fotografie k uvedeným témam.
Fotografie vás prosíme doručiť na obecný úrad, p. Šulákovej, najneskôr do konca
mesiaca marec. Po naskenovaní vám ich
obratom vrátime.
Súčasne chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám doposiaľ rôzne historické fotografie poskytli.

najviac informácií a fotografií našich spoluobčanov, ktorých sa 1. alebo 2. svetová
vojna akýmkoľvek spôsobom dotkla (padli,
boli zranení, odvlečení do zajatia).

V tomto roku pripravujeme aj vydanie
publikácie o histórii športu. V tejto súvislosti vás chceme taktiež požiadať o doručenie fotografií z histórie športu v našej obci,
či už z futbalu, lyžovania, volejbalu, turistiky
atď. Môžu to byť fotografie športovcov,
rozhodcov, funkcionárov, ktorí pôsobili v
ktoromkoľvek športovom odvetví, ako aj
organizátorov rôznych športových podujatí
organizovaných v obci.

Štvrtá publikácia, ktorú pripravujeme, sa týka histórie hasičov v Štrbe.
V minulom roku
sme si pripomenuli 140. výročie
vzniku Dobrovoľného hasičského zboru
podujatím, v rámci ktorého boli udelené aj
Ceny obce Štrba dlhoročným hasičom. V
programe vystúpil FS Železiar. Aj k tejto
téme vás chceme požiadať o doručenie fotografií hasičov, ktorí pôsobili v Dobrovoľnom
hasičskom zbore v Štrbe.

Ak chceme kráčať dopredu, potrebujeme dobre poznať svoju vlastnú históriu.
Preto bude vaša pomoc pre nás vítaná!

Michal Sýkora
starosta obce
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Záujem o Zimnú kalokagatiu 2019 rastie
Na 8. ročníku Zimnej kalokagatie 2017, ktorá sa uskutočnila premiérovo v Športovom areáli na Štrbskom Plese, sa zúčastnilo rekordných 374 súťažiacich žiakov z 96 základných škôl. No podľa tohtoročného priebežného záujmu o nadchádzajúci 9. ročník Zimnej kalokagatie 2019 sa zdá, že tento rekord
bude prekonaný tak v počte súťažiacich detí, ako aj v počte zúčastnených škôl. Naviac to opäť bude ďalší ročník aj s medzinárodnou účasťou.
Výrazne sa o to pričinilo nielen zaradenie dvoch nových ukážkových športov, a
to akrobatického lyžovania a rinkbandy,
ale aj čoraz populárnejší snowboard, v ktorom sa aj vďaka vytvoreniu projektu úspešnej školskej snowboardovej ligy očakáva,
že počet pretekárov na tatranskej zimnej
kalokagatii môže v tejto športovej disciplíne narásť až o sto percent.

Neočakávaný záujem však vyvolalo
najmä zaradenie ukážkového športu rinkbandy /hokej s loptičkou na hokejovom
klzisku/, o ktorý majú záujem tak žiaci,
ako aj učitelia. Informujú sa o možnej účasti najmä na pripravovanom workshope na
Zimnom štadióne v Poprade, kde si chcú
tento staro – nový šport vyskúšať aj osobne. Ukážky všetkým prítomným pritom

zabezpečia skutočne svetovo renomovaní
odborníci v tomto športe, a to Švédi Stefan Jonsson /Lillis/ a Michael Bratt. Obaja
v súčasnosti pôsobia pri slovenskej reprezentácii rinkbandy, ten prvý ako reprezentačný tréner a ten druhý ako metodik.
O rastúcej popularite tohto športu svedčí
aj jeho zaradenie do športového programu
Svetovej zimnej univerziády 2019, ktorá
sa bude konať v ruskom Krasnojarsku.
Tak, ako na predchádzajúcom ročníku Zimnej kalokagatie
v roku 2017, tak aj na Zimnej
kalokagatii 2019 sa zúčastnia
pretekári v behu na lyžiach a
v biatlone, reprezentujúci Ruskú
federáciu, čím bude mať aj nadchádzajúci 9. ročník tohto podujatia svoj medzinárodný rozmer.
Organizačný výbor urobil
aj určité zásahy do programu
podujatia, otvárací ceremoniál
celého podujatia sa presunul
v prvý deň z popoludňajších
hodín na dopoludňajšie, no
rozdelil najmä vyhodnocovanie
najlepších pretekárov na oba
súťažné dni, aby sa takto skrátil
jediný, neúmerne dlhý ceremoniál vyhlasovania výsledkov
z minulého ročníka. Podarilo
sa zabezpečiť aj väčšiu ubytovaciu kapacitu pre zúčastnené základné školy priamo na
Štrbskom Plese, čo tiež určite
prispeje k väčšej spokojnosti jej
účastníkov.
Pozývame preto všetkých
milovníkov zimných športov
i kultúrnych aktivít na návštevu
športovísk na Štrbskom Plese
i v Poprade, kde budú mať možnosť v dňoch 12. a 13. marca
2019 vidieť na vlastné oči
športový zápal i nadšenie zo
súťaženia našich najmladších
športovcov.
Ing. Peter Chudý,
člen prípravného výboru
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DVADSIATE VÝROČIE SVETOVEJ ZIMNEJ UNIVERZIÁDY Z ROKU 1999
19. Svetová zimná univerziáda /SZU/ v roku 1999 v tatranskom regióne mala už podstatne bohatší športový program, ako tá prvá z roku 1987 a bola
zároveň príspevkom už samostatného slovenského športu k podpore kandidatúry Popradu – Tatier na usporiadanie Zimných olympijských hier v roku 2006.
Naviac chceli tatranskí organizátori pomôcť aj Medzinárodnej asociácii vysokoškolského športu FISU s organizáciou tohto podujatia, pretože pôvodne vybratý
organizátor sa práva usporiadať toto podujatie vzdal necelé dva roky pred jeho usporiadaním.
Samotný športový program tejto univerziády
bol okrem tradičných klasických lyžiarskych
disciplín na Štrbskom Plese a hokejového turnaja v Poprade, rozšírený o biatlonové súťaže,
ktoré sa konali v Osrblí, snowboardové súťaže
sa konali v Lopušnej doline pri Svite a korčuľovanie na krátkej rýchlej dráhe – short track
sa uskutočnilo na Zimnom štadióne v Spišskej
Novej Vsi. Univerziádna dedina bola po prvýkrát v histórii zimných univerziád kompaktná
na jednom mieste, a to v priestoroch Vojenskej
akadémie v Liptovskom Mikuláši.
Určitým problém pri príprave tohto podujatia bola aj zmena vnútropolitickej situácie na
Slovensku, pretože predseda OV SZU 1999
Jozef Kalman, ktorý bol zároveň aj podpredsedom vlády Slovenskej republiky /SR/, bol
v priebehu prípravy univerziády nahradený
novým predsedom OV a tiež novým podpredsedom vlády SR Ľubomírom Fogašom. Táto
univerziáda bola z pohľadu nás Tatrancov
viac „bratislavská“ ako domáca, a aj samotná štruktúra OV bola veľmi komplikovaná.
Predsedom športovo – technickej komisie

Prezident FIS-u Dr. Primo Nebiolo.

pre severské disciplíny, ktoré sa konali na
Štrbskom Plese bol Juraj Gerbery z Popradu,
predsedom miestneho organizačného výboru
na Štrbskom Plese bol vedúci SŠŠR MV SR
Pavol Mlynár, riaditeľom bežeckých súťaží bol
Dušan Chalúpka a skokanských súťaží Jozef
Peter, obaja z Tatranskej Štrby.

Ivan Bátory na trati SZU 1999 doma na
Štrbskom Plese.

Otvárací ceremoniál univerziády sa uskutočnil na Štrbskom Plese v skokanskom
areáli na novovybudovanom pódiu pod stredným mostíkom 22. januára 1999. Slávnostný
príhovor mal prezident FISU Talian Dr. Primo
Nebiolo, samotnú univerziádu otvoril novovymenovaný predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Veľmi emotívnym zážitkom otváracieho
ceremoniálu bolo zapálenie univerziádneho
ohňa 93-ročným profesorom Karolom Stráňaiom v skokanskom areáli pred nastúpenými
univerziádnymi športovcami z celého sveta.
Profesor Stráňai bol legendou v oblasti telesnej výchovy na Slovensku, ktorá mala
najväčšie právo na uskutočnenie tohto nezabudnuteľného aktu celej univerziády.
Hlavným športovým tromfom Slovenska na
tejto univerziáde na Štrbskom Plese mal byť
domáci pretekár, bežec na lyžiach Ivan Bátory,
ktorý sa stal hlavným hrdinom predchádzajúcej univerziády 1997 v kórejskom stredisku
Muju Chonju, kde získal až štyri zlaté medaily
/tri získal v individuálnych súťažiach na 15 km
klasicky, na 30 km voľnou technikou a v kombinácii a tiež v štafete na 4 x 10 km s Petrom
Bartoňom, Martinom Bajčičákom a Ivanom
Hudačom/ a zapísal sa tak zlatými písmenami

do histórie zimných univerziád FISU. Na letnej
univerziáde ho v tom istom roku 1997 na Sicílii
potom napodobnila aj naša plavkyňa Martina
Moravcová, ktorá sa taktiež so ziskom štyroch
zlatých medailí stala najúspešnejšou účastníčkou týchto hier. Na SZU v Kórei v roku 1997
obsadil ešte združenár Martin Novoroľník v
severskej kombinácii štvrté miesto, štafeta
žien v behu na lyžiach na 3 x 5 km skončila
piata a biatlonista Milan Augustín skončil na
siedmom mieste v súťaži na 10 km. O osemnásť rokov neskôr už ten istý Milan Augustín
pôsobil počas SZU 2015 na Štrbskom Plese
ako športový riaditeľ zimných univerziád FISU.
Ale to už je iná kapitola ...
Ivanovi Bátoryimu sa však na domácich tratiach nedarilo tak, ako by si želal, /bežal však
s nedoliečenou virózou/, zlatú medailu získal
iba v štafete na 4 x 10 km spolu s Andrejom
Páričkom, Martinom Bajčičákom a Michalom
Jurčom, v individuálnych disciplínach na
10 km klasicky a 15 km stíhacím štartom získal strieborné medaily, keď nad jeho sily bol
Rakúšan Christoph Sumann. Ďalšiu mužskú
bežeckú bronzovú medailu získal ešte v behu
na 30 km voľnou technikou Michal Jurčo.
Medzi ženami - bežkyňami bola zo Sloveniek
najúspešnejšia Jaroslava Bukvajová, ktorá získala na 5 km klasicky striebornú medailu, na
10 km stíhacím štartom bronzovú medailu

Logo SZU 1999.

ŠTRBSKÉ NOVINY 25

Zapálenie univerziádneho ohňa.

a na 15 km voľnou technikou obsadila nepopulárne štvrté miesto. Potešili nás aj naši
združenári, z ktorých ten úspešnejší Martin
Novoroľník obsadil v pretekoch na 7,5 km
i 15 km tretie miesta a získal tak dve bronzové medaily, ďalší pretekár Peter Diča bol na
7,5 km štvrtý a na 15 km piaty.
Na skokanských mostíkoch sa naši domáci skokani nepresadili, na strednom mostíku
zvíťazil iba 19-ročný Rakúšan Fabian Ebenoch
pred Poliakom Lukaszom Kruczekom a Japoncom Yoshiharu Ikedom a v súťaži skokanských družstiev obsadili prvú priečku Japonci
pred Rakúšanmi a Rusmi, naši chlapci obsadili
až siedmu priečku. Významným pamätníkom
usporiadania 19. SZU 1999 na Štrbskom Ple-

Prof. Károl Stráňai.

se zostal pre históriu veľký skokanský mos- prad Dr. Primovi Nebiolovi, prezidentovi FISU,
tík, vtedy ešte s označením K 120. Vzhľadom ako prvému zahraničnému občanovi, Čestné
na silný vietor počas skokanskej súťaže bola občianstvo mesta Poprad za jeho zásluhy o
súťaž nakoniec iba jednokolová a jej víťazom rozvoj a podporu univerzitného športu nielen
sa stal pretekár z Bieloruska Siarhei Babrou, na Slovensku, ale aj vo svete.
ktorý skočil 128,5 metra, čím vytvoril nový,
SZU 1999 sa zúčastnilo dovtedy rekorddoteraz platný rekord tohto mostíka.
Na druhom a treťom
mieste sa umiestnili
japonskí skokani
v poradí Shinichiro
Saito a Yusuke Kaneko.
A tak sa táto
športová súťaž SZU
1999 navždy zapísala do histórie
veľkého mostíka
na Štrbskom Plese,
pretože aj po jeho
prípadnej budúcej Otvorenie univerziády pod mostíkmi.
modernizácii a prestavbe zostane rekordný skok, spojený práve ných 1 412 pretekárov zo 40 krajín celého
s univerziádou 1999, zapísaný do historic- sveta a aj slovenskí športovci na nej získali
kých análov Štrbského Plesa. Neskôr v roku množstvo medailových umiestnení. Celkove to
2008 zmenila FIS
označovanie veľkosti
skokanských
mostíkov po celom
svete, a tak od tohto roku sa aj náš
veľký skokanský
mostík na Štrbskom
Plese označuje ako
HS 100 /skratka
HS je z anglického
názvu veľkosti skokanského mostíka
– hill size, teda HS/
a stredný mostík,
ktorý mal dovtedy
označenie K 90, Dr. Primo Nebiolo prijíma Čestné občianstvo mesta Poprad od jeho primázískal teda ozna- tora Ing. Štefana Kubíka.
čenie HS 100.
Záverečný ceremoniál SZU 1999 sa bolo 18 medailí, z toho 4 zlaté, 7 strieborných
uskutočnil na Zimnom štadióne v Poprade a 7 bronzových medailí. Celkove najúspešnejpo elektrizujúcom finálovom hokejovom šou slovenskou pretekárkou bola biatlonistka
zápase medzi Slovenskom a Ukrajinou. Slo- Martina Schwarzbacherová, ktorá získala
váci trikrát v zápase viedli, Ukrajinci trikrát 2 zlaté medaily v individuálnych disciplínach
zápas vyrovnali, víťazný gól neprinieslo ani a tretiu ako členka ženskej biatlonovej štafepredĺženie, a tak prišli na rad trestné strie- ty, štvrtú zlatú medailu pridalo už spomínané
ľania, v ktorých mali tentokrát viac šťastia družstvo mužov v behu na lyžiach v zložení
Ukrajinci, ktorí tak zaslúžene získali zlaté Andrej Párička, Ivan Bátory, Martin Bajčičák
medaily. Bolo to dramatické, ale nesmierne a Michal Jurčo, všetko zároveň aj pretekári
emotívne vyvrcholenie celého podujatia. Ke- domáceho Športového klubu polície Štrbské
ďže samotná SZU 1999 bola určitým spô- Pleso. Medaily pre víťazov jednotlivých šporsobom aj súčasťou kandidátskeho procesu tových súťaží boli opäť dielom majstrov z MinPopradu Tatier na usporiadanie ZOH 2006, covne v Kremnici.
Ing. Peter Chudý
udelil primátor kandidátskeho mesta Po-
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Verejné
pretekypreteky
Štrbské bežky
opäťbežky
absolvovali
hudobnej
skupinyhudobnej
No Name a skupiny
viac ako 300
Verejné
Štrbské
opäť členovia
absolvovali
členovia
Nobežkárov
Name a viac ako 300 bežkárov

drevené lyže štítky s víťazmi
V nedeľu 20. januára 2019
V nedeľu
20.lyžovajanuára 2019 sa v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese uskutočnil šiesty
ročník trati a tento rok
na najdlhšej
sa v Areáli
bežeckého
verejných
pretekov
skupiny mená Peter
nia na Štrbskom
Plese
usku- v behu na lyžiach. Na Štrbské Pleso opäť pricestovali aj Ivan a Igor Timkovci
bežkyzo ozdobia
No
Name,
ktorí
sú
neoddeliteľnou
súčasťou
tohto
podujatia.
V
areáli
bežeckého
lyžovania
sa
vystriedalo
točnil šiesty ročník verejných
Mlynár a Barbora Klementopočasím a skvelú atmosféru, ale aj vysokú športovú úroveň vytvorilo viac
ako 300
vá. Peter
Mlynár (ŠKP Vysopretekovsneženie
v behu nas polojasným
lyžiach.
pretekárov zo všetkých kútov Slovenska a z Českej republiky. Na preteky sa prihlásili bežci, ktorí bežkujú prvý
ké Tatry) s časom 12:46,7 s
Na Štrbské Pleso opäť pricesrok, ale aj skúsení pretekári, ktorých môžete vidieť aj na medzinárodných pretekoch. O hudobno zábavný
tovali aj program
Ivan a IgorsaTimkovci
15 sekundovým náskokom
postarala skupina Bravo.
zo skupiny No Name, ktorí sú
zvíťazil nad Lukášom OlejáPresnesúčasťou
na nedeľné
šprint,
ktorú Tretí dobehol
z Popradu.
neoddeliteľnou
toh- poludnie si 88 pretekárov vyskúšalo novú prekážkovú trať SnowKidz krosrom
tvorilo
9
rôznych
prekážok
ako
slalom,
skok,
rôzne
obraty
a
odšľapávanie.
800
metrová
trať
preverila
to podujatia. V areáli bežecLukáš Nemčík z LK Metropol
obratnosť
aj skúsenejších lyžiarov a najrýchlejšie ju prešiel Pavol Štrba (ŠKP Banská Bystrica)
v čase
kého lyžovania
sa vystriedalo
Košice
s 2:23,1.
časom 13:29,3.
Len dve sekundy stratil jeho tréner Branko Michalech a aj tretie miesto si odniesol Bystričan Róbert Štrbák.
sneženie s polojasným počaBarbora Klementová (KL
Ženský šprint vyhrala Barbora Klementová (KL Nováky) s časom 2:28,8 pred žiačkou Vanesou Ruskovou
sím a skvelú
atmosféru, ale
Nováky) si s časom 14:06,2
(ŠKP B. Bystrica) a Paulínou Chudíkovou (SportRysy Club).
aj vysokú športovú úroveň
vytvorila náskok viac ako
so šprintom
požičať
detské
vytvoriloSúčasne
viac ako 300
prete- do bielej stopy naskočilo aj 20 najmenších detí, ktoré si mohli bezplatnedve
minúty
nad Veronikou
bežky.
Malá
prekážková
trať
bola
pripravená
aj
pre
deti
do
10
rokov
a
50
z
nich
si
spolu
s
najmenšími
odnieslo
károv zo všetkých kútov SloHolmíkovou (ŠKP BB) a tretie
sladkosti
a pamätný
odznak.
Pred štartom
hromadných pretekov. Štartujúci Igor a Ivan Timkovci zo skupiny NO NAME. miesto obsadila domáca Marvenska adrobné
z Českej
republiky.
garéta Sokolová
Na preteky
sa prihlásili
bežci,
Najviac
bežcov
sa tešilo na preteky s hromadným štartom a organizátori opäť pripravili 2 a 5 kilometrovú
trať(ŠK Štrba) s
odbehlo 2 a 5 kilometroktorí bežkujú
prvý rok,
ale aj skúsení
Paulínoustopu
Chudíkovou
(SportRysy
Club). Dvojkilometrovú
Sú- časom 17:43,9.
pre voľný
spôsob
behu spretekári,
možnosťoua využiť
pre klasickú
techniku.
traťSpolu
najrýchlejšie
vú traťMráz
151 (KBL
pretekárov.
Všetci
získali
ktorých odbehol
môžete vidieť
aj na
medzinárodných
časne so6:10,6.
šprintom
do bielej
stopy čas
naskočilo
aj Peter
Marek
Dutko
(BKL Lipa) s časom
Druhý
najlepší
obsadil
Jasná
LM)pretekári
a
tretíO bol
Miloš Mydliar (MB
Liptov
Ženské preteky
zvládla Liliana
Baculíková
BB)
účastnícku
medailu a(ŠKP
zároveň
bolis zapojení do
pretekoch.
hudobno-zábavný
program
sa Team).
20 najmenších
detí, ktorénajrýchlejšie
si mohli bezplatne
časom 6:59,1. Druhá skončila Paulína Chudíkovápožičať
(SportRysy
a tretia
Rusková
(ŠKP
BB).
tomboly
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Tajničku z krížovky ŠN č. 02/2019 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67 osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk do 20. 3. 2019.
Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 1/2019: "Čo január zmešká, február doženie." Knihu Čarovné
Tatry vyhrávajú: Anna Balážová, Družstevná 266, 059 38 Štrba, Pavol Hurajt, Štefánikova 541/14, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade
v Štrbe.
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