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Zima pomaly končí,
počuješ tiež bľabot ovčí?
Jar povedala zime nie,
príroda v plnej kráse žije!
Nuž aj ty sa raduj,
nechaj, nech slnko pôsobí.
Odlož veci potrebné do chumelice,
je tu jar a jej mesiace.
Po tohoročnej bohatej nádielke snehu
postupne prichádza jarné obdobie.
Dni sa predlžujú a slniečko nám dodáva čoraz viac energie.
Prajeme vám krásne „prebúdzanie“!
redakcia
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Výsledky prezidentských volieb v našej obci
V dňoch 16. a 30. marca 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky aj v našej obci.
Z prvého kola prezidentských volieb postúpila do druhého kola Zuzana Čaputová. Jej súperom sa v druhom kole stal Maroš Šefčovič.
Prezidentské voľby – 16. 03. 2018 v obci ŠTRBA všetky

Prezidentské voľby - volebné
16. 3. 2019
v obci
Štrba (1. kolo)
okrsky
spolu
všetky volebné okrsky spolu
Všetky volebné okresky
spolu
počet
%
23

1,21%

861

45,32%

1 Béla Bugár
2 Zuzana Čaputová

1

0,05%

314

16,53%

5 Eduard Chmelár

62

3,26%

6 Marián Kotleba

134

7,05%

7 Milan Krajňák

41

2,16%

0

0,00%

71

3,74%

3 Martin Daňo
4 Štefan Harabín

8 József Menyhárt
9 František Mikloško

2

0,11%

355

18,68%

12 Róbert Švec

4

0,21%

13 Bohumila Tauchmannová

4

0,21%

24

1,26%

10 Robert Mistrík
11 Maroš Šefčovič

14 Juraj Zábojník

4
1900

15 Ivan Zuzula
SPOLU

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktori odovzali obálku
Počet platných hlasavo odovzdaných pre všetkých kandidátov

VO 1
1195
586
586
585

Počet voličov, voliacich s trvalým pobytom v okrsku
Počet voličov, voliacich na voličský preukaz
SPOLU

543
43
586

%
49,04%
100,00%
99,83%
92,66%
7,34%

0,21%
100,00%

VO 2
%
VO 3
%
907
835
483 53,25% 460 55,09%
483 100,00% 460 100,00%
480 99,38% 457 99,35%
454
29
483

94,00%
6,00%

365
95
460

VO 4
%
SPOLU Celková účasť
437
3374
379 86,73%
1908
56,55%
379 100,00%
1908
378 99,74%
1900

79,35%
20,65%

28
351
379

7,39%
92,61%

V druhom kole volieb sa definitívne rozhodlo, kto bude nástupcom Andreja Kisku.
Za prezidentku Slovenskej republiky bola zvolená ZUZANA ČAPUTOVÁ.

Prezidentské voľby – 30. 3. 2019 v obci Štrba (2. kolo)
všetky volebné okrsky spolu

Počet platných hlasov
vo volebnom okrsku 1 až 4

Všetky volebné okresky
spolu
počet
%
2 Maroš Šefčovič
SPOLU

1041

62,94%

613

37,06%

1654

100,00%

Počet platných hlasov

1 Zuzana Čaputová

1200
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0

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktori odovzali obálku
Počet platných hlasavo odovzdaných pre všetkých kandidátov

Počet voličov, voliacich s trvalým pobytom v okrsku
Počet voličov, voliacich na voličský preukaz
SPOLU

VO 1
1177
475
475
461

450
25
475

%
40,36%
100,00%
97,05%

94,74%
5,26%

VO 2
894
401
401
395

370
31
401

%
44,85%
100,00%
98,50%

92,27%
7,73%

Zuzana Čaputová

VO 3
815
429
429
419

348
81
429

%
52,64%
100,00%
97,67%

81,12%
18,88%

Maroš Šefčovič

VO 4
441
386
386
379

29
357
386

%
87,53%
100,00%
98,19%

7,51%
92,49%

SPOLU
3327
1691
1691
1654

Celková účasť
50,83%

Jitka Šuleková
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Využite služby predajne COOP Jednota – „Nezábudka Štrba“
Vážení spoluobčania,
členovia spotrebného družstva COOP Jednota!

V obci Štrba sa nachádzajú tri obchodné
prevádzky COOP Jednota, a to najstaršia –
Obchodný dom, ktorý bol vybudovaný už v
roku 1956, od roku 1972 predajňa Limba a
najmladšia prevádzka – predajňa Nezábudka
daná do užívania zákazníkom v roku 1985.
Predajne COOP Jednota boli vždy základným pilierom zásobovania potravinami v našej obci. V súčasnosti predajňa Nezábudka
vykazuje stratu v prevádzke, ktorá sa opakuje už viac rokov. Preto sa koncom minulého roka spotrebné družstvo COOP Jednota
rozhodlo tento objekt predať a predajňu zatvoriť. O možnosti prednostnej kúpy prebehlo
v závere minulého roka rokovanie predsedu
COOP Jednota Poprad a starostu obce. Obec
prejavila záujem o odkúpenie, aby objekt nezískala iná právnická alebo fyzická osoba.
S kúpou vyslovilo súhlas obecné zastupiteľstvo.
V obci prebehla petícia za zachovanie
predajne, čo ale nie je v možnosti obce, ale
vlastníka a prevádzkovateľa, t.j. COOP Jednoty Poprad. Na základe podnetov občanov –
spotrebiteľov bola zvolaná mimoriadna schôdza COOP Jednoty za prítomnosti zástupcov

spotrebného družstva z
Popradu. Jej cieľom bolo
zanalyzovať situáciu a
zachovať túto predajňu
aj naďalej v prevádzke.
Ekonomické ukazovatele
predajne nie sú priaznivé, občania obce však
zdôvodňovali potrebu jej
zachovania z dôvodu dostupnosti obchodnej siete
najmä na nižnom konci
obce. Následne prebehlo
ďalšie rokovanie medzi
predsedom COOP Jednota
Poprad a starostom obce.
Na spoločnom rokovaní
bolo vzájomne dohodnuté,
že prevádzka bude ešte
skúšobne otvorená do
konca roka 2019. Ak sa
za toto obdobie zvýšia obraty v tejto predajni, predstavenstvo COOP Jednoty
je ústretové a prevádzku
zachová aj v ďalšom
období. Súčasne obec
ponúkla ďalšie možnosti
zachovania tejto predajne
v obci, ako je odkúpenie
budovy obcou a následné
prevádzkovanie predajne
Jednotou. Zásadná požiadavka je zvýšenie obratu
v predajni, a to dokážeme
len spoločným prístupom
obyvateľov v tejto časti
obce.

Obchodný dom v strede obce.

Predajňa Nezábudka.

Predajňa Limba.

Vážení spoluobčania – podporte prevádzku
nákupmi v tejto predajni! Obraciame sa aj na
podnikateľské prevádzky s ponukou využitia
služieb COOP Jednota cez túto prevádzku.
Sme aj za zdravé konkurenčné prostredie,
ale „Jednotárske obchody“ majú v obci dlhoročnú tradíciu a chceme, aby to tak aj zostalo. Je aj na nás samotných ako budeme
pristupovať k tejto situácii. Ďalší osud tejto
predajne je aj vo vašich rukách. Obec bude
aj naďalej nápomocná pri riešení existencie
predajne COOP Jednota v tejto časti obce.
Mimoriadna členská schôdza členov COOP Jednota Štrba.

Michal Sýkora
starosta obce
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Informácie z výročných členských schôdzí
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe
Dňa 20. februára 2019 sa v zasadačke
Spoločenského domu stretli štrbskí členovia SZZP na výročnej členskej schôdzi.
Predseda organizácie Pavel Gavalier
schôdzu otvoril a privítal všetkých prítomných.
V hodnotiacej správe činnosti za rok
2018 si členovia pripomenuli všetky podujatia.
Nový rok začínali výročnou členskou
schôdzou za rok 2017.
Navštívili divadelné predstavenia v Štrbe,
Martine, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a v
Poprade.
Zorganizovali literárne posedenie spolu s
Klubom dôchodcov, kde prezentovali svoju
tvorbu Anna Sýkorová a Ivetka Chalupková.
Navštívili Aquapark Tatralandia v Liptov-

skom Mikuláši.
Nasledoval
turistický
výlet na Hrebienok a celodenný poznávací zájazd do
Bardejova.
Milé bolo aj posedenie
pri grilovačke. Dominantnou akciou minulého roka
bol zájazd do kaštieľa v
Betliari, pokračovalo sa
prehliadkou prvého Slovenského gymnázia v Revúcej,
kostola v Štítniku, mesta
Rožňavy a kaštieľa na Prednej hore.
Na celodennom poznávacom výlete v Bardejove.
Rok ukončili slávnostnou vianočnou schôdzou. Pokladníčka ganizácie. Darina Šimonová z OR Poprad
organizácie Agáta Očenášová predniesla oboznámila členov s aktuálnymi informáciasprávu o hospodárení mi. V úvode diskusie sa vzdal funkcie predza rok 2018. Nasledo- sedu zo zdravotných dôvodov Pavel Gavavala správa od predsed- lier. Do tejto funkcie bola navrhnutá Agáta
níčky revíznej komisie Očenášová. Prítomní členovia tento návrh
Mgr. Dariny Vojtekovej, jednomyseľne schválili. Tiež bol doplnený
ktorá konštatovala, že výbor o novú členku Ing. Annu Geročovú,
všetky účty sú vedené v ktorá bude zastávať funkciu pokladníčky.
súlade s predpismi. Návr- Taktiež jej bola vyslovená dôvera.
Využili aj prítomnosť Ing. Dagmar Vincohom plánu tohtoročných
podujatí organizácie sa vej, zástupkyne starostu obce a informovali
zaoberal člen výboru sa o praktických záležitostiach pomoci.
Po voľnej diskusii, spojenej s príjemným
RSDr. Ján Kacian. Privítali troch nových členov posedením, bolo zasadnutie ukončené.
Oľga Bartošová
a blahoželali siedmim
Členovia ZO SZZP počas výročnej členskej schôdze.
ZO SZZP Štrba
jubilujúcim členom or-

Klub dôchodcov v Štrbe
7. februára 2019 sa stretli členky Klubu dôchodcov na hodnotiacej členskej
schôdzi za rok 2018. Pravidelne raz v týždni sa stretávajú vo svojom klube.
Počas roka zorganizovali viaceré aktivity
a zároveň sa zúčastnili podujatí, ktoré organizovala obec. Boli to: kladenie vencov
pri príležitosti oslobodenia obce, Slávnosti
poézie Dr. Petra Švorca, kde sa členky
klubu Jolana Kubisová, Mária Jančíková,
Anna Gavalierová a Mária Jonasová prezentovali aj prednesom básní a súčasne
pripravili výstavku ručných prác a ľudových krojov, Deň matiek, posedenie pri
guláši v klube, pietny akt kladenia vencov
pri výročí SNP, tradičný autobusový zájazd
na nákupy do Poľska, príchod Mikuláša a
predvianočné stretnutie s dôchodcami.

Klub dôchodcov v Štrbe aj touto cestou
ďakuje za dobrú spoluprácu a finančnú
podporu obci Štrba, Pozemkovému spolo-

Atmosféra počas rokovania je vždy príjemná.

čenstvu Urbár Štrba a Poľnohospodárskemu družstvu Štrba.
Mária Jonasová, Klub dôchodcov Štrba

Z výstavky krojov počas
Slávností poézie.

ŠTRBSKÉ NOVINY 5
Slovenský zväz zdravotne postihnutých a Klub dôchodcov v Tatranskej Štrbe
Členovia týchto organizácií zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok 19. marca 2019.
Činnosť ZO SZZP je zameraná hlavne na
poradenské služby pre svojich členov vo forme pomoci pri zabezpečovaní zdravotných
pomôcok, vybavovaní starobných a invalidných dôchodkov, ako aj preukazov ZŤP.
V rámci schôdze si členovia naplánovali
aktivity pre rok 2019 – rôzne stretnutia, výstavky ručných prác, dobových pohľadníc a
odievania z minulosti, besedy, súťaž o najkrajšie okolie bytového a rodinného domu
a ďalšie.
Obidve organizácie určite privítajú, keď sa
v nasledujúcom období rozrastú o ďalších
nových členov.

Členskú schôdzu pozdravila Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu obce.

Darina Šimonová
ZO SZZP a Klub dôchodcov
v Tatranskej Štrbe

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Štrbe
Členovia ZO SZCH v Štrbe sa zišli na výročnej členskej schôdzi 22. februára 2019,
v rámci ktorej zhodnotili uplynulý rok a stanovili si plán aktivít na rok 2019.
Organizácia vyvíja svoju činnosť už
15 rokov. Členská základňa sa za tie roky
trochu obmenila, ale jadro členov zostalo.
Má členov nielen zo Štrby, ale aj z Važca,
Šuňavy a Veľkého Slavkova. Počtom členov síce nepatrí medzi najväčšie organizácie, ale chovateľskými úspechmi medzi
najlepšie v okrese Poprad. Že sú nielen
dobrými chovateľmi, ale aj organizátormi,
preukázali na Oblastnej výstave drobných
zvierat v roku 2012, ktorú zorganizovali v
našej obci.
Predseda organizácie vo svojej správe
poukázal na to, že v súčasnosti je chovateľstvo v našej spoločnosti na ústupe. Nepatrí medzi koníčky, ktoré by boli hlavne
medzi mladými ľuďmi vo veľkej obľube.

Ocenené boli zvieratá rôznych druhov.

A je to škoda, pretože chovateľ je človek, budúcnosť chovateľstva – chovať pre raktorý musí mať všeobecný rozhľad, či už v dosť, krásu, ale aj úžitok.
krmovinách, vo veterinárnej oblasti, ale aj
V ZO SZCH v Štrbe prevláda chov hydiv estetickom cítení, lebo šľachtiť zvieratá, ny, na druhom mieste sú králiky a na treto znamená nielen približovať ich exteriér ťom holuby. Aj v roku 2018 sa zúčastnili
vzorníku, ale aj
pohľadu na dané
plemeno zvierat.
Ďalej skonštatoval, že bohužiaľ,
aj na dedinách vidíme dnes trend,
namiesto
úžitkových záhrad
robiť
záhrady
čisto okrasné, namiesto voliér so
sliepkami alebo Minuloročná Oblastná výstava drobných zvierat v Poprade.
holubmi mať altánky s krbmi a grilmi. Ťažko potom môže členovia viacerých výstav. Boli aj spoluormať sused za plotom klasické hnojisko, ganizátorom Oblastnej výstavy v Poprade.
ktoré tam roky bolo a Ďalšou významnou výstavou, ktorej sa zúnikomu nevadilo. Hlav- častnili, je Celoštátna výstava v Nitre, kde
ne dnes by bolo potreb- prezentujú svoje odchovy, a nebolo tomu
né zachovať klasické ináč ani tohto roku.
hospodárske dvory so
V závere predseda organizácie poprial
zvieratami, ktoré obo- všetkým chovateľom úspešný chovateľský
hatia našu kuchyňu o rok a poďakoval obci Štrba a Pozemkovézdravé ekologické pro- mu spoločenstvu Urbár Štrba za finančnú
dukty a nebyť závislí pomoc.
len na nákupe mäsa a
iných produktov často
Michal Pavela
pochybnej kvality. Tu
predseda ZO SZCH
vidia naši chovatelia
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Učitelia mali sviatok
Rok ubehol ako voda a opäť sme si
28. marca pripomenuli Deň učiteľov. Učitelia
našej základnej školy, materskej školy a základnej umeleckej školy boli slávnostne prijatí v obradnej sieni obecného úradu, kde im

bolo vyslovené naše úprimné: ĎAKUJEME!
Oslavy Dňa učiteľov sú jednou z tých
vzácnych chvíľ, kedy si učiteľ najčastejšie
premietne cestu, ktorá ho priviedla k tomuto povolaniu a zároveň si pripomenie všetky

Učitelia štrbských škôl po prijatí v obradnej sieni.

dôležité okamihy strávené za katedrou. Pre
niekoho sú to roky, pre iného desaťročia.
Byť učiteľom je nádherné. Namáhavé i
príjemné, veselé i smutné, ťažké, ľahké, nepredvídateľné, únavné aj nudné, zábavné,
otravné, vyčerpávajúce, ale aj
nabíjajúce, opakujúce sa, ale
najmä neopakovateľné.
Toto povolanie sa nezaobíde
bez lásky k deťom, trpezlivosti,
individuálneho prístupu k žiakom, neustáleho vzdelávania
sa, či pasovania sa s každodennými problémami školského
života.
Vráťme sa spoločne s bývalými pedagógmi - pani učiteľkou
Jolanou Kubisovou a pánom
učiteľom Jánom Pastuchom
trošku do minulosti, zaspomínajme i potešme sa spoločne
pri ďalších riadkoch.
Obidvom ďakujeme za ich príspevok do Štrbských novín.
Ing. Anna Hurajtová

Zo spomienok bývalej dlhoročnej učiteľky Jolany Kubisovej
Mladosť sa živí snívaním, staroba spomienkami. A preto, že patrím do tej druhej skupiny,
budem trochu spomínať. Narodila som sa a prvých päť školských rokov som prežila v málotriednej škole vo Vyšnej Boci. Potom sme všetci
žiaci z Bockej doliny pokračovali v meštianskej
škole v Hybiach. Hneď v prvú septembrovú nedeľu nám v kostole pán farár Július Filo st. oznámil, že naša všetkými milovaná pani učiteľka
Vierka Bližťanová náhle zomrela. Pri odchode
z kostola ma pán farár zavolal do zakrestie a
poveril ma rozlúčiť sa s ňou za nás všetkých pri
hrobe vo Vavrišove.
„Pri tomto hrobe teraz keď stojíme, na vašu
rakev s bolesťou hľadíme. Nechcem veriť, srdca bôľ nám tlačí a oko naše utápa sa v plači.
My žiaci, žiačky stále vás vidíme v triede medzi
nami, na tvár vám hľadíme. Počujeme váš hlas,
vaše slová milé, učiť sa, byť pri vás boli šťastia
chvíle. Všetkému je koniec, vaša trieda žiali.
Chceli by sme vás mať jak sme vás vždy mali.
Pán Boh však usúdil povolať vás k sebe, my
vám ďakujeme.“
Bolo rozhodnuté čím chcem byť. Učiteľkou.
Na túto profesiu som sa pripravovala v pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných
škôl v Turčianskych Tepliciach. Boli to roky
naplnené nielen štúdiom, ale aj pripravovaním

rôznych kultúrnych programov na stretnutia pri
zakladaní JRD v množstve turčianskych obcí.
Jesenné dni, vrátane nedieľ, sme trávili zbieraním zemiakov na JRD a štátnych majetkoch. Po
ukončení pedagogickej školy v roku 1957 sme
boli personálnou pracovníčkou v Liptovskom
Hrádku pani Paltíkovou spolu s Kvetkou Žiškovou umiestnené v Štrbe. Hurá!
Do Štrby sme prišli 26. augusta 1957. Našli sme tu nášho bývalého triedneho učiteľa z

Jolana Kubisová pri svojich žiakoch.

Hýb, Jana Šorala. Pán učiteľ nám našiel byt u
Smudov. Postele nám kolegovia priviezli z Pionierskeho domu z Važca. Nejedno ráno sme sa
našli na zemi, lebo dosky do nich celkom nepasovali. Do pece sme kúrili mokrým drevom,
ktoré viacej tlelo ako horelo.
A teraz neviem, či vôbec mám pokračovať.
Veď moje pôsobenie v Štrbe všetci moji žiaci
a ich rodičia (bolo ich za 50 rokov dosť) veľmi
dobre poznajú. V škole nás privítal pán riaditeľ
Imrich Suchý a pridelil nám 1. ročník. Ja som
mala 1. A a Kvetka 1. B. Učili sme na zmeny jeden týždeň doobeda, jeden poobede.
V škole bola dobrá atmosféra, kolektív bol
výborný a aj keď sme učili na piatich miestach,
nikto sa nesťažoval. Dlážky v triedach boli naolejované čiernym olejom a kúrilo sa uhlím v
klubovkách. Školníčka zakúrila, ale potom sme
si už prikladali samé. Pri jednom nakladaní mi
vypadla rúra. Vtedy mi nebolo všetko jedno. Vyučovanie sa muselo ukončiť a ja so školníkmi
sme dávali všetko do poriadku.
Svojich prvých žiakov si budem do smrti pamätať. Veď boli prví. Chlapci už oblečení veľmi
staromódne a dievčatá oblečené v krásnych
vigančekoch s vrkôčikmi, na konci ktorých
sa leskli stužky. To bolo pre mňa niečo nové,
ale veľmi zaujímavé. A ich mamičky, každá
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v krásnom kroji. S tým som mala trošku problém, všetky sa mi zdali rovnaké. Dlhšie mi
trvalo kým som poznala, ktoré dieťa, ktorej
mamičke patrí. Ale podarilo sa. Boli to veľmi
dobré, poslušné a disciplinované deti a úprimní, tolerantní a pracovití rodičia. Hneď v prvých
dňoch našli sme si k sebe cestu a nejaké vážne
problémy akoby sa nám vyhýbali, alebo sme
ich nehľadali. Poznali sme sa nielen z činnosti
v triede na otvorených vyučovacích hodinách,
ale aj na rodičovských združeniach doplnených
programom detí, na rôznych besiedkach a
slávnostných programoch, či už v škole alebo
v obci. A bolo to tak vo všetkých ročníkoch s
mojimi bývalými žiakmi. Každý robil a dokázal
podľa svojich schopností a možností. Predovšetkým vyrástli z nich čestní ľudia, dnes už sú
mnohí starí rodičia, starí otcovia a staré mamy
a s láskou pomáhajú pri výkvete svojich vnúčat.
A pri vzájomných stretnutiach – vždy sa nájde v
oku iskrička, ktorá pripomína.
Väčšinu z mojich odučených 50-tich rokov
patrilo 1. ročníku. Raz som viedla triedu od
prvého do piateho, potom od prvého do tretieho
a pod. Tri roky som pracovala ako zástupkyňa
riaditeľa školy (riaditeľom vtedy bol Kornel Jurčo), ale nenašla som sa v tej funkcii. Vrátila som
sa do triedy a dobre som urobila. Kolektívy tried,
s ktorými som pracovala, boli rôznorodé, ale ja
som sa vždy snažila nájsť to dobré a to sa mi
darilo. Mám tie najlepšie spomienky a myslím
si, že oni tiež. Aspoň mám taký pocit pri stretnutiach s nimi.
Pretože som milovala svoje povolanie, bolo v
mojom živote na prvom mieste, nemala som v
práci problémy. Samozrejme, nikdy som nešla
na hodinu nepripravená a hospitácie nadriade-

ných som doslova milovala. Niekoľko hodín
som odučila aj pre okresných inšpektorov a ich
zástupcov. Bol to pre mňa hnací mlyn, pretože som musela stále na sebe pracovať. Veľmi
rada som mala či už obvodové alebo okresné
metodické stretnutia s otvorenými hodinami,
kde sme sa mohli porovnávať a vymieňať si
skúsenosti. Slávnostné boli učiteľské aktívy pri
príležitosti Dňa učiteľov. Pri jednom z nich som

cvičovali divadelné hry. Z nich najväčší úspech
mala Diablova nevesta. Dlhú tradíciu v Štrbe
majú aj slávnosti poézie a prózy, do programu
ktorých som sa tiež zapájala. Ušľachtilú činnosť
vyvíjal aj zväz žien. Organizovali sme besedy o
prečítaných knihách, pripravovali výstavy rôznych druhov ručných prác a kvetín pod názvom
– Krása života. V zimných mesiacoch sme sa
stretávali v kúdeľných izbách, kde sme si pri-

Učiteľský kolektív Základnej školy v Štrbe (70. roky).

bola vyznamenaná titulom „Vzorný učiteľ“. Titul
som si prebrala v Košiciach.
Učiteľ, to nie je len povolanie. To je aj poslanie, ktoré je zaväzujúce nielen v budove školy,
ale aj mimo nej. Pracovala som hlavne vo zväze mládeže a vo zväze žien. Vo zväze mládeže
tradične pracoval ochotnícky divadelný krúžok
a my sme v tejto tradícii pokračovali. Pod režisérskym vedením pána učiteľa Šorala sme na-

pomínali štrbské zvyky a obyčaje. V súčasnosti
som členkou Klubu seniorov v Štrbe. Osud ma
nešetril ani v súkromnom živote. Ale sila staroby a zvyku je nesmierna a idem ďalej. A čo
vy, milí spoluobčania, spomenuli ste si na to so
mnou?
Jolana Kubisová,
učiteľka na dôchodku

Na svoje pôsobenie spomína dlhoročný učiteľ Ján Pastucha
Som bývalý učiteľ na dôchodku. Pochádzam z obce Hybe na Liptove. Po skončení
Gymnázia v Liptovskom Mikuláši som nastúpil na učiteľské miesto do obce Lutiše na

Ján Pastucha ako triedny učiteľ.

Kysuciach.
V roku 1957 ako 24 ročný som prišiel do
Štrby ako učiteľ ZDŠ ročníkov 1. – 4. Učiteľské vzdelanie som si doplnil pomaturitným

pedagogickým štúdiom na Pedagogickej
škole v Žiline.
Riaditeľom tunajšej školy bol vtedy pán
riaditeľ Imrich Suchý. Triedy školy boli na
rôznych miestach obce. Napríklad v bývalej sobášnej miestnosti, v dnešnej MŠ, v
škole oproti rímsko-katolíckemu kostolu i v
súčasnej budove lekárne. Životné i pracovné
podmienky učiteľov boli veľmi skromné. Učitelia, ktorí tu prišli učiť, bývali v súkromných
domoch, kde ich domáci veľmi srdečne prijali. Ja som býval v dome u Šerfela na ulici
Miloša Janošku a neskôr u Hurajta, kde som
sa veľmi dobre cítil.
V triedach sme si v zime kúrili v peciach
na uhlie. Podlahu natieral školník pán Gaži
vždy v lete prepáleným olejom. Hodiny telesnej výchovy sme mali na školskom dvore,
telocvičňu sme nemali.
Najradšej ale spomínam na svojich kole-
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gov. Na pani učiteľky a pánov učiteľov Emíliu Jurčovú, Michala Závackého, hudobníka
pána učiteľa Janiša, Jolanu Kubisovú, Annu
Otčenášovú, Michala Perdeka, Alicu Pamulovú a Terku Komorovú, Alača, Jána Šorala, Hanku Kocúrovú, Agnesu Chovancovú a
ďalších.
Najviac spoločných zážitkov a spomienok
na roky za učiteľskou katedrou mám so svojimi kolegami a kamarátmi pánmi učiteľmi
Ján Hálkom, Samuelom Tekelom a Otom
Špendelom. Tvorili sme spolu nerozlučnú
partiu. Často spomínam na rôzne školské a
mimoškolské akcie, kde sme ako mladí učitelia zažívali veľa humoru a veselých situácií.
Pri príležitosti MDD chodievala celá škola
na košiar, kde sme deťom pripravovali rôzne
detské hry a súťaže. Žiaci mohli ochutnať
žinčicu, ovčí syr a spoznávali krásu našej
podtatranskej prírody. Chodili sme na prvomájové a lampiónové sprievody ulicami
obce. Pekné boli výlety do chotára našej
obce, spojené s opekaním slaninky a vzájomnými priateľskými rozhovormi.
Svoj stavovský sviatok Deň učiteľov sme
si pripomínali spoločným posedením v pohostinstve u Ečera. V prírode v Háji, pri sta-

Internet bude dostupný na verejných
miestach v obci
Obec Štrba sa
pripravila projekt
pod názvom „WiFi
pre Štrbu“, ktorý
bol po jeho vyhodnotení úspešne schválený. Obec tak získa
finančnú podporu z fondov EÚ (z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
2014 – 2020).
Cieľom tohto projektu je vybudovanie Wifi
prístupových bodov pre širokopásmový internet o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s na
verejných miestach v obci. Tieto prístupové
body umožnia bezplatné pripojenie všetkým
obyvateľom a návštevníkom na tento internet
na nižšie uvedených miestach:
- areál obecného úradu - MŠ v Tatranskej Štrbe
- areál Športového štadiónu v Štrbe
- areál Obecného úradu v Štrbe
- areál detského ihriska pri budove pošty v Štrbe
- Športový areál na Štrbskom Plese
Projekt by sa mal zrealizovať v 2. polovici
tohto roka.
JUDr. Štefan Bieľak

Ján Pastucha (druhý sprava) medzi kolegami učiteľmi (zľava Rajniak, Jurčo, Pamulová, Valo, v sede Šoral).

rom mlyne i pri Sipoxe sme mávali tradičné
Majálesy. Zabávali sa na nich žiaci, učitelia
i rodičia. Tí tam prichádzali za svojimi deťmi
s košíkmi plnými domácich dobrôt ako boli
pankušky, klobásky a iné. Všetko pohostenie rozložili na obrusy prestreté na tráve a
spoločne si posedeli a pohostili sa celé rodiny.

Život i každé povolanie prinášajú dobré
i horšie dni i obdobia. S odstupom času si
človek zanechá v pamäti len to dobré, na
čo rád spomína. A toto boli moje spomienky
z 36 ročného pôsobenia učiteľa na štrbskej
škole.
Ján Pastucha,
učiteľ na dôchodku

V Štrbe sa bude stavať nová materská škola
Ešte v roku 2018 obec Štrba podala projekt
na získanie financií z fondov EÚ na výstavbu novej materskej školy. Obec bola úspešná, a tak
vďaka tomuto projektu vybuduje novú materskú
školu v areáli súčasnej Základnej školy v Štrbe.
Nová materská škola bude mať celkovú kapacitu 72 detí, čo je navýšenie o 24 miest oproti
súčasnej kapacite starej škôlky. Do nového
objektu materskej školy sa zároveň premiestní
48 detí z existujúceho objektu. Týmto projek-

tom sa skvalitnia podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu aj prostredníctvom obstarania
nového interiérového a exteriérového vybavenia
materskej školy. Navrhovaná nová budova bude
dvojpodlažná so sedlovou strechou.
V súčasnosti sa začína administratívna príprava realizácie tohto projektu, pričom reálne
začatie výstavby novej škôlky by mohlo byť na
jeseň tohto roka.
JUDr. Štefan Bieľak
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Správajme sa zodpovedne k odpadu – kompostujme
V tomto roku sa v našej obci začína zavádzať do praxe projekt domového kompostovania, kde sa kuchynský odpad a odpad zo záhrad má meniť
na kompost v záhradných kompostéroch. Obec získala na zakúpenie týchto kompostérov finančné prostriedkov z fondov EÚ v rámci projektu
„Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba“. Obec bezplatne odovzdá 1 kompostér do každého
rodinného domu v najbližších týždňoch.

Cieľom tohto zámeru je odbúrať biologicky
rozložiteľný odpad z nádob na komunálny odpad. Jeho množstvo totiž tvorí v priemere viac
ako polovicu objemu týchto nádob. Obyvatelia
našej obce tak začnú popri triedení plastov,
skla, papiera, kovov triediť aj svoj zelený odpad
zo záhrad a rastlinný odpad z kuchýň.
Biologicky rozložiteľný odpad ako odpad
zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie, pokosená tráva či šupky z kuchyne podľa zákona
nemožno vyhadzovať do klasických nádob na
komunálny odpad, ale musí byť zhodnocovaný
napríklad aj kompostovaním.
Každý obyvateľ vyprodukuje cca 339 kg
odpadu ročne, z ktorého až 45 % tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Pre zjednodušenie:

každá nádoba pri dome/bytovke obsahuje skoro polovicu bioodpadu. Nádoby odchádzajú na
skládky aj s odpadom, ktorý tam nepatrí. Práve
projekt domáceho kompostovania by mal byť
účinnou cestou k tomu, aby sa toto obrovské
množstvo zeleného odpadu z nádob na komunálny odpad postupne úplne stratilo. Ak by
sa v nich takýto odpad totiž nenachádzal, ale
priamo by ho občania spracovávali na svojich
záhradách, znížilo by sa celkové množstvo komunálneho odpadu, ktorý je vyvážaný z našej
obce a prispieva k zvyšovaniu poplatku (nákladov) za uloženie na skládku odpadov.
Už naši prarodičia dobre vedeli, že ak v prírode nebudú ničím plytvať, ak k nej budú ohľaduplní, dobrom sa im odplatí. To, čo sa javilo ako
nevyužiteľný odpad a záťaž, dokázali spracovať
a ďalej využívať. Tradičný spôsob kompostovania v hnojiskách a jamách postupne vystriedalo
moderné a funkčnejšie riešenie – kompostovanie v kompostéroch. V nich dochádza k rýchlejšiemu rozkladu biologických odpadov za pomoci vzduchu a pôsobením mikroorganizmov
či ostatných pôdnych organizmov.
Kompost má široké uplatnenie nielen v záhradách, ale aj v domácnosti. Ocení ho pôda pri
jej zúrodňovaní, trávnik, takmer všetky plodiny,
ovocné stromy a taktiež izbové rastliny. Obsahuje totiž nespočetné množstvo výživných látok, ktoré podporujú ich rast. Zároveň sa jeho

tvorbou podieľate na ekologickom spôsobe nakladania s biologickými odpadmi. Je to krásny
príklad toho, ako sa vám trocha úsilia dokáže
vrátiť v podobe kvalitného domáceho hnojiva,
upravenej záhrady a v neposlednom rade čistejšieho životného prostredia.
Viac o kompostovaní nájdete na webovej
stránke obce www.strba.sk.
Ing. Štefánia Srebalová

Zber veľkoobjemového odpadu v obci Štrba a Tatranskej Štrbe
Dátum zberu: 13.04.2019 (sobota) od 7,00 do 14,00 hod.
Zberné miesta:
V obci Štrba
- na konci ulici Raštub
- na ulici Poľnej
- za cintorínom na ulici Mlynskej
V časti obce Tatranská Štrba
- na sídlisku Lieskovec pri vodojeme
Do veľkoobjemových kontajnerov je možné ukladať veľkoobjemový odpad, ktorý má
väčšie rozmery, napr. starý nábytok, okná
bez skla, koberce a pod.

Do veľkoobjemových kontajnerov nie je dovolené ukladať uhynuté zvieratá, sklo, papier,
kovy, nebezpečný odpad (napr. autobatérie,
pneumatiky, oleje, žiarivky, eternit), elektroodpad (chladničky, televízory, PC, monitory,
rôzne elektrospotrebiče), stavebnú suť, staré
okná so sklom, komunálny odpad a biologický odpad.
Pri každom určenom mieste na zber veľkoobjemového odpadu bude pridelený pracovník Obecného úradu v Štrbe, ktorý vás
usmerní a pomôže pri naložení odpadu.
Veríme, že tieto zberné miesta využijete
k likvidácii odpadu, na ktorý sú určené a

prispejete tak nielen
k ochrane nášho spoločného životného
prostredia, ale aj k
estetickému vzhľadu našej obce.
Bližšie informácie získate na telefonických
číslach:
1. Obecný úrad v Štrbe – 052/77 81 461
2. Vysunuté pracovisko Obecného úradu
v Tatranskej Štrbe – 052/44 84 420
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Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 6.00 h
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marec mesiac knihy
„Čítanie je jedno z najväčších potešení, ktoré ti môže samota dať. (Harold Bloom)”
Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Vtedy si čoraz viac
pripomíname, aký má pre nás význam kniha. S
knihou sa stretávame už od útleho detstva. Z
kníh sa učíme, vzdelávame a spoznávame iné
kultúry.
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti
patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci?
Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom
Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a
podporenie trvalého záujmu o knihy.
Pri pátraní, prečo sa marec už roky pripomína
ako mesiac knihy, sme sa dopracovali k známej
a zaujímavej postave slovenskej histórie - Martinovi Hrebendovi Hačavskému (10. 3. 1796 16. 3. 1880). Tento legendárny šíriteľ slovenskej
a českej knihy, a tým aj osvety a vzdelanosti, sa
narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko
miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval
po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral
staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Medzi
slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal
nové slovenské a české knihy najmä od vydavateľov Gašpara Fejérpataky-Belopotockého
z Liptovského Mikuláša a Karla Amerlinga z
Prahy. Zaslúžil sa tým o rozvíjanie slovenského
národného povedomia a života v období národného obrodenia. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým
slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní
a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a
získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súk-

romnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a
prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh
a knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia
knižnice.
Naša obecná knižnica sa snaží, aby sa v dobe
informačných technológií nezabúdalo na tlačenú
knihu. Snažíme sa nakupovať množstvo novej
kvalitnej literatúry pre všetky vekové skupiny,
ktoré si môžu čitatelia bezplatne požičať v našej
obecnej knižnici. Odborníci jednoznačne konštatujú, že krásna literatúra má pozitívny vplyv
na rozvoj emocionality, fantázie a tvorivosti
mladého človeka. Dodávajú, že chápanie literárnych diel je kľúčom k pochopeniu ostatných
druhov umenia. Našou snahou je rozvíjať rozumové schopnosti mladých ľudí. Chceme mať v
obci vzdelaných, informovaných, múdrych ľudí,
schopných vyhľadávať množstvo informácií a
dobre sa orientovať vo svete. Súbežne s tým
by sa mala rozvíjať aj emocionálna stránka človeka, ktorá je v dnešnej komerčnej dobe tak potrebná. Pretože len harmonicky rozvinutý jedinec
s pevným hodnotovým systémom, emocionálne
zrelý, má šancu úspešne využívať nadobudnuté poznatky a vytvárať kvalitné pracovné i
osobné vzťahy. Skúsenosti vo svete ukazujú,
že absentujú mravné hodnoty ľudí, čo vedie k
nežiaducim spoločensky neprijateľným javom.
Preto je našou snahou, aby knižnica a knihy zohrávali významnú úlohu pri rozvíjaní emocionálnej inteligencie najmä u mladých ľudí. V období
dospievania mladý človek zápasí s citovými
problémami a hľadá si svoje miesto vo svete,
ktorému často nerozumie. A práve dobrá kniha

by mu mohla pomôcť porozumieť iným ľuďom i
sebe samému, pozitívne ovplyvniť jeho prežívanie skutočností a emocionálny život. S knihou
môže mladý človek zažiť fascináciu – modelovať
situácie a vzťahy, ktoré pomáhajú riešiť reálne
problémy, nastavuje im zrkadlo a prostredníctvom pozitívnych hrdinov formuje vzory správania. Záujem o čítanie sa prebúdza predovšetkým
v rodine, pozitívne ho ovplyvňuje a rozvíja škola
a naším zámerom je, aby ho podporovala kvalitnými knižnými publikáciami aj naša obecná
knižnica, ktorá má už vyše 50 rokov.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Jednou z
jej priorít je zabezpečovať v obci kultúrny rozvoj a podporovať kultúru ako takú. K tomu, samozrejme, patrí aj činnosť Obecnej knižnice v
Štrbe so svojou pobočkou v Tatranskej Štrbe,
ktorú obec financuje zo svojho rozpočtu. Každoročne prispieva na činnosť a pravidelný nákup
knižničných jednotiek, pretože vie, že aj v dobe
informačných technológií má svoje nezastupiteľné miesto v obci knižnica. Tá ponúka svojim
čitateľom viac ako 20 000 kníh.
Hoci musíme akceptovať zmeny v záplave
elektrotechnických i internetových informácií,
ktoré sú rýchlejšie a čo do systému neporovnateľné s knihou. Knihu nechceme odsunúť, práve naopak, chceme ponúknuť čitateľom nové,
zaujímavé a žiadané tituly v krásnom prostredí
obecnej knižnice, ktorá práve prechádza rekonštrukciou a je zatvorená.
Ing. Štefánia Srebalová

Fašiangový sprievod DFS Štrbianček ulicami obce 3. marca 2019
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Rok 2018 prial cestovnému ruchu vo Vysokých Tatrách
nárastom počtu ubytoŠtatistický úrad Slovenskej
vaných
návštevníkov
republiky zverejnil oficiálne štatistiky cestovného ruchu za rok
+5,71%, následne s
2018. Vysoké Tatry zostávajú
nárastom počtu prenocovaní +8,61% a výrazsuverénne najobsadzovanejším
ným nárastom tržieb za
a najnavštevovanejším regiónom Slovenska. Región Vysoké
ubytovanie +13,29%. Na
Tatry sa aj v roku 2018 stal
druhom mieste je mesto
cieľovou destináciou pre tisícky
Vysoké Tatry s nárastom počtu ubytovaných
dovolenkárov, ktorí svojim pobytom v našich veľhorách prispeli
návštevníkov +3,63%, s
k úspešnej sezóne. Najvyšší
nárastom počtu prenocovaní +2,71% a najvyšpodiel návštevníkov stále zaznamenávajú domáci Slováci.
ším nárastom tržieb za
Rok 2018 bol v Regióne
ubytovanie +17,10%. Iba
Vysoké Tatry (ďalej len RVT)
mesto Poprad vykazuje
úspešnejší ako v roku 2017 a to
/už druhý rok po sebe/
vo všetkých sledovaných úda- Ocenení „Naj v cestovnom ruchu PSK“ počas výstavy Slovakiatour v Bratislave.
medziročný pokles tak
joch štatistického úradu. Počet
počtu ubytovaných hostí
ubytovaných návštevníkov v RVT v roku 2018
„Uvedené čísla preukazujú,
s počtom 511 776 osôb po prvý krát v histórii že záujem o návštevu regiónu
nášho regiónu prekonal magickú hranicu pol je, dokonca dlhodobo kontimilióna ubytovaných návštevníkov a vzrástol nuálne narastá. V regióne si
oproti roku 2017 o +2,47%. Proporcionálne domáci a zahraničný turista
vzrástol aj počet prenocovaní a to o +2,63%, nájde to svoje. Je možné si tu
ktorý sa veľmi blízko priblížil k magickej hranici vychutnať zábavu a kultúrne
počtu 1,5 mil. prenocovaní v RVT. Významný podujatia, obdivovať krásu príje aj nárast tržieb za ubytovanie, ktorý vzrás- rody, prekonávať svoje ľudské
tol v roku 2018 oproti roku 2017 o +14,40%, limity vysokohorskými aktivičo svedčí o lepšej efektívnosti poskytovaných tami, ale aj zrelaxovať svoje
služieb v tomto segmente.
telo a myseľ využitím kvalitných služieb a
návštevou wellness procedúr. o -5,82%, ako aj prenocovaní o -8,76%, ako aj
Túto nádheru si okrem turistov poklesu tržieb za ubytovanie o -1,85%.
Prevzaté z tlačovej správy
môžu vychutnať aj domáci obyOOCR Región Vysoké Tatry
vatelia.“ uviedla Veronika Littvová, výkonná riaditeľka Oblastnej
organizácie cestovného ruchu
ESE
Á
ČN BSKOM PL
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O
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nárasty vykazuje obec Štrba s
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Pozývame vás spríjemniť si Veľkonočnú nedeľu na Štrbské Pleso, kde bude kultúrny
program i karneval na snehu.
Preteky masiek začnú o 10,30 hod. na svahu Interski. Na pódiu na Námestí MS 1970
od 11,00 hod. sa postupne predstavia hudobná skupina Wendigo, Country tanečná skupina Ruty – Šuty, Country hudobná skupina Veteráni a ľudová roprávačka Araňa z
Jarovníc.
Podujatie realizuje obec Štrba v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

4.

201

Veselá Veľká noc na Štrbskom Plese

21.

AM

PROGR

KI
0 HOD
INTERS
D – 12:0
iek
• 10:30 HOe preteky mas
HOD
sk
D 11:00
• Lyžiar
S 1970 O endigo
M
E
TI
NÁMES á skupina W ina Ruty-Šuty
• Hudobn tanečná skup ina Veteráni
y
• Countr hudobná skup aňa z Jarovníc
y
Ar
• Countr rozprávačka
• Ľudová
FIS***
a
ik
HOTEL
uz
- 10:30
lová m
od 8:30
• Cimba
focentre
cia v in
Registrá

VÝCH
V ŠPORTO
TION
TATRY MO
OBCHODOCH
% - 60 %
4. ZĽAVY 40

20.

om
Každý v karnevalov
kostýme, získa
skipas na celý deň
30€
za 9€, namiesto

9€

www.vt.sk
www.strba.sk
www.regiontatry.sk

ŠTRBSKÉ NOVINY 13

V Dome seniorov v Tatranskej Štrbe oslávili 100. narodeniny
Najstaršia obyvateľka DOMU
SENIOROV v Tatranskej Štrbe, pani
Mária Mareková, oslávila v sobotu
9. februára 2019 v Ekumenickej
sále v DOME SENIOROV nádherné jubileum. Pani Mária sa dožila
presne 100 rokov a gratulovať jej
prišli najbližší príbuzní, starosta z
jej rodnej obce Liptovskej Tepličky
Mgr. Slavomír Kopáč, riaditeľ zariadenia Domu Seniorov Ing. Tomáš
Hyben, PhD. a zamestnanci DOMU
SENIOROV. Pani Mária sa narodila
9. februára 1919 v Liptovskej TepPani Mária Mareková s rodinou.
ličke. Počas života tvrdo pracovala,
vychovala 2 deti, celý život prežila v rodnej poznajú ako príjemnú starkú, ktorá si rada
obci a už 3. rokom je obyvateľkou nášho pod- pochutná na dobrom veterníku a stále veľmi
tatranského Domu Seniorov. Pani Máriu všetci rada cíti teplo ľudských rúk. Nádhernú oslavu

pri príležitosti tohto životného jubilea jej
zorganizovala najbližšia rodina, dcéra,
vnučky, pravnúčatá a príbuzní, ktorí si
takto uctili jej celoživotnú starostlivosť
a lásku.
Milá pani Mária, my vám v DOME
SENIOROV v Tatranskej Štrbe prajeme
predovšetkým veľa zdravia a Božieho
požehnania, aby sme sa takto o rok spolu opäť stretli a mohli spolu osláviť Vaše
101. narodeniny, aby ste sa medzi nami
cítili aj naďalej príjemne a aby ste aj počas prežívania vašej krásnej jesene života každý deň zažívali chvíle, ktoré Vám
prinesú úsmev na tvár. Všetko najlepšie!
Mgr. Katarína Hybenová, PhD.
Foto: archív DSTS, obec Liptovská Teplička

Možnosť darovania 2% z dane
Venujte 2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech občianskych združení, ktoré
pôsobia v obci.

Športový klub Štrba
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
IČO: 00892106

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových
organizácií, občianskych združení, či nadácií na
realizáciu verejnoprospešných aktivít.
Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená
v prospech neziskových organizácií.
V tejto súvislosti uvádzame zoznam občianskych združení, ktoré pôsobia v našej obci a
je im možné poskytnúť finančné prostriedky
do výšky 2 % z dane príjmov fyzických osôb
za r. 2018 do 30. 4. 2019 (týka sa to zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa
o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň z príjmov):

Za krajšie Štrbské Pleso
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
IČO: 42228484

Folklórne združenie Štrbianček
P.Z. Vrbického 168/3, 059 38 Štrba
IČO: 37874918
Malý umelec
Hlavná 143/40, 059 38 Štrba
IČO: 51225441
Slovenský zväz zdravotne postihnutých,
základná organizácia Štrba
Štepánkovická 769/40, 059 38 Štrba
IČO: 006981720093

Združenie rodičov pri Materskej škole Štrba
ČSĽA 80/72, 059 38 Štrba
IČO: 37880616
Mária Pavelová
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Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov
Najčastejšie seniorov si vytipujú vynaliezaví podvodníci, aby sa pod vymyslenou
zámienkou dostali do ich príbytkov k cennostiam a finančným úsporám. Využijú ich
dôverčivosť, bezbrannosť a často sú obeťami podvodov a krádeží.
Preto ZO SZZP v Štrbe v spolupráci s
Ing. Štefániou Srebalovou, zorganizovali
prednášku s pracovníčkou polície na tému
"Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov".
Zúčastniť sa mohli členovia organizácie, ale aj ostatná verejnosť. Prednášajúca svoje rozprávanie spestrila krátkymi videami. Scénky ukázali rôzne
triky vynaliezavých podvodníkov. Pútavé
rozprávanie posmelilo aj poslucháčov.
Postupne sa zdôverovali so svojimi skúsenosťami a tiež ako oni reagovali v takýchto
situáciách. Členovia základnej organizácie
ďakujú referentovi špecialistovi skupiny

prevencie vnútorného oddelenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade
por. Mgr. Márii Holotňákovej za poučnú
prednášku, brožúrku "Rady seniorom" a

hlavne za užitočné rady, ktoré prispejú k
väčšej opatrnosti a bezpečnosti.
Oľga Bartošová,
ZO SZZP Štrba

Napísali nám ...
Poďakovanie Jednoty dôchodcov
Liptovský Hrádok
Vážený pán starosta Sýkora,
za seniorov z Liptovského Hrádku, ktorí
sa zúčastnili bežeckých pretekov na Štrbskom Plese Vám ďakujem za možnosť
uskutočniť túto akciu v bežeckom areáli.
Naše poďakovanie patrí aj pánovi P. Mosnému za prípravu lyžiarskych stôp.
Všetci účastníci hodnotili túto akciu na
jednotku.
Mgr. M. Mikovinyová
Jednota dôchodcov Liptovský Hrádok

Ocenenie občianskeho združenia „MÚDRY PES“, ktoré organizuje aj
futbalový projekt „Apellia cup“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizovalo
28. 2. 2019 slávnostné podujatie, na ktorom boli odovzdané rezortné vyznamenania
ministra práce pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, vyhláseného Organizáciou Spojených národov od roku 2009 za univerzálny medzinárodný sviatok.
Medzi vyznamenanými bol aj Múdry pes!
Náš futbalový projekt pre deti z detských domovov - "Pohár Karola Poláka" - pozitívne
prispieva k prechodu detí z detských domovov do reálneho života.
Tešíme sa a ďakujeme, že nás dlhodobo podporujete. Toto vyznamenanie patrí aj Vám!
Ľubomír Dranga
Múdry pes, občianske združenie
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Slávnostné oceňovanie osobností slovenskej kynológie
Pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej kynologickej jednoty sa uskutočnilo
27. októbra 2018 v Bratislave slávnostné oceňovanie osobností slovenskej kynológie.
Medzi ocenenými bol aj náš spoluobčan
Ján Garajček (foto vľavo), ktorý v športovej
kynológii pôsobí viac ako 20 rokov. So svojimi
psami úspešne absolvoval viac ako 20 skúšok z výkonu. Je aktívny nielen ako pretekár,
ale aj ako neúnavný organizátor významných
kynologických podujatí národného charakteru.
Blahoželáme!

Redakcia

Strieborná medaila za rozvoj slovenskej kynológie.
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Ing. Karol Suchánek bol uvedený do Športovej siene slávy mesta Vysoké Tatry
Dňa 15. marca 2019 bol dlhoročný lyžiarsky činovník zo Štrbského Plesa a od roku 2015 aj čestný občan Štrby Ing. Karol Suchánek slávnostne
uvedený do Športovej siene slávy mesta Vysoké Tatry. Tejto pocty sa každoročne už od roku 2006 dostáva výnimočným osobnostiam, ktoré sa
významným spôsobom pričinili o rozvoj a propagáciu športu nielen v Tatrách, ale aj vo svete.
Na slávnostnom
galavečeri v kongresovej sále Kúpeľov
v Novom Smokovci
bol Ing. Karol Suchánek in memoriam
slávnostne
uvedený do Športovej siene slávy,
ktorá sa fyzicky nachádza v najstaršej
tatranskej Vile Flóra v Starom Smokovci už
ako sedemnásta športová osobnosť v poradí od jej vzniku v roku 2006. Z osobností,
doteraz uvedených v Športovej sieni slávy
mesta Vysoké Tatry sú ešte ďalšie štyri, ktorých športová činnosť súvisí bezprostredne
so Štrbským Plesom, a to bežkyňa na lyžiach
Anna Pasiarová, /od roku 2012/, čestní občania Štrby Dr. Ján Terezčák /od roku 2006/
a Ing. Ladislav Harvan, CSc. /od roku 2011/
a Ing. Peter Chudý /od roku 2016/.
Na tomto milom podujatí sa zúčastnili aj
dvaja synovia Ing. Karola Suchánka, najstarší Karol a najmladší Dalibor, prostredného
syna Borisa zastupovala dcéra Sára. Prítomných bolo okrem rodiny aj viacero bývalých
športových kolegov a spolupracovníkov, bývalých členov Organizačných výborov Tatranského pohára v klasickom lyžovaní a Veľkej
Ceny Slovenska v zjazdovom lyžovaní. Tieto
významné medzinárodné lyžiarske podujatia,
ktoré sa teraz každoročne konajú na Štrbskom Plese a pri začiatkoch ktorých stála aj

Ako futbalista.

športová a organizátorská činnosť Ing. Karola Suchánka, aj v súčasnosti stále patria k
„rodinnému striebru“ slovenského lyžovania.
Nezmazateľnú stopu zanechal Ing. Karol
Suchánek nielen na Štrbskom Plese, ale aj
v celých Vysokých Tatrách ako dlhoročný
predseda Organizačného výboru Tatranské-

Zľava syn Karol, vnučka Sára a syn Dalibor.

budovanom areáli FIS na Štrbskom Plese, sa
veľmi aktívne zapojil ako podpredseda OV aj
do prípravy a organizovania samotných Majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách v roku 1970. Bol tiež popredným činovníkom každoročne usporiadanej
Veľkej Ceny Slovenska v zjazdovom lyžovaní
na Hrebienku v Starom
Smokovci a na Skalnatom
Plese v Tatranskej Lomnici. Neskôr pracoval ako
podpredseda OV pri organizácii X. medzinárodného
kongresu INTERSKI 1975
na Štrbskom Plese. Práve
pri tejto príležitosti bol vybudovaný v športovom
areáli v Mlynickej doline
teraz už legendárny lyžiarsky svah Interski, ktorý
bol vybavený aj prvým lyžiarskym vlekom značky
Poma na Slovensku.
Vďaka jeho výnimočným organizačným
schopnostiam bol Organizačný výbor Tatranského pohára ako jeden z najlepších OV
vo svete poverený zo strany Medzinárodnej
lyžiarskej federácie FIS usporiadaním historicky prvých finálových pretekov nových

ho pohára, medzinárodných lyžiarskych pretekov v klasických disciplínach, ktoré sa práve pod jeho vedením stali najvýznamnejším
podujatím tohto druhu v celom Československu. Po príchode do Vysokých Tatier v roku
1939 to však bol iný šport, ktorému sa aktívne upísal aj ako pretekár.
Stal sa reprezentantom
Československa v jazde
na boboch a v roku 1953
si na domácej dráhe v
Tatranskej Lomnici vo
Vysokých Tatrách spolu
s Eduardom Černickým
v jazde na dvojsedadlových boboch vybojovali
dokonca titul majstrov
Československa.
Aktívne sa však venoval aj
futbalu a tenisu, no jeho
celoživotnou láskou sa Ako lyžiarsky rozhodca.
stalo od roku 1957 organizovanie lyžiarskych pretekov, najmä tých v seriálov Svetových pohárov, a to v behu na
skoku na lyžiach, v behu a v severskej kom- lyžiach v roku 1979 a v skoku na lyžiach
v roku 1980. Dátum Tatranského pohára v
binácii.
Okrem výkonu funkcie predsedu Organi- tradičnom treťom marcovom víkendovom terzačného výboru Tatranského pohára, ktorý míne bol v 80 – tych rokoch minulého storosa aj vďaka nemu podarilo obnoviť v roku čia považovaný za najvýznamnejší lyžiarsky
1967 usporiadaním jeho III. ročníka v novo- sviatok nielen vo Vysokých Tatrách, ale na
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20 rokov EYOD – hier mládeže

Ako bobista.

Ako lyžiarsky funkcionár.

celom Slovensku a boli z neho pravidelne
zabezpečované priame televízne prenosy
Československej televízie v našej krajine
i v zahraničí.
Ing. Karol Suchánek bol dlhoročným rozhodcom lyžiarskych disciplín I. triedy. Za
dlhoročnú a neúnavnú prácu v lyžiarskom
hnutí mu bola pri príležitosti jeho dožitých
šesťdesiatych narodením udelená Medaila
Dr. M. Tyrša. A teraz po 39 rokoch od jeho
náhlej smrti v roku 1980 mu splácame my,
jeho nasledovníci ešte ten posledný dlh, ktorým bolo slávnostné uvedenie jeho mena do
Športovej siene slávy Vysokých Tatier, kam
svojou mimoriadne bohatou a pestrou športovou činnosťou bezpochyby patrí!
Ing. Peter Chudý

Ako tenista.

6. až 12. marca 1999, teda pred dvadsiatimi rokmi sa v našom regióne s centrom na Štrbskom Plese uskutočnilo najväčšie športové podujatie, ktoré bolo doteraz na území Slovenska
usporiadané pod hlavičkou Slovenského olympijského výboru /SOV/. Boli to zimné European
Youth Olympic Days /EYOD/, teda Európske zimné mládežnícke olympijské dni, ktorých sa
zúčastnilo celkove 1 136 športovcov so sprievodom zo 40 krajín celej Európy a 77 akreditovaných novinárov. Najbližšie by veľkosťou mohlo toto podujatie prekonať až letný EYOF 2021 v
Košiciach, pokiaľ sa uskutoční.
IV. ročník EYOD sa v Športovom areáli na viedla podpredsedníčka SOV Mária Mračnová,
Štrbskom Plese uskutočnil iba dva mesiace podpredsedom OV bol Peter Chudý a generálpo SZU 1999, a tak všetky športoviská pre nym sekretárom OV Ladislav Harvan. Dovtedy
súťaže mladých olympionikov boli veľmi dob- sa uskutočnili iba tri ročníky tohto podujatia,
re pripravené. Slávnostného otvorenia
hier sa zúčastnil aj
vtedajší predseda
Európskeho olympijského výboru Belgičan Jacques Rogge,
ktorý sa potom o
pár mesiacov stal
novým prezidentom
Medzinárodného
olympijského výboru. Na Štrbskom
Plese sa uskutočnili
všetky súťaže klasických i zjazdových Tlačová konferencia, sprava Mária Mračnová, Peter Chudý a Vladimír Černušák.
lyžiarskych disciplín,
v Spišskej Novej Vsi súťažili krasokorčuliari i a to I. ročník v talianskej Aoste v roku 1993,
pretekári na krátkej rýchlej dráhe, v Osrblí boli II. ročník v Andorre v roku 1995 a III. ročník vo
biatlonové súťaže a v Kežmarku sa hral hoke- švédskom Sundsvalle v roku 1997.
jový turnaj. Organizačný výbor
Okamžite po pridelení hier v
IV. EYOD 1999 akreditoval celroku 1995 začala aj kvalitná prokove až 2 280 účastníkov. Na
pagácia tohto podujatia tak na
dopravu účastníkov bola využitá
Slovensku, ako aj v rámci Európskych olympijských výborov. Boli
aj letecká doprava na medzinárodné letisko Poprad- Tatry, ktorú
postupne vydané tri informačné
zabezpečili letecké spoločnosti
bulletiny, vytvoril sa oficiálny emblém IV. EYOD, plagáty, informačČeské aerolínie a Crossair.
ná brožúra, maskoty pre všetky
Samotná príprava tohto podujatia, ktoré je doposiaľ najväčšou
športy a v sanatóriu Helios na
športovou akciou, usporiadanou
Štrbskom Plese sa uskutočnila
Slovenským olympijským výboaj medzinárodná výstava znárom na území Slovenska, sa však
mok EYODFILA s mládežníckym
začala odvíjať už od zasadnutia
zameraním. Bola vydaná aj príležitostná známka s viacerými
Európskych olympijských výborov v gréckych Aténach v roku
pečiatkami, ale aj zaujímavý
1995, kde Štrbské Pleso porazilo
špeciálny pozývací a ďakovný list
fínske zimné stredisko Vuokatti
pre športovcov. Vydaná bola aj
pri prezentácii svojej kandidatúry
záverečná reprezentatívna správa o celom podujatí v anglickej
na toto podujatie. 24 členný organizačný výbor tvorili z drvivej
mutácii. Celá propagácia bola súčasťou pripravovanej kandidatúry
väčšiny skúsení činovníci z nášho regiónu, ako predsedníčka ho
Popradu – Tatier na ZOH 2006.
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Na Solisku sa uskutočnili mužské i ženské
disciplíny v slalome, obrovskom slalome a super – G. Najúspešnejšími krajinami v zjazdových disciplínach boli Francúzsko, Rakúsko,
Fínsko a Taliansko. V Športovom areáli na Štrbskom Plese boli behy žien i mužov na 7,5 km a
10 km klasickou i voľnou technikou a zmiešaná
štafeta 4 x 5 km. Najúspešnejší boli Rusi, Nóri
a Fíni. Skoky na mostíku K 90 absolvovali jednotlivci i trojčlenné družstvá – najúspešnejší boli
Rakúšania a Fíni.
V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo krasokorčuľovanie mužov i žien. Súťažiaci absolvovali
povinný a voľný krasokorčuliarsky program a
tri tanečné súťaže. Najúspešnejší boli športovci
z Ruska, Maďarska, Švajčiarska a Ukrajiny. V
Spišskej Novej Vsi sa konali aj preteky rýchlokorčuliarov na krátkej dráhe /short track/, v ktorých súťažili muži, ženy a zmiešané družstvá na

Príležitostná obálka a známka.

podujatí ako domáca krajina až 82 člennú výpravu. Pre domácich fanúšikov i organizátorov
bolo preto určitým sklamaním, že mladí Slováci
získali na celom podujatí iba jedinú medailu,
aj keď to bola zlatá medaila v kombinovanej
biatlonovej štafete na 4 x 5 km, kde družstvo
tvorili Dušan Simočko, Petra Slezáková, Zuzana Hasilová a Matej Kazár. Dovtedy Slováci
získali na podujatiach EYOD/F iba dve bronzové medaily, hneď na I. ročníku v Aoste v roku
1993 to bol Martin Bajčičák v behu na lyžiach
na 7,5 km a na III. ročníku v Sundsvalle v roku
1997 to bola tiež kombinovaná biatlonová štafeta na 5,2 km v zložení Reguly, Haazová, Timko
a Valenčinová.

váckou účasťou.“ Olympijský oheň v športovom
areáli počas záverečného ceremoniálu dohorel,
veľké hry malých olympionikov sa skončili a
marcové snehové záveje vystriedala zelenajúca
sa tráva a prvé kvietky.
Neskôr sa toto podujatie premenovalo z
EYOD-u na EYOF, čo značí European Youth
Olympic Festival, teda Európsky olympijský
mládežnícky festival. Naša ďalšia medailová
radosť prišla potom až na VII. ročníku tohto
podujatia vo švajčiarskom Monthey v roku
2005, kde naša kombinovaná štafeta v behu na
lyžiach na 4 x 5 km pod vedením trénerky Vierky Klimkovej v zložení Dušan Otčenáš, Katarína
Garajová, František Janečko a Barbara Blaško-

Katalóg filatelistickej výstavy.

1 000 a 500 metrov. Najúspešnejší boli Nemci,
Francúzi a Holanďania. Preteky v short tracku
sa uskutočnili vôbec prvýkrát na Slovensku.
V Osrblí sa uskutočnil biatlon na tratiach majstrovstiev sveta a svetových pohárov. V programe bol beh na 10 km, šprint a zmiešaná štafeta.
Najúspešnejší boli Rusi, Nóri a domáci Slováci.
Turnaj v ľadovom hokeji s piatimi družstvami
sa uskutočnil v Kežmarku. Vyhrali ho Fíni pred
Švédmi a Čechmi. Poslední skončili Slováci, čo
bolo veľké sklamanie. Vyhlasovanie víťazov sa
uskutočňovalo na Štrbskom Plese pri Bráne
borcov, poradie krajín podľa získaných medailí bolo: 1. Rusko, 2. Francúzsko, 3. Fínsko,
4. Taliansko, Slovensko skončilo na jedenástom
mieste.
Na EYOD-e sa zúčastnilo celkove 1 136 športovcov vo veku 15 až 17 rokov s doprovodom
zo 40 krajín celej Európy a 77 akreditovaných
novinárov, pričom Slovensko malo na tomto

Plagát EYOD.

Tieto hry mladých olympionikov na Štrbskom
Plese boli samotnými športovcami, predstaviteľmi hnutia i zástupcami jednotlivých výprav
hodnotené ako najlepšie v dovtedajšej histórii.
Potvrdilo to aj oficiálne hodnotenie Jacquesa
Roggeho: „ Vďaka za ich usporiadanie, lebo to
boli hry, ako organizačne, tak aj športovo vynikajúce, spoločensky významné, s veľkou di-

vá získala bronzovú medailu. Medailu z tohto
kovu „vyťažili“ naši športovci z podujatí EYOF
do tohto roku ešte dvakrát, a to krasokorčuliarka Monika Simančíková na X. ročníku v roku
2011 v českom Liberci a družstvo hokejistov na
XIII. ročníku v roku 2017 v tureckom Erzerume.
Pred nedávnom sa uskutočnil už XIV. ročník
EYOF-u, a to v hlavnom meste Bosny a Hercgo-
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Propozície pretekov.

viny v Sarajeve. V celej doterajšej histórii Slovensko získalo na týchto podujatiach 6 medailí,
no na tejto tohtoročnej sme získali v hale Skenderija zásluhou dvojice šortrekárok zo Spišskej
Novej Vsi Petry Rusnákovej a Lucie Filipovej až
štyri medaily, a to dokonca 2 zlaté a 2 strieborné! Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že s týmto vynikajúcim úspechom slovenského športu
ten tatranský EYOD spred dvadsiatich rokov
nič nemá. Nie je to však pravda. Bol to práve
EYOD v roku 1999, kedy Slovenský olympijský

výbor podal pomocnú ruku špišskonovoveským športovým nadšencom na čele s Jánom
Magdoškom, terajším predsedom Slovenského
korčuliarskeho zväzu, aby v rámci športového
programu tohto podujatia nielen prvýkrát na
Slovensku boli usporiadané korčuliarske súťaže na rýchlej krátkej dráhe, tzv. short track-u, ale
aby pripravili na toto podujatie aj nejakých vlastných, domácich pretekárov. Spišiaci túto úlohu
zvládli vtedy bravúrne, na prípravu domácich
pretekárov vtedy angažovali dokonca trénerku
z Číny a aj samotné usporiadanie súťaží, vrátane ich technického a bezpečnostného zabezpečenia, bolo bezproblémové. Zimný štadión
v Spišskej Novej Vsi sa tak najmä zásluhou
usporiadania IV. ročníku EYOD-u pod Tatrami v
roku 1999 stal na Slovensku liahňou mladých
športovcov, z ktorých niektorí sa v tomto, na
Slovensku úplne novom druhu športu, prebojovali dokonca na ZOH. Doteraz najväčší úspech
však zaznamenali mladé šortrekárky práve na
tohtoročnom EYOF-e v Sarajeve a sú veľkým
prísľubom pre Slovensko aj na olympijské súťaže v čínskom Pekingu v roku 2022.
O problematike usporiadania letného variantu Európskeho olympijského festivalu mládeže
/EYOF-u/ v roku 2021 v metropole východu, v
Košiciach, sa v našej spoločnosti v súčasnosti
veľmi intenzívne diskutuje. Hoci toto podujatie
bolo Košiciam oficiálne pridelené v roku 2016,
súčasné vedenie mesta spolu s poslancami
vyhlásilo výšku garantovaného príspevku zo

Bulletiny podujatia.

strany štátu na usporiadanie tohto podujatia vo
výške 12 mil. EUR za nedostatočnú a požaduje
od vlády SR finančný príspevok vo výške až 22
mil. EUR. V prvom polroku 2019 bude známe, či
tatranský zimný EYOD z roku 1999 bude aj pre
budúce roky naďalej tou najväčšou olympijskou
akciou na území Slovenska, alebo ho Košice v
roku 2021 prekonajú.
Ing. Peter Chudý

ŽIACKA ZIMNÁ OLYMPIÁDA BOLA OPÄŤ REKORDNÁ
V dňoch 12. a 13. marca 2019 sa v Športovom areáli na Štrbskom Plese uskutočnil už 9. ročník Zimnej kalokagatie 2019, ktorý bol po
8. ročníku tohto podujatia z roku 2017 už prakticky druhým v poradí, ktorý sa uskutočnil pod tatranskými končiarmi. Bola to zimná olympiáda žiakov základných škôl z celého Slovenska, ktorí súťažili v šiestich druhoch športov, a to v zjazdovom a bežeckom lyžovaní, v biatlone, v snowboarde,
v akrobatickom lyžovaní a v rinkbandy a tiež v dvoch kultúrnych súťažiach, a to vo výtvarných prácach a vo fotografii. Tohtoročná žiacka olympiáda
bola rekordná po všetkých stránkach, pretože sa jej zúčastnilo spolu 423 súťažiacich žiakov zo 110 škôl, pred dvoma rokmi to bolo 374 detí z
96 škôl. Minule sa súťažilo iba v štyroch športových disciplínach, tohto roku ich bolo až šesť, do dvoch kultúrnych súťaží bolo prihlásených až
865 prác, pred dvoma rokmi to bolo iba 349 prác.
Tak, ako pred dvoma rokmi,
aj teraz bolo počasie určitou lotériou. Víkend pred podujatím bol
aj v tatranskej oblasti poznačený
veľkým oteplením, dažďom a
silným vetrom, no deň pre športovými súťažami sa ochladilo a
napadol aj prírodný sneh, ktorý
vytvoril na Štrbskom Plese vskutku nefalšovanú zimnú atmosféru.
Väčšina detí z celého Slovenska
totiž prišla z miest a obcí, kde v
týchto dňoch už žiadny sneh nebol, a tak si naše zimné podmien-

Sada medailí pre víťazov športových súťaží.

ky mohli do sýtosti vychutnať.
Prvý deň súťaží ich naviac potešilo aj slniečko a drobné sneženie,
ktoré signalizovalo, že tohtoročná
zima sa nás ešte nehodlá opustiť.
Hlavnými usporiadateľmi Zimnej kalokagatie 2019 boli Slovenská asociácia športu na školách
v spolupráci so Slovenskou lyžiarskou asociáciou, Slovenským
zväzom biatlonu, Slovenskou
asociáciou Bandy, obcou Štrba,
Športovým klubom Štrba, ZŠ
Štrba, mestom Poprad a ďalšími
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Odovzdávka štafiet.

subjektmi v regióne. Aj tohtoročná Kalokagatia
mala prívlastok medzinárodná, pretože sa jej zúčastnilo aj družstvo žiakov z Ruskej federácie,
ktorí súťažili v behu na lyžiach, v biatlone a v
rinkbandy.
Ako tradične sa v prvý deň pretekov uskutočnilo v drevenom amfiteátri pri bežeckom

Malý snowboardista.

štadióne slávnostné otvorenie podujatia, aj so
všetkými olympijskými náležitosťami. Nechýbali slávnostné príhovory prítomných čestných
hostí, milé kultúrne vystúpenie detského folklórneho súboru Štrbianček zo Štrby, príchod
a vztyčovanie slovenskej a olympijskej vlajky,
ktoré zaobstarali štrbskí olympionici Ľubomíra
Iľanovská, Vierka Klimková, Jozef Kovařík a Ján
Klimko, spoločné zapálenie olympijského ohňa
olympionikom Pavlom Hurajtom a paralympionikom Dušanom Pitoňákom a tiež sľub pretekárov i sľub rozhodcov.
Bežci i biatlonisti si v prvý deň spoločne
zasúťažili v bežeckom areáli v disciplíne cross
- country cross, na svahu Interski si odjazdili
zjazdári prvé preteky v obrovskom slalome,
snowboardisti absolvovali až dve súťaže, a to
v snowboard slalome a v snowboard crosse
a akrobatickí lyžiari v rámci prvej ukážkovej
disciplíny na tejto detskej zimnej olympiáde

Večerný šprint pri umelom osvetlení.

predviedli súťaž v slope style. Všetky tieto
disciplíny mali svoje vyhodnotenie hneď v prvý
deň súťaží, ceny a medaily odovzdávali spoločne prítomní čestní hostia s Pavlom Hurajtom,
bronzovým biatlonovým olympijským medailistom zo ZOH 2010 z kanadského Vancouveru. V
popoludňajších hodinách sa v Modrom salóniku
hotela FIS uskutočnil
aj seminár k ďalšiemu
ukážkovému športu
rinkbandy, ktorý pre učiteľov základných škôl i
ostatných záujemcov
usporiadal Slovenský
zväz bandy aj za účasti
mládežníckeho trénera
tohto obnoveného športu zo Švédska Stefana
Jonssona. Bodkou za
športovým programom
prvého dňa Zimnej kalokagatie 2019 boli večerné bežecké súťaže v šprinte v bežeckom areáli
pri umelom osvetlení.
Druhý deň už pretekajúcim žiakom slniečko
nevyšlo, bolo pod mrakom, s drobným sneže-

Víťazi kultúrnych súťaží.

ním, ale ani to neubralo nadšeným deťom nič z
ich športového zápalu a nadšenia. Dopoludnia
súťažili bežci v mix tím šprinte klasickou technikou a biatlonisti mali na programe preteky dvojčlenných štafiet. Na Interski zase pretekali zjazdári vo svojich druhých pretekoch v obrovskom
slalome. V popoludňajších hodinách sa v rámci
športového programu na Zimnom štadióne v
Poprade uskutočnil ešte turnaj v ďalšom ukážkovom športe rinkbandy za účasti 6 družstiev,
zvíťazilo družstvo ZŠ Mallého zo Skalice pred
družstvom ZŠ z Popradu a družstvom Ruska.
Tento deň však v hoteli Patria na Štrbskom
Plese prebehlo aj vyhodnotenie kultúrnej časti
Zimnej kalokagatie 2019, a to súťaží vo výtvarných prácach a vo fotografii na vopred vypísané témy. Organizátorov potešil neuveriteľný
počet zaslaných prác, a to až 824 výtvarných a
41 fotografických. /Pre porovnanie v roku 2017
to bolo len 349 prác./ Hodnotiaca komisie učiteľov zo základných škôl z Popradu mala skutočne ťažkú úlohu vybrať tie najlepšie. Dôstojný
ceremoniál ocenenia tých najlepších bol opäť
doplnený vystúpením členov detského folklórneho súboru Štrbianček, ceny boli venované
mestom Poprad.
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Víťazné družstvo ZŠ Skalica v rinkbandy.

Pretekár na trati obrovského slalomu.

Zo 423 súťažiacich žiakov priamo na Štrbskom Plese bolo najviac zjazdárov (až 148),
nasledovali bežci na lyžiach, ktorých súťažilo
97, biatlonistov bolo 78, hráčov rinkbandy 48,
snowboardistov 42 a akrobatických lyžiarov
bolo 10. Všetky výsledky je si možné pozrieť

Cena za kultúrne súťaže.

na stránke Slovenskej asociácie športu na ško- zbierku. Zjazdárka Denisa Donovalová získala
lách www.sass.sk.
v kategórii mladších žiačok hneď v prvý deň
Na záver celého programu Zimnej kaloka- súťaží v obrovskom slalome striebornú a druhý
gatie 2019 boli v drevenom amfiteátri pri be- deň taktiež v obrovskom slalome dokonca zlatú
žeckom štadióne vyhlásené
výsledky večerných šprintov
z predchádzajúceho dňa, ako
aj všetkých súťaží druhého
dňa. Premiéru na programe
ZK 2019 malo vyhlásenie
ceny Fair play, ktorú získala
ZŠ Važec. Všetkým oceneným deťom sa veľmi páčili
tohtoročné medaile, ktoré sa
graficky skutočne vydarili a
budú určite trvalou spomien- Biatlonista na strelnici.
kou pre všetky úspešné deti
na toto športové zápolenie pod tatranskými medailu. Zbierku skompletizovala potom vo veštítmi. Aj pri tomto ceremoniáli zaspievali na černom šprinte v kategórii starších žiačok bežzáver celého podujatia štrbské deti „hymnu kyňa na lyžiach Natália Sokolová, ktorá získala
obce Vysoko v horách“, ktorú naspieval Štefan bronzovú medailu.
Ing. Peter Chudý,
Skrúcaný.
člen organizačného výboru ZK 2019
Na tomto ročníku Kalokagatie zažili svoju
medailovú radosť deti zo ZŠ v Štrbe a podarilo
sa im dokonca skompletizovať celú medailovú

majstrovstvá sr v behu na lyžiach
Na Majstrovstvách Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou v behu na lyžiach sa o skvelú atmosféru postaralo štyristo pretekárov a
množstvo divákov.
Majstrovstvá Slovenskej republiky sa
konali 16.-17. marca 2019 v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese. Na
dvojdňový program sa prihlásilo 402 pretekárov z 37 klubov zo Slovenskej a Českej
republiky. Na programe boli vytrvalostné
preteky a šprinty dvojíc. Preteky boli zároveň súťažou Olympijských nádejí z krajín
Vyšehradskej štvorky.
Vrcholné podujatie Slovenského pohára

otvorili organizátori na pódiu v Kultúrnom
dome v Štrbe. Majstrovstvá otvoril starosta obce Štrba Michal Sýkora a k plnej sále
sa prihovoril aj predseda bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie Michal
Malák. Krátky rozhovor publiku poskytli
aj slovenskí reprezentanti z tohtoročných
súťaží Majstrovstiev sveta juniorov v Lahti,
EYOF v Sarajeve, Svetovej zimnej Univerziády Krasnoyarsk a účastníci Majstrovstiev

sveta v lyžovaní Seefeld 2019. Po zložení sľubu rozhodcov a pretekárov doplnila
program bubnová show BATIDA. Po otváracom programe sa všetci presunuli na
spoločnú večeru.
V sobotu prevládalo na Štrbskom Plese
náročné tatranské zimné počasie a počas
silného nárazového vetra a miernom snežení sa uskutočnili vytrvalostné preteky
s hromadným štartom voľnou technikou
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podľa pôvodného programu. Trať sa aj napriek nepretržitému vytváraniu snehových
jazykov podarilo udržať zjazdnú. Žiaci
pretekali na trati dlhej od troch do piatich
kilometrov a dorastenci od 7 do 15 kilometrov. Hlavná mužská kategória súťažila
na 30 kilometrovej trati a preteky boli zároveň pretekmi FIS Cup. Mužskú tridsiatku
najrýchlejšie odbehol Majster Slovenskej
republiky Ján Koristek z klubu Ski Team
Jase Látky (1:21:59). Druhé miesto obsadil Lukáš Otinger z ŠK Železiarne Podbrezová (1:25:11), ktorý získal majstrovský
titul v juniorskej kategórii a tretí dobehol
ďalší pretekár z Látok Rudolf Michalov-

divácky atraktívnej disciplíne sa dvojice 2
až 3-krát striedajú na šprintérskom okruhu
v dĺžkach od 500 metrov až 1,4 kilometra
podľa vekovej kategórie. Majstrovský titul
v mužskej kategórii v šprinte 2x3x1,4 kilometra získali dvojice zo Ski Team Jase
Látky. Zvíťazili Rudolf Michalovský a Ján
Koristek (18:38,0) pred Miroslavom Šulekom a Andrejom Segečom (19:01,7).
Na treťom mieste sa umiestnila dvojica z
klubu ŠKP Vysoké Tatry tvorená Petrom
Žiškom a Petrom Mlynárom (19:37,4).
Ženské šprinty 2x2x1,2 kilometra najrýchlejšie odbehla dvojica z ŠK Železiarne Podbrezová, ktorá pre porušenie pravidiel pri

súťažných dní pri trati a v štadióne vytvárali fantastickú atmosféru zástupy rodičov,
priateľov a fanúšikov pretekárov. Organizátorom pretekov je 70 členný tím dobrovoľných rozhodcov zo Športového klubu
Štrba, ktorý v súčasnom zložení pracuje
nepretržite 10 rokov od Majstrovstiev SR,
ktoré organizovali v januári 2009 a nadviazali tak na dlhodobú tradíciu organizácie
lyžiarskych pretekov v tomto najvyššie položenom stredisku pre bežecké lyžovanie.
Podujatie bolo realizované v spolupráci s
Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a obce Štrba, s
finančnou podporou Ministerstva dopravy

Majstrovstvá SR v behu na lyžiach otvoril starosta obce Štrba Michal
Sýkora a k plnej sále sa prihovoril aj predseda bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie Michal Malák.

Pretekári počas športového zápolenia.

V programe sa predstavila aj bubnová show BATIDA.

Ocenené boli viaceré kategórie mužov aj žien.

ský (1:26:16). Ženy pretekali na 15 kilometrovej trati. Majsterkou SR stala Alena
Procházková z LK Slávia Ekonóm UMB
Banská Bystrica (44:27) a za ňou dobehli
juniorky Mária Remeňová z ŠK Železiarne
Podbrezová (47:31) a Júlia Machyniaková
z ŠKP Banská Bystrica (48:37). Spolu sa v
sobotu na trať postavilo 136 dorastencov
a dospelých a 198 žiakov.
V nedeľu Majstrovstvá SR pokračovali
šprintom dvojíc voľnou technikou. V tejto

odovzdávke štafety nebola kvalifikovaná
a na prvé miesto sa posunuli sestry Barbora a Marianna Klementové z KL Nováky
(12:14,9). Druhé skončili pretekárky z ŠKP
Banská Bystrica Lucia Michaličková a Júlia Machyniaková (12:20,6) a tretie miesto
obsadili Zuzana Šefčíková a Laura Prílohová z ŠKP Levoča (13:12,2).
Na Štrbskom Plese organizátori zaznamenali okrem vysokého počtu pretekárov
aj rekordnú divácku kulisu. Počas obidvoch

a výstavby SR. Túto sezónu domáci rozhodcovský tím zorganizoval aj Tatranský
pohár v behu na lyžiach, verejné preteky
Štrbské bežky a pred Majstrovstvami SR
rozhodcovia asistovali aj pri Zimnej kalokagatii (12. - 13. marec 2019).
Matúš Jančík,
LO ŠK Štrba
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Rozpis futbalových zápasov FO ŠK Štrba
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štrba
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štrba
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batizovce

štrba
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Tajničku z krížovky ŠN č. 3/2019 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 18. 4. 2019. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 2/2019: „Po Matejovi sa zima
tratí alebo bohatí“. Knihu Čarovné Tatry vyhrávajú: Ján Michalko, 1. mája 522/22, 059 38 Štrba, Milan Šafranka, Štefánikova 21, 059 41 Tatranská Štrba.
Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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