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V apríli rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré sa zaoberalo aj týmito témami:
Zmena rozpočtu obce
Poslanci schválili zmenu rozpočtu obce Štrba
na rok 2019, v rámci ktorej schválili aj finančné
prostriedky z rezervného fondu obce na spolufinancovanie projektu zriadenia Komunitného
centra obce Štrba v priestoroch kultúrneho
domu (projekt financovaný z fondov EÚ). Zároveň boli vyčlenené finančné prostriedky na
stavebnú úpravu priestorov kultúrneho domu
(vstupná hala a schodište). Navýšili sa finančné prostriedky aj na dofinancovanie projektu
Modernizácie požiarnej zbrojnice, na ktorú obec
získala aj dotáciu zo štátneho rozpočtu. Stavebné práce sa zrealizujú vo väčšom rozsahu podľa
požiadaviek dobrovoľných hasičov tak, aby sa
komplexne čo najviac doriešila modernizácia
hasičskej zbrojnice.
Voľba riaditeľov škôl
Poslanci vzali na vedomie informáciu
o príprave vyhlásenia výberového konania na
pozíciu riaditeľov Materskej školy a Základnej
školy v Štrbe. Obom riaditeľkám škôl končí
5-ročné funkčné obdobie a do konca júna je
potrebné zvoliť riaditeľov na nové. Vyhlásenie
voľby sa plánuje počas mája tohto roka. Viac
informácií nájdete na www.strba.sk.
Program odpadového hospodárstva obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo Program
odpadového hospodárstva obce Štrba na roky
2016 – 2020. Tento dokument je zverejnený
na www.strba.sk.
Nakladanie s pozemkami obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo
- zriadenie vecného bremena na pozemku
obce v prospech spoločnosti KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Štrba (na Štrbskom Plese)
- predaj pozemku o výmere 40 m2 kupujúcim: Petrovi Žoldákovi a manželke, bytom
Štrba, Hlavná 49 vedľa ich rodinného domu
- zriadenie budúceho vecného bremena na
pozemku obce pre právnickú osobu Norte Development, s.r.o. Košice pre účely umiestnenia
inžinierskych sietí pre stavbu „Lake Resort
Štrba, Nové Štrbské Pleso“.
Činnosť hlavného kontrolóra obce
Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019.
Zároveň poslanci vzali na vedomie správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

V rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva boli prerokované viaceré témy.

za rok 2018 a informáciu o doposiaľ vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra počas
roka 2019.

riešenia budúceho využitia týchto priestorov.
Potreba rekonštrukcie cesty na Štrbské Pleso
Obecné zastupiteľstvo požiadalo Prešovský
samosprávny kraj (PSK) o rekonštrukciu cesty
2. triedy č. 538 v rozsahu havarijného úseku
medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom,
ktorá je majetkom PSK z dôvodu odstránenia
havarijného stavu tejto cesty, nakoľko táto
cesta je vstupnou a frekventovanou komunikáciou z diaľnice na Štrbské Pleso a do Vysokých Tatier.
JUDr. Štefan Bieľak

Prenajatý pozemok od Urbáru
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom
pozemku vo výmere cca 12 tis. m2 od Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba pre nájomcu
- Obec Štrba za ročné nájomné 1 € (za celý
pozemok) na dobu neurčitú za účelom vybudovania odvodňovacieho kanála za ulicou
J. Gejdoša s napojením Štrbského potoka a
za účelom ďalšieho využitia tohto pozemku
v zmysle Územného
plánu obce Štrba.
Pracovné obvody poslancov
Navrhované odkúpena volebné obdobie 2018 – 2022
nie tohto pozemku
nie je právne možné, tak sa pristúpilo
Ing. Milan Foltin
J. Kráľa, Raštub, Šuňavská, Hviezdoslavova,
Hlavná od J. Kráľa po Školskú
k schváleniu prenájmu v zmysle rozMgr. Pavol Hurajt
29. januára, Družstevná, Strmá, SNP
hodnutia členskej
schôdze urbáru.
Ing. Marián Macko
P.Z.Vrbického, Školská, Hlavná od Školskej
Priestory na futbalovom štadióne
Poslanci uložili
komisii školstva,
športu, kultúry a
mládeže sa zaoberať budúcim využitím nebytových
priestorov (reštauračnej a ubytovacej
časti) na poschodí
tribúny Futbalového
štadióna v Štrbe
a predložiť obecnému zastupiteľstvu
návrhy možného

po Dr. Markušovského, Krátka, Štepánkovická
PhDr. Zuzana Gavalierová Poľná, Liptovská, Čsl. armády, M. Janošku, A. Sládkoviča
PaedDr. Michal Šerfel

Dr. Markušovského, Mlynská, M. Benku,
Jurkovičova, Štefánikova

Ing. Dagmar Vincová

Tatranská, Brezová, J. Gejdoša, Krôn, 1. mája

Milan Figliar

Železničná, Partizánska, Motel Sosna,
Hotel Semafor, Popradská, Lesná, Lúčna

Adriana Smoleňáková

Štrbské Pleso, Tatranská Štrba – Rekreačná,
Hotel Meander, Stavbár, Hotel Nezábudka,
Horská – Autocamping, Nákupné stredisko, DSS,
Poštový úrad, Štúrova ulica

Ing. Július Fabián

Horská od Bellovej, Bellova,
Štefánikova (Tatr. Štrba), Hotel Rysy, garáže
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Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 25. mája 2019. Volebné miestnosti v našej obci budú otvorené v čase od 7.00 do 22.00 hod.
Ako aj v predchádzajúcich voľbách budú zriadené štyri volebné okrsky na už tradičných miestach – dva priamo v obci a po jednom v Tatranskej
Štrbe a Štrbskom Plese. V polovici mesiaca apríl boli občanom doručené oznámenia o mieste a hodine konania volieb podľa jednotlivých okrskov.
Právo voliť
do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky má občan SR, ktorý
má na území trvalý pobyt a tiež občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý
má na území SR trvalý pobyt. Právo voliť
na území Slovenskej republiky má aj občan
EÚ, ktorý nemá na území Slovenska trvalý
pobyt a v deň konania volieb sa zdržiava
na území SR. Voliť do europarlamentu v
týchto voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

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, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať na základe žiadosti o
hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz ho
oprávňuje voliť v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na Slovensku.
Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať sa okrskovej komisii
občianskym preukazom alebo pobytovým
preukazom občana Európskej únie. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí

volič v zozname voličov vlastnoručným
podpisom. Volič môže dať do obálky len jeden z prevzatých hlasovacích lístkov (teda
vyberie si jednu politickú stranu) a na tomto lístku môže zakrúžkovať poradové čísla
najviac u dvoch kandidátov, ktorým môže
dať prednostný hlas.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných najmä
zdravotných dôvodov, má právo požiadať
obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky.
Jitka Šuleková

Zápis detí do Materskej školy v Štrbe
Riaditeľstvo Materskej školy v Štrbe oznamuje rodičom, že podľa Vyhlášky MŠ SR č. 308 /2009 Z.z. o materskej škole zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude prebiehať od 2. 5. - 24. 5. 2019 v budove materskej školy. Deti sa prijímajú do materskej
školy na základe písomnej žiadosti, ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole alebo si ju môže nájsť na webovej stránke www.strba.sk. K písomnej
žiadosti rodič priloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijatia do materskej školy
Na predprimárne vzdelávanie materská
škola prijíma dieťa:
a) spravidla od 3-6 rokov veku - výnimočne možno prijať aj dieťa od 2,5 roka veku
v prípade, že je počet zapísaných detí
vo veku od 3-6 rokov nízky.
Materská škola prednostne prijíma dieťa:
a) ktoré dovŕšilo k 31.augustu 5 rokov

b) dieťa s odloženou
povinnou školskou
dochádzkou
c) dieťa s dodatočne
odloženou povinnou
školskou dochádzkou
d) deti, ktoré dovŕšia
k 31. augustu 4 roky
e) deti, ktoré dovŕšia
k 31. augustu 3 roky
Pri rozhodovaní o prijatí
dieťaťa do materskej školy sa
uprednostnia
deti s trvalým
bydliskom na
území obce pred
uchádzačmi
s iným trvalým
bydliskom.
Ak nie je
v materskej ško-

le dostatok miesta, uprednostňujú sa deti
zamestnaných rodičov.
Pri prijímaní detí nezamestnaných rodičov alebo mamičiek na materskej dovolenke sa prihliada na dátum prijatia žiadosti
do materskej školy riaditeľkou.
V osobitných prípadoch, napr. ak zákonní zástupcovia dieťaťa nemôžu zabezpečiť
starostlivosť o dieťa v domácom prostredí na potrebnej úrovni (ťažko zdravotne
postihnutí rodičia a pod.), možno žiadosti
o prijatie vyhovieť bez použitia kritérií.
Z dôvodu nízkej kapacity spální mater-
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ská škola prijíma detí na celodenný pobyt
podľa týchto kritérií:
a) deti zamestnaných rodičov
b) deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania
psychológa, lekára špecialistu

c) deti nezamestnaných rodičov, prihliada
sa na dátum prijatia žiadosti riaditeľkou
d) deti rodičov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi

riaditeľka písomné oznámenie o rozhodnutí, ktoré dostane rodič poštou.
Bc. Marta Macková
riaditeľka MŠ

O prijatí dieťaťa do materskej školy vydá

Budúci prváci na zápise v základnej škole
Dňa 4. 4. 2019 sa v Základnej škole Štrba uskutočnil zápis do 1. ročníka žiakov pre budúci školský rok 2019/2020.
Na zápise bolo zapísaných
23 žiakov, odklad povinnej školskej dochádzky nemal nikto.
Z okolitých obcí (Lučivná, Važec, a pod.) nie je prihlásený do
1. ročníka nikto. V novom školskom roku budú vytvorené dve
prvé triedy
Rodičia pri zápise uvádzali či dieťa bude navštevovať
školský klub detí, náboženskú
výchovu v alternatíve s etickou
výchovou a či majú záujem
o vzdelávanie cudzieho jazyka
/anglický jazyk/ .
Základná škola úzko spolupracuje s materskou školou,
pred zápisom sa uskutočnilo
rodičovské združenie, návšteva
žiakov 1. ročníka v materskej
škole a predškoláci si prišli obzrieť školu deň pred zápisom.
Rodičia boli včas informovaní

Deti z materskej školy na návšteve základnej školy.

Pani učiteľka pri zápise budúcich prvákov.

o školských pomôckach, ktoré sú potrebné
v 1. ročníku. Žiaci v Školskom klube detí
pripravili pre predškolákov malé darčeky.
Združenie rodičov finančne prispelo k zakúpeniu drobných upomienkových predmetov. Zápisu sa zúčastnili pedagógovia
1. stupňa, výchovná poradkyňa, vedenie
školy a po odbornej stránke nám bola nápomocná logopedička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Poprade. Riaditeľka školy každému zapísanému
dieťaťu odovzdala CERTIFIKÁT budúceho
prváka.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská
riaditeľka ZŠ Štrba

Dňa 2. 4. 2019 sa konali talentové prijímacie skúšky do Súkromnej športovej školy ELBA Prešov
s elokovaným pracoviskom Štrba (pozn.: od 1. 1. 2019 sa športové gymnázia premenovali na športové školy).
Na „talentovkách“ sa zúčastnilo 5 žiakov /aj keď prihlášku poslalo 8 žiakov/.
2. kolo je plánované na 12. 6. 2019. Pri športovej škole ide o zápis do v poradí tretieho
školského roka fungovania školy v Štrbe.
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výberové konania
OBEC ŠTRBA
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy,
Čsl. armády 72/88, Štrba.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre
daný druh školy podľa zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a o odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení 		
neskorších predpisov
• najmenej päť rokov výkonu pedagogickej
činnosti,
• absolvovanie 1. atestácie
• spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• riadiace a organizačné schopnosti, komu
nikatívnosť.
Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania,
• overené kópie dokladov o požadovanom
vzdelaní,
• profesijný životopis,
• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

• písomný návrh koncepcie rozvoja
školy,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
(podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z.z.),
• súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je
20. mája 2019 o 15.00 hod.
Prihlášky s označením „Výberové konanie
Materská škola Štrba“ posielajte na adresu: Obecný úrad Štrba, Hlavná 188/67,
059 38 Štrba.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového
konania bude uchádzačom, ktorí splnia
podmienky, oznámené najmenej 7 dní
pred jeho uskutočnením.

OBEC ŠTRBA
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy,
Školská 168/3, Štrba.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť
pre daný druh školy podľa zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a o odborných
zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a v 		

zmysle vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších
predpisov
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe
• absolvovanie prvej atestácie
(1. kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhradnej formy)
• spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• riadiace a organizačné schopnosti, 		
komunikatívnosť
Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania,
• overené kópie dokladov
o požadovanom vzdelaní,
• profesijný životopis,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

• písomný návrh koncepcie rozvoja 		
školy,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
(podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z.z.),
• súhlas uchádzača na použitie
osobných
údajov pre potreby výberového 		
konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je
20. mája 2019 o 15.00 hod.
Prihlášky s označením „Výberové konanie Základná škola Štrba“ posielajte
na adresu: Obecný úrad Štrba, Hlavná
188/67, 059 38 Štrba.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí
splnia podmienky, oznámené najmenej
7 dní pred jeho uskutočnením.
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Informácie z výročných členských schôdzí
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba zhodnotilo uplynulý rok
Dňa 24.3.2019 sa konalo v Kultúrnom
dome v Štrbe zhromaždenie podielnikov
Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba. Prítomní členovia spoločenstva boli informovaní
o činnosti výboru a dosiahnutom výsledku
hospodárenia.
Pozemkové spoločenstvo na spoločnej nehnuteľnosti vykonáva svoju činnosť
v zmysle zásad schválených v stanovách

Tržby z hlavnej hospodárskej činnosti –
ťažby a predaja dreva sa každoročne znižujú
z dôvodu znižovania zásob drevenej hmoty
vhodnej na plánovanú ťažbu. Znižovanie
zisku v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami je kompenzované stabilnými príjmami
z prenájmu nehnuteľností, ktoré boli za rok
2018 vo výške 350 000 €. Výnosy z hospodárskej činnosti pozemkového spoločenstva

Predseda PSUŠ Ing. P. Jančík informoval podielnikov o činnosti v roku 2018.

spoločenstva a v zmluve o pozemkovom
spoločenstve vlastníkov podielov uzatvorenej
v zmysle zákona č 97/2013 Z.z. Hlavnou úlohou a cieľom spoločenstva je hospodáriť na
spoločnej nehnuteľnosti. Ide najmä o zabezpečenie pestovateľskej a ochrannej činnosti
v lesoch, ťažbu a spracovanie drevnej hmoty,
prenájom nehnuteľností a vykonávanie ďalších činností prispievajúcich k rozvoju spoločenstva.
Aj keď stav lesných porastov z dôvodu
kôrovcovej a vetrovej kalamity je každoročne horší začínajú sa prejavovať aj výsledky
prácnej dlhoročnej činnosti pri zakladaní nových lesných porastov. Pestovaná činnosť
pozostávajúca zo zakladania porastov výsadbou sadeníc, vyžínania buriny, ošetrovania
sadeníc proti ohryzu zverov, uhadzovanie
haluziny po ťažbe a pod. Táto činnosť bola z
veľkej časti hradená z dotácie pre zlepšenie
životaschopnosti lesov poskytnutou Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Za rok
2018 bola podaná posledná žiadosť o platbu,
ktorej súčasťou bola monitorovacia správa
o úspešnom realizovaní ozdravných opatrení
v rámci projektu revitalizácie a obnovy lesných porastov o výmere 298 hektárov.

tvoria tržby za predaj vlastnej výroby – vyťaženého dreva a tržby z predaja služieb –
z prenájmu nehnuteľností v celkovej výške
750 460 €. Z toho tržby za predaj drevnej
hmoty boli vo výške 309 022 €. Oproti roku
2014 tržby z predaja drevnej hmoty klesli
o 754 000 €. Je to reálny pokles zodpovedajúci poklesu zásob drevnej hmoty po vetrových kalamitách v rokoch 2004 a 2014 a

Práce pri ťažbe kalamitného dreva.

následným katastrofickým vývojom kôrovcovej kalamity. Celkový objem palivového
dreva bude podobne ako hlavná ťažba v
nasledujúcich rokoch klesať a urbár nemôže
zaručiť výrobu palivového dreva v doterajších
objemoch.
Výbor pozemkového spoločenstva aktívne spolupracoval s Liptovsko-tatranským
združením vlastníkov lesov pri tvorbe novej
zonácie TANAP–u, so zámerom minimalizácie obmedzenia vlastníckych práv a získania
adekvátnych náhrad za obmedzenie hospodárenia. Vzhľadom na neakceptovateľné –
nízke ponuky prenájmu zo strany štátu. Navrhovanú zmluvu o prenájme pozemkov urbár
nepodpísal, aj keď sa cena ponuky za prenájom zvýšila. Výbor viackrát prerokoval výšku
ceny navrhnutú Štátnou ochranou prírody SR
– Správa TANAPu a za plochy v navrhovanej „A“ zóne o celkovej výmere 709,77 ha
žiadal jednotnú náhradu minimálne vo výške
35 €/ha/rok, a to bez rozdielu, či sa jedná o
tzv. alpin zónu alebo les + kosodrevina. Pre
zabezpečenie ďalšieho rozvoja cestovného
ruchu na Štrbskom Plese požadujeme zníženie výmery „A“ zóny.
Členovia pozemkového spoločenstva
sú podielovými vlastníkmi atraktívnych
pozemkov na území Štrbského Plesa. Slovenská republika zastúpená Štátnymi lesmi
TANAP – u spochybňuje vlastnícke práva podielnikov a už v roku 2004 podali žalobu na
členov urbáru o určenie, že žalovaní členovia
spoločenstva nie sú vlastníkmi pozemkov
na Štrbskom Plese. Predmetné súdne konanie je pre pozemkové spoločenstvo sporom
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existenčným, pretože predmetom sporu sú
nehnuteľnosti, ktoré prinášajú rozhodujúce
finančné príjmy z ich prenájmu. Okresný
súd Stará Ľubovňa svojím rozhodnutím zo
dňa 24.4.2018 žalobu Slovenskej republiky
– ŠL TANAP - u Tatranská Lomnica o určenie vlastníckeho práva zamietol. Proti tomuto rozsudku sa ŠL odvolali na Krajský súd
Prešov. Krajský súd zatiaľ v tejto veci súdne
konanie nevytýčil. Vo vzťahu k riadnemu fungovaniu pozemkového spoločenstva ďalším
limitujúcim faktorom je aj tá skutočnosť, že
ŠL TANAP- u ako žalobca sa počas trvania
15-ročného sporu o územie Štrbského Plesa

snažia blokovať akúkoľvek činnosť PSUŠ a
jeho členov na vlastných pozemkoch – blokovaním územných a stavebných konaní.
Novela zákona o pozemkových spoločenstvách č. 110/2018 Z.z. ukladá urbariátom
vykonať zmeny v zmluvách a stanovách
pozemkových spoločenstiev do 30.6.2019.
Zhromaždenie podielnikov schválilo zmeny
v zmluve a v stanovách pozemkového spoločenstva, nakoľko sú základným predpokladom ďalšej činnosti urbáru.
Z dôvodu nepriaznivých klimatických
zmien, ktoré negatívne ovplyvnili dosahovanie tržieb z hospodárenia v lesnej činnosti,

ostáva ako základný predpoklad ďalšej existencie spoločenstva a jeho rozvoja účinné
hospodárenie s pozemkami formou ich prenájmov. Patríme medzi málo pozemkových
spoločenstiev, ktorým naši predkovia i súčasní vlastníci umožnili využívať lukratívne
nehnuteľnosti tak, aby sme boli naďalej ich
vlastníkmi a pritom nám prinášali príjmy, ktoré sú teraz a aj v budúcnosti budú základom
pre vyplácanie úžitkov a rozvoja pozemkového spoločenstva.
Ing. Pavol Jančík
predseda PSUŠ

Družstevníci hodnotili
stvá, podnikajú v snahe vytvorenia kladného
Ako každoročne, aj 29. 3. 2019 sa stretli člehospodárskeho výsledku – zisku. Aj keď pôdnovia Poľnohospodárskeho družstva Štrba, aby
no-klimatické a v živočíšnej výrobe následne po
zhodnotili výsledky minulého roku a vytýčili si
roku 2017 neboli priaznivé podmienky, podarilo
ciele pre rok 2019.
sa družstvu opäť vytvoriť, samozrejme, aj vďaka
Po otvorení a schválení procedurálnych vecí
podporným kritériám, kladný hospodársky výsa slova ujal predseda predstavenstva Ing. Ján
sledok, teda zisk, ktorý
Šerfel, ktorý v správe
umožňuje znovu vyplapredstavenstva družtiť pre členov a majitestva o hospodárení v
ľov DPL vydaných PD
roku 2018 zhodnotil
Štrba dividendy.
plnenie uznesení, ktoré
V závere predneuložila výročná členská
su výročnej správy
schôdza pre rok 2018
poďakoval predseda
a súčasne v krátkosti
predstavenstva v prpriblížil činnosť a právom rade pracovníkom
cu predstavenstva v
poľnohospodárskeho
hodnotenom roku. Pri
družstva, bez rozdielu
jednotlivých výrobných
na pracovné zaradenie,
úsekoch bolo poukáza ich podiel na dosiahzané na dosiahnuté
nutí kladného hospovýsledky a na vplyv
dárskeho výsledku. Poklimatických a zooveďakoval za pochopenie,
terinárnych podmienok,
spoluprácu a pomoc aj
ktoré ich vo významnej
Obecnému úradu Štrba
miere ovplyvnili.
na čele s pánom starosV rastlinnej výrobe Členovia družstva si vypočuli výročnú správu.
tom a PS Urbár Štrba
to bolo hlavne suché
počasie v kritických rastových fázach jed- do 6 mesiacov – 0,90 kg, jalovice 0,73 kg, na čele s pánom predsedom.
Posledné poďakovanie patrilo aj všetnotlivých rastlín, ktoré znížilo úrodu obilnín výkrm HD (býky) 0,95 kg a prekročenie
kým členom družstva za ich účasť na výoproti priemeru minulosti o 0,3 t. Znížená plánovaných dodávok mäsa o 20,8 ton.
Z nepoľnohospodárskej činnosti si lisov- ročnej členskej schôdzi, ktorou dokazujú
úroda jarných obilnín tiež potvrdila nutnosť
prechodu vo väčšej výmere na výsev ozi- ňa plastických hmôt snaží udržať svoje ich podporu a pochopenie. O činnosti konpostavenie na plastovom a kartonážnom trolnej komisie v roku 2018 referoval jej
mín.
V živočíšnej výrobe sa z dôvodu úhynu trhu, čo je z roka na rok ťažšie pri náraste predseda MVDr. Pavol Knapík, ktorý v krátdojníc ešte v jeseni roku 2017 nepodarilo konkurencie vo veľkovýrobe plastových kosti informoval o kontrolnej činnosti, ktorú členovia komisie realizovali v priebehu
v roku 2018 splniť dosiahnutie plánované- komponentov.
Na úseku prác a miezd bolo konštato- roka a keďže KK je zároveň zamestnanecho množstva mlieka, tak celkového, ako aj
na dojnicu a nebolo zrealizované ani plá- vané, že v poľnohospodárskom družstve kou radou, spomenul aj sociálny program
nované vyradenie dojníc so slabšou pro- v roku 2018 bol priemerný počet zamest- družstva na udržanie zamestnancov, akým
dukciou, ale ponechanie ich v základnom nancov 49 a v uvedenom roku nastal ná- je zamestnanecký bonus za každý odpracovaný rok, príspevok na cestovanie pre
stáde. Naopak, potešiteľné sú denné prí- rast miezd do 3 %.
Podnikateľské subjekty, a teda aj druž- zamestnancov s bydliskom mimo obce
rastky jednotlivých kategórií zvierat: teľatá
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Štrba a bezplatné jedálne kupóny za každý
odpracovaný deň.
V návrhu výrobno-finančného plánu
na rok 2019 predseda predstavenstva
Ing. Ján Šerfel predniesol a priblížil úlohy, ktoré si družstvo vytýčilo pre nasledujúci rok a zároveň vyslovil želanie, aby
počasie a iné vplyvy umožnili naplniť vy-

týčené predsavzatia.
V rôznom predseda objasnil zasielanie
nových nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky a dôvody toho, prečo
ich neobdržali všetci vlastníci pôdy a po
pozdravných príhovoroch pána starostu
Michala Sýkoru a predsedu PS Urbár Štrba
Ing. Pavla Jančíka a prečítaní a schválení

uznesení, bola výročná členská schôdza
Poľnohospodárskeho družstva Štrba ukončená.
Ing. Ján Šerfel
predseda predstavenstva PD Štrba

Aktivity Kulturistického oddielu ŠK Štrba v roku 2018
Dňa 23.3.2019 sa konala v priestoroch posilňovne Kulturistického oddielu v Štrbe výročná
členská schôdza, na ktorej výbor a členovia
spoločne hodnotili činnosť za rok 2018. Prítomní členovia boli oboznámení s finančnými
príjmami, ale aj výdajmi oddielu za rok 2018.
Pre finančné zabezpečenie činnosti a vytváranie materiálno – technickej základne interiéru

ňovne sme od 12.9. 2018 boli nútení pristúpiť
k uzavretiu týchto priestorov do odvolania. Počas rekonštrukcie došlo k výmene koberca a
zároveň k vymaľovaniu poškodených stien
týchto priestorov.
Členom Kulturistického oddielu v Štrbe sa
môže stať osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov,
je plne spôsobilá na právne úkony a svojím

Členovia kulturistického oddielu počas výročnej členskej schôdze.

posilňovne v roku 2018 boli určené finančné
prostriedky z členského, príspevkov prispievateľov 2% dane z príjmu, ako aj finančného
príspevku od Pozemkového spoločenstva Urbár
Štrba.
Členskú základňu za rok 2018 tvorilo
66 členov oddielu, čo do počtu členskej základne patríme medzi najväčšie športové oddiely ŠK Štrba.
Tohto roku naše priestory posilňovne využívali aj piati žiaci športového gymnázia Elba
v Štrbe, kde prevádzali svoju doplnkovú posilňovaciu činnosť.
Snahou vedenia kulturistického oddielu je
každoročne podľa finančných možností prispievať k obnove a vylepšeniu posilňovacieho vybavenia interiéru posilňovne.
V roku 2018 sme zakúpili posilňovacie zariadenie na precvičovanie prsného svalstva.
V septembri došlo vplyvom väčších dažďových zrážok k poškodeniu interiéru posilňovne,
kedy došlo k zaplaveniu vnútorných priestorov. V dôsledku zatopenia priestorov posil-

podpisom súhlasí s určenými pravidlami oddielu. Členstvo vzniká na základe zaplatenia
členského pre daný rok a súhlasu predsedu KO,
alebo výboru KO pre prijatie záujemcu. Záujemca, ktorý má záujem stať sa členom oddielu a
jeho vek je nižší ako 18 rokov je potrebný mať

Po rekonštrukcii posilňovne.

písomný súhlas zákonného zástupcu. Záujemca mladší ako 15 rokov nebude prijatý za člena
oddielu. Výšku platenia členských príspevkov
a maximálny počet členov pre daný rok určuje
výbor kulturistického oddielu. Uprednostnení
v členstve sú zakladajúci členovia a ich rodinní
príslušníci, ako aj dlhoroční členovia, ktorí sa podieľajú na činnosti oddielu. Výbor môže pristúpiť
aj k vylúčeniu člena, a to z pravidla na základe
opakovaného porušenia a nerešpektovania určených pravidiel členom oddielu. Pre zvýšený
každoročný záujem o členstvo je stanovený počet členov v kulturistickom oddiele na
65 členov v roku.
Výbor KO v Štrbe pracuje v zložení:
• predseda
Mgr. Pavol Marec
• podpredseda Stanislav Chalúpka
• kontrolór
Rastislav Gejdoš
• členovia
Mgr. Marek Baláž
		
Pavol Garaj
Výbor kulturistického oddielu v Štrbe nezodpovedá za prípadné poškodenie zdravia a drobné úrazy spôsobené v priestoroch posilňovne
a taktiež za poškodenie a odcudzenie materiálnych vecí.
V roku 2019 si pripomenieme 30. výročie
od založenia kulturistického oddielu.
Mgr. Pavol Marec
predseda kulturistického oddielu ŠK Štrba
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POZVANIE NA DEŇ TATRANSKEJ ŠTRBY
V sobotu 25. mája 2019 so začiatkom o 15,00 hod sa uskutoční v Tatranskej Štrbe v areáli Autocampingu Deň Tatranskej Štrby. Rozospieva
vás Dychová hudba Sviťanka, úsmevno-zábavná skupina Bravo pobaví všetky vekové generácie, príjemnú atmosféru s nestarnúcimi melódiami
zažijete s hudobnou skupinou Salco a veríme, že aj tancovačka príde s hudobnou country skupinou Veteráni. Nebude chýbať tombola, občerstvenie
a detský kútik pre najmenších. Nájdite si čas a príďte si spríjemniť sobotné popoludnie do Autocampingu v Tatranskej Štrbe 25. mája 2019.

25. 5. 2019

Ó, poézia, pochválená buď
Recitačné závody, neskôr recitačné preteky, stretnutie mladých talentov a dnes Slávnosti poézie majú v našej obci už dlhoročnú tradíciu. Desiatky
rokov, stovky recitátorov a stovky básní . . . Väčšie ako hodnoty čísel sú hodnoty, ktoré ostali v ľuďoch. Nás, organizátorov dnes teší, že môžeme v tejto
úžasnej tradícii pokračovať a mohli sme ich zorganizovať už 82-krát. Aj keď čas priniesol mnohé zmeny a pre túto záľubu už ho veľmi neostáva, stále
pre niektorých z nás patrí k sviatočným chvíľam vypočuť si pekné slová v pôsobivom podaní recitátorov v komornej atmosfére obradnej siene.
pretože bol zároveň 20-tym s názvom „Slávnosti poézie PhDr. Petra Švorca”. Dr. Peter Švorc
bol človekom slova, poetického slova a v roku
2000 sme slávnosti pomenovali jeho menom.
Úvod podujatia patril spomienke na Dr. Petra
Švorca.
Slovo básnika interpretované ústami najmenších recitátorov musí vari v každom poslucháčovi rozoznieť tie najcitlivejšie struny, znásobiť
prostú radosť zo života a jeho krásy. Verím,
že tak prežívali
diváci recitácie
najmladších
recitátorov z
materskej školy, ktorí prvýkrát stáli na
pódiu a víťazov
školského kola
Hviezdoslavovho Kubína.
Dospelé recitátorky tento
rok recitovali
básne Michala
Účastníčky 20. ročníka Slávností poézie PhDr. Petra Švorca.
Otčenáša. Krát-

S krásou poézie a hovoreným slovom sa
snúbi aj krása vytvorená rukami človeka. Už
pri vstupe mohli návštevníci potešiť svoje oči
pohľadmi na krásne ručné práce členiek Klubu
dôchodcov. Háčkovaným umením vyzdobili foajé – vstupné priestory obradnej siene. Už niekoľko rokov pripravujú výstavu počas Slávnosti
poézie a vždy je iná a vždy je čo obdivovať.
Ďakujeme aj za túto poéziu umenia.
82. ročník bol slávnostnejší ako po iné roky,

kym životopisom a ukážkou z tvorby sme si tak
pripomenuli nášho rodáka, básnika, historika a
podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov,
ktorý zomrel pred 10 rokmi 5. apríla.
10 rokov uplynulo aj od úmrtia Milana Rúfusa. Aj jeho verše odzneli na Slávnostiach
poézie.
Pri príležitosti 170. výročia od narodenia
P. O. Hviezdoslava sme si veľkého básnika
pripomenuli životopisom a krátkymi úryvkami
z jeho tvorby.
Verše v pôsobivom podaní recitátoriek, ktoré
zneli na podujatí umocnil hudobnými prednesmi
na gitare Vincent Jaš.
V živote prichádzajú chvíle, keď človek siahne po poézii ako dieťa po rozprávke. Či už vo
chvíľach radosti alebo žiaľu – keď je poézia
potrebná ako chlieb. Prítomným návštevníkom,
milovníkom hovoreného slova sme sa v nedeľu
7. apríla 2019 prihovárali v mene poézie. Tej
poézie, ktorá silou slova spája ľudí bez ohľadu
na hranice. Verím, že všetci, ktorí prijali naše pozvanie odchádzali spokojní, naplnení peknými
slovami, hudbou a príjemnou atmosférou, ktorá
vládla počas Slávnosti poézie.
Ľubomíra Otčenášová
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Zlaté pásmo Z Tatranského prameňa
13. apríla 2019 sa v priestoroch Domu kultúry vo Svite uskutočnil festival folklórnych kolektívov podtatranského regiónu Z TATRANSKÉHO
PRAMEŇA 2019, v rámci ktorého bola okresná
súťaž detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI a okresná súťaž hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka. Štrbský folklór
mal zastúpenie v oboch súťažiach. V prvej,
s choreografiou ,,Edengi-bengi”, súťažil Detský
folklórny súbor Štrbianček. Autorkou choreografie je Ivona Hurajtová a o úpravu hudobného
sprievodu Detskej ľudovej hudby Štrbianček
sa postaral Bc. Ján Hurajt. Odborná porota
rozhodla a Podtatranské osvetové stredisko
v Poprade udelilo DFS Štrbianček Zlaté pásmo
s návrhom na postup.
Súťaž hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka mala 4 súťažné kategórie:
ľudové hudby, sólisti inštrumentalisti, sólisti
speváci a spevácke skupiny. V kategórii sólisti
speváci súťažila Michaela Piervolová. Spevácke
číslo ,,Keby ten vrštek nie” pripravila Jana Doležalová, hudobný sprievod znel v podaní DĽH

DFS Štrbianček postúpil na krajskú súťaž do Raslavíc.

Štrbianček, kde sa o úpravu opäť postaral Bc.
Ján Hurajt.
Michaelu Piervolovú porota zaradila do Strieborného pásma. Ženská spevácka skupina
Štrbän súťažila v kategórii speváckych skupín.
Spevácke pásmo ,,S darami” (ženské svadobné piesne zo Štrby pri nosení darov a rúcha)
odborná porota ocenila a Podtatranské osveto-

Ženskej speváckej skupine Štrbän bolo udelené Zlaté pásmo s postupom.

vé stredisko udelilo Ženskej speváckej skupine
Štrbän Zlaté pásmo s postupom.
DFS Štrbianček bude reprezentovať na krajskej súťaži 5. mája 2019 v Raslaviciach a
Ženská spevácka skupina Štrbän v septembri
v Zámutove.
Ľubomíra Otčenášová
a Ivona Hurajtová

V kategórii sólisti speváci súťažila Michaela Piervolová.

Prehliadka festivalu detského nefolklórneho tanca „DEŇ TANCA 2019”
14. marca 2019 sa konala v Dome kultúry
vo Svite regionálna súťažná prehliadka festivalu detského nefolklórneho tanca DEŇ TANCA
2019. Jej organizátormi boli Podtatranské
osvetové stredisko Poprad a Mestský úrad
Svit – oddelenie kultúry.
Súťažilo sa vo formáciách: sólo alebo duo,
malá choreografia (s počtom členov od 3 do
10) a veľká choreografia (s počtom členov
od 11 do 25). Súťažné choreografie boli začlenené aj do vekových kategórií, ktorých je päť:
I. – deti I. (MŠ),II. – deti II. vo veku 6-10 rokov,
III. - juniori vo veku 10-15 rokov, IV. – mládež
vo veku od 15 rokov , V. – dospelí nad 20 rokov

Dievčatá z DFS Štrbianček v upravených krojoch pre choreografiu s ruskými ľudovými prvkami.
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a seniori nad 50 rokov.
Tanečné kategórie festivalu boli: 1. disco choreografie, 2. hip-hop a break dance choreografie, 3. scénické a show choreografie, 4. open
choreografie, 5. tance iných národov, 6. mažoretky a roztlieskavačky. Tejto postupovej súťaže
sa zúčastnilo okolo 1200 detí z podtatranského
regiónu z okresov Kežmarok, Levoča a Poprad,
ale prišli aj tanečníci z Podolínca, Bardejova,
zo Spišskej Novej Vsi a Dobšinej.
Štrba mala na tejto súťaži zastúpenie tanečným odborom Základnej umeleckej školy. 7 žiačok súťažilo v tanečnej kategórii 5. tance iných
národov. Zatancovali choreografiu ,,U našej
Kati”. Hudobným podkladom je ruská ľudová
pieseň ,,Kak u našej Kati” a choreografia obsahuje typické ruské ľudové tanečné prvky.
Autorkou choreografie je Ivona Hurajtová,
učiteľka tanečného odboru ZUŠ, ktorá pre ňu
skompletizovala aj kroje. Krojový doplnok – kokošnik navrhla a vyrobila Bc. Monika Vojteková,
učiteľka výtvarného odboru ZUŠ.
Choreografia sa umiestnila v Zlatom pásme
a postúpila na krajské kolo súťaže, ktoré sa už
konalo 4. apríla 2019 v Dome kultúry v Popra-

S choreografiou postúpili už na celoslovenskú súťaž do Žiaru nad Hronom.

de. Organizátorom súťaže bolo opäť Podtatranské osvetové stredisko Poprad a Mestský úrad
Poprad – oddelenie kultúry. Zastúpenie na tejto
súťaži mali nielen víťazné choreografie Prešovského, ale aj Košického kraja. 71 choreografií
súťažilo o postup na celoslovenský festival.
Odborná porota udelila Zlaté pásmo 20 chore-

ografiám. Choreografia ,,U našej Kati” bola medzi nimi, získala Zlaté pásmo, a tým aj postup
na celoslovenský festival Deň tanca 2019, ktorý bude 14. mája v Žiari nad Hronom.
Ivona Hurajtová
učiteľka tanečného odboru ZUŠ

Veselá Veľká noc na Štrbskom Plese
Veselá Veľkonočná nedeľa – kultúrny program i karneval na snehu – spríjemnili pobyt všetkým návštevníkom Štrbského Plesa. Takmer 80 karnevalových masiek prišlo využiť poslednú lyžovačku na svahu Interski a zároveň súťažiť o zaujímavé ceny. Na pódiu stál hokejista, černokňažník,
kovboj, kocúr v čižmách, chobotnica, motýľ, cestár i skupinová aktuálna maska – veľkonočné psy. Ceny venovala obec Štrba i 1. Tatranská, a.s.
Pre tých, ktorí nelyžovali bol na pódiu na Námestí MS 1970 pripravený kultúrny program, ktorý spolu s divákmi vytvoril výbornú atmosféru
a veríme, že všetci budú na Veľkú noc na Štrbskom Plese príjemne spomínať. Veľkonočný víkend ukončil lyžiarsku sezónu na Štrbskom Plese.
Na podujatí ju zhodnotili starosta obce Štrba Michal Sýkora a riaditeľ 1. Tatranskej a.s. Peter Tomko a na krátke letné obdobie sa rozlúčili
so snehovou vločkou.
Podujatie realizovala obec Štrba, 1. Tatranská a.s. v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry s finančnou
podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

O podujatie bol veľký záujem.

V rámci podujatia sa uskutočnil aj karneval na snehu, najlepšie masky si
prevzali ocenenia.

ŠTRBSKÉ NOVINY
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Symbolická rozlúčka so snehovou vločkou.

Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program – hudobná skupina Wendigo, country tanečná skupina Ruty – Šuty, ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc.

Veľkonočná oblievačka v Štrbe
Tradícia veľkonočnej oblievačky s vyberaním kúpačky v našej obci postupne zaniká. Kúpajúcich chlapcov bolo tohto roku veľmi málo, čo je veľká škoda.
Vidíme to aj na uverejnených fotografiách z minulých rokov.

Kúpači pred a počas vyberania kúpačky v roku 2019.

Rok 2013.

Rok 2006.
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Ukončenie lyžiarskej sezóny na Štrbskom Plese
Zima je za nami – je čas opäť hodnotiť
zimnú sezónu ako takú, ale najmä tú lyžiarsku. S týmto zámerom sa zišli aj všetci
zainteresovaní na spoločnom destinačnom
stretnutí dňa 17. 4. 2019 v hoteli Toliar na
Štrbskom Plese. Zástupcovia hotelov, ubytovacích zariadení, prevádzkovatelia zjazdoviek a lyžiarskych vlekov, prevádzkovatelia lyžiarskeho bežeckého areálu, obecná
polícia, zástupcovia obce, turistického informačného centra, OOCR Región Vysoké
Tatry a ďalší hodnotili sezónu 2018/2019
vcelku pozitívne.
Zaznamenali sme, že tohoročná zima
bola veľmi veterná, čo ovplyvnilo hlavne
prevádzku vlekov a zjazdoviek.
Lyžiarska sezóna na našich svahoch Bežecké trate boli celú sezónu upravené na jednotku.
pre zjazdárov bola otvorená 7. 12. 2018,
čo bolo o týždeň neskôr ako v zime mi toaletami a sprchami. Pre mechanizmy bežecký areál v prevádzke 134 dní nepre2017/2018. Návštevnosť v roku 2019 a techniku (nové snežné pásové vozidlo tržite. Najdlhšia trať 5 km bola v prevádzje o 5 % nižšia ako v minulom roku Pisten Bully 400, ratrak, vozidlo Polaris, ke od 22. 12. 2018 a úprava ukončená
(o 7200 osôb). Návštevnosť strediska v snežný skúter) bola daná do prevádzky po 112 dňoch. Celý areál počas zimnej
januári klesla, v mesiacoch február a ma- nová veľkoplošná garáž v areáli.
sezóny žil viacerými významnými podujarec bola lepšia oprotiami, o ktorých sme
ti predchádzajúcej
v našich novinách
sezóne. V apríli bol
priebežne informozaznamenaný miervali.
Návštevníci
ny pokles.
– bežci lyžiari mali
Po úspešnej zimmožnosť občerstviť
nej sezóne bola
sa v krytom stane,
13. apríla 2019 pozapožičať si bežecchovaná Lyža Soliskú výstroj priamo
ková v rámci poduv areáli , či využiť
jatia Krčmár Skap
služby lyžiarskych
– skialpinistických
inštruktorov bežecpretekov na Chatu
kého lyžovania.
pod Soliskom.
Po
pochovaní
Kvalitu tratí si pochvaľovali všetci lyžiari.
Areál bežeckého
Lyže Soliskovej bola
lyžovania na Štrbskom Plese sa na zimnú
V priebehu zimnej sezóny 2018/2019 uspatá Lyža bežková. V areáli bežeckého
sezónu opäť výborne pripravil. Obec do za- sme ponúkli tieto novinky: detské klzisko lyžovania bolo milé podujatie, kde sa lyžiačiatku zimnej sezópny dokončila nový ob- v priestore štartu a cieľa, sfunkčnenie hor- ri bežci v pyžamách rozlúčili so sezónou.
jekt šatní s 18 servisnými bunkami, nový- ného štadióna pre Cross – country cross. Lyže uspali v kolíske, zaspievali uspávanPravidelne sa upra- ku a po záverečnom „bežeckom kolečku“
vovala trať Jam- si urobili spoločnú fotografiu. Bol aj tzv.
ská cesta s mier- deň otvorených dverí, kde si mohli návnym profilom trate števníci pozrieť a fotiť sa s technikou na
prípravu tratí. Podujatie moderoval Mirov dĺžke cca 2 m.
Sezóna bežec- slav Kasprzyk ako ináč – v nočnej košeli.
Stále aktuálnym problémom je doprava
kého
lyžovania
bola otvorená od a parkovanie na Štrbskom Plese. Aj vďaka
1. 12. 2018 do obecnej polícii a pracovníkom OTV, s.r.o. z
14. apríla 2019, údržby miestnych komunikácií sa podarilo
kedy sa ukonči- situáciu zvládnuť a udržať pod kontrolou.
V záujme riešenia tohto problému
la symbolickým
uspaním bežiek v 1. Tatranská, a.s. vypracovala projekt OpS Lyžou Soliskovou sa bol rozlúčiť aj Marcel Forgáč.
pyžame. Spolu bol timalizácia horských dopravných zariadení
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Účastníci podujatia sa vydali na trať v pyžamách.
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Lyžu bežkársku symbolicky uložil spať do kolísky Peter
Mosný „Frenky“.

a dopravy na Štrbskom Plese, ktorý bol podaný
na MŽP SR, a je v štádiu posudzovania.
Prepravu na území Štrbského Plesa zabezpečoval aj v tejto sezóne skibus z centrálneho parkoviska do areálu a späť. Po skúsenostiach z tejto
sezóny sa javí potreba posilniť skibusové spoje
počas víkendov a aj v mimosezónnom období.
V druhej časti destinačného stretnutia boli prítomní oboznámení s podujatiami a akciami počas
letnej turistickej sezóny. Záverom všetkým aktérom , ktorí sa pričinili o výborné zvládnutie zimnej
lyžiarskej sezóny, patrí naše ĎAKUJEM.
					
Ing. Anna Hurajtová

Účastníci milej akcie na záver sezóny „Uspávanie bežiek“

Skibus zabezpečoval prepravu z centrálneho parkoviska do areálu a späť.
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Za tri roky narástol počet ubytovaných hostí o viac ako tridsať percent
V roku 2016 sme sa v Štrbských novinách č. 10/11 venovali počtom i štruktúre návštevníkov ubytovacích zariadení za rok 2015 na Štrbskom
Plese, Tatranskej Štrbe i v samotnej obci Štrba. Prešli ďalšie tri roky a z priloženej tabuľky vidno, že počet ubytovaných hostí do roku 2018
vzrástol o viac ako tridsať percent, pričom nastali aj určité zmeny v poradí krajín, odkiaľ k nám prichádzajú najväčšie počty návštevníkov. V roku
2015 bolo v celej obci Štrba ubytovaných 105 244 hostí, v roku 2018 to bolo už 136 872 hostí, čo predstavuje nárast 30,05%. Vyššie percento
nárastu zaznamenali návštevníci zo zahraničia, ktorí vzrástli o 37,57%, domáci návštevníci vzrástli o 26,23%. Vzájomný pomer návštevníkov za
rok 2018 sa tak ustálil na 64,37% domácich a 35,63% zahraničných.
Nárast ubytovaných
nejších je to ešte na
účastníkov
cestovjedenástom mieste
ného ruchu v Štrbe
Južná Kórea a na
korešponduje aj s
devätnástom mieste
celkovým
trendom
Austrália.
na Slovensku, kde za
Najvyššie percento
ostatné tri roky zaznanárastu dosiahli návmenávame taktiež poštevníci z Maďarska,
stupný nárast. V roku
ktorí v roku 2018
2018 dosiahol počet
oproti roku 2015 naubytovaných návštevrástli až o 92,06%,
níkov na Slovensku
za nimi sú návštevníci
5 596 407 osôb oproz Poľska s nárastom
ti roku 2017, kedy ich
o 89,33% a Česi s nábolo 5 375 475, teda
rastom o 70,21%. Nao 4,1% menej. Mierne
opak najvyšší pokles
rýchlejšie rástli zahranastal u návštevníkov
niční návštevníci s náz Južnej Kórey o –
rastom 4,3%, domáci
70,36%, potom u návnávštevníci mali nárast Hotel Patria ponúka svoje služby od roku 1976 a patrí medzi vyhľadávané destinácie medzi
števníkov z Nemecka
4,0%. V roku 2018 domácimi i zahraničnými hosťami.
o – 19,48% a u hostí z
bolo 3 340 380 návRakúska o – 13,26%.
števníkov zo Slovenska, čo predstavovalo denáste Južná Kórea, na šieste miesto z Tieto údaje môžu byť zaujímavé tak pre
podiel cca 60%, zahraničných návštev- pôvodného siedmeho postúpila Ukrajina, marketingových pracovníkov jednotlivých
níkov bolo 2 256 027, čo predstavovalo z ôsmeho na deviate tiež kleslo Rakúsko, organizácií cestovného ruchu, samosprápodiel cca 40%.
z pôvodného deviateho na siedme miesto vy, ako aj samotné hotely a ubytovacie
Priložená tabuľka (str. 16) za Štrbu je postúpila Veľká Británia a na ôsme miesto zariadenia, pretože im ukazujú smer, na
spracovaná ako prehľad za uplynulé tri roky sa z pôvodne jedenásteho postúpil Izrael. ktorý by mali zamerať aktívnu propagáciu
a poskytuje prehľad o poradí dvadsiatich V druhej desiatke krajín sa nachádzajú v najbližších rokoch.
krajín, odkiaľ k nám prichádzajú najväčšie hlavne európske krajiny, z tých vzdialeSprávne zameranie aktívnej propagácie
počty návštevníkov. Časový horizont troch
rokov bol vybraný úmyselne, pretože počas tohto obdobia je možné vysledovať už
určité vývojové trendy podľa jednotlivých
krajín. Ako tradične najviac návštevníkov
máme aj v roku 2018 zo Slovenska a ďalej
nasledujú dve krajiny Vyšehradskej štvorky v poradí Česko a Poľsko. Na štvrtom
miesto sa stále drží Nemecko, za ktorým
nasleduje piate Maďarsko, šiesta je Ukrajina, siedma Veľká Británia, ôsmy Izrael, deviate Rakúsko a desiate USA. Tieto krajiny
predstavujú tzv. „top ten“ skupinu.
Oproti roku 2015 nastali v tejto skupine
určité zmeny, z pôvodného tretieho miesta
kleslo Nemecko na štvrté, naopak Poľsko
postúpilo zo štvrtého miesta na tretie, z
pôvodného piateho miesta klesla až na jeHotel Trigan patrí do siete hotelov SOREA.
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je za posledné roky zrejmé napr. na príklade návštevníkov z Maďarska, kde sa
rozvinula intenzívna spolupráca Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Regiónu
Vysoké Tatry s vedúcou zahraničného
zastúpenia Slovenska v Maďarsku Ing.
Soňou Jelínkovou. Pravidelné každoročné prezentácie Tatier v Budapešti nielen
na tamojších najvýznamnejších veľtrhoch
cestovného ruchu, ale aj priamo na pôde
slovenského kultúrneho inštitútu, ako aj
opakované návštevy maďarských novinárov pred začiatkami letnej, či zimnej
turistickej sezóny, priniesli svoje „ovocie“
vo výraznom navýšení maďarských turistov v celom tatranskom regióne.
Cestovný ruch v roku 2018 rástol nielen v Tatrách a na Slovensku, ale v celej
Európe, ktorá si v tomto odvetví aj naďalej udržuje pozíciu celosvetovej destinácie
č. 1. Hlavným ťahúňom rozvoja turizmu je
celosvetový hospodársky rast, ktorý ide
ruka v ruke s rastúcim dopytom ľudí po
týchto službách. Pozitívne pre Slovensko je
však to, že v medziročnom náraste cestovného ruchu sme sa posunuli z posledných
priečok rebríčka do jeho pomysleného
stredu. Znamená to, že dokážeme lepšie
využívať rastúci dopyt a prilákať viac zahraničných návštevníkov. Optimistické
očakávania z tohtoročného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave
hovoria dokonca o očakávanom náraste

Krajina
Počet návštevníkov spolu
Z toho zahraniční
Slovensko
Česko
Poľsko
Nemecko
Maďarsko
Ukrajina
Veľká Británia
Izrael
Rakúsko
USA
Južná Kórea
Litva
Rusko
Francúzsko
Rumunsko
Holandsko
Španielsko
Belgicko
Austrália
Taliansko

Športový areál ponúka široké možnosti športového vyžitia.

Rok 2018
136 872
48 773
88 099
23 869
6 651
4 269
3 824
1 339
1 035
916
726
705
618
475
366
313
261
239
225
207
185
160

Rok 2017
129 475
44 075
85 400
20 240
4 587
5 017
3 155
1 080
941
1 106
813
770
1 082
266
396
221
202
189
142
170
193
175

Rok 2016
120 275
38 354
81 921
17 675
3 513
4 640
2 404
1 197
869
932
830
702
1 023
261
308
209
161
159
161
192
177
142

Rok 2015
105 244
35 453
69 791
14 023
3 167
5 302
1 991
1 299
713
608
837
686
2 085
318
355
219
145
265
138
156
169
229

výkonov slovenského cestovného ruchu v roku 2019 až o desať
percent.
Objavujú sa však aj prvé signály o spomaľovaní výkonov
ekonomík veľkých krajín, ako
je napr. Nemecko, ktoré je zároveň aj jednou z dôležitých krajín
v počte návštevníkov na Slovensku. Netreba zabudnúť ani na
brexit, ktorý môže v konečnom
dôsledku znamenať pre Slovensko tiež menej návštevníkov
z Veľkej Británie. A aby sme nechodili ďaleko, návštevníci Tatier
zo susedného Poľska sú vážne
ohrození aj takou „maličkosťou“,
akou je havarijný stav jediného
mosta do Vysokých Tatier na
ceste z hraničných prechodov
Lysá Poľana a Jurgov v časti
Podspády v rámci obce Tatranská Javorina.
Na základe materiálov SŠÚ
a časopisu Hotelier voľne
spracoval Ing. Peter Chudý
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Ochrana lesov pred požiarmi a jarné vypaľovanie trávy
Vážení spoluobčania,
každoročná ochrana lesov pred požiarmi je spojená aj s rizikom vzniku požiaru
pri vypaľovaní suchej trávy v blízkosti
lesného porastu. Vplyvom vetra alebo nezvládnutia ohňa môže dôjsť k ohrozeniu života alebo majetku. Navyše podľa zákona
č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, sa
zakazuje fyzickej osobe – občanovi zakladať oheň všade tam, kde môže dôjsť k
ohrozeniu života alebo majetku. Navyše
podľa zákona č. 314/2001 Zb. o ochrane
pred požiarmi, sa zakazuje fyzickej osobe
– občanovi zakladať oheň všade tam, kde
môže dôjsť k jeho rozšíreniu a spôsobeniu
požiaru. S tým súvisí aj zákaz vypaľovania
suchej trávy. Ak sa preukázateľne zistí, že
občan sa dopustil priestupku podľa zákona o ochrane pred požiarmi, bude postihnutý buď pokutou do 100 € v blokovom
konaní, alebo pokutou až do výšky 331 €
v priestupkovom konaní.
Avšak, podľa toho istého zákona o ochrane pred požiarmi nie je zakázané fyzickým
osobám – občanom spaľovať pohrabanú
suchú trávu alebo ostrihané konáre stromov na malých kôpkach, pokiaľ tým samozrejme nespôsobia požiar, kedy postih je
už známy. Občania musia zároveň pri spaľovaní sledovať klimatické a poveternostné
podmienky a kontrolovať miesto spaľova-

nia, upravené hromady musia ukladať vo
vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi
časticami okolité objekty a iné skladované
alebo uložené horľavé materiály a porasty.
Taktiež je potrebné si zabezpečiť vhodné
množstvo hasiaciach prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a
vhodný spojovací prostriedok na privolanie
hasičskej jednotky. V priebehu spaľovania
je dôležité vykonávať nepretržitú kontrolu
a po ukončení spaľovania, dôkladne vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní.
Naproti tomu zákon o životnom prostredí č. 223/2001 Zb. hovorí o zákaze
zneškodňovania odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene jeho pálením. Občania sa môžu bioodpadu zbaviť
kompostovaním vo vlastných zariadeniach
na kompostovanie, alebo v prípade organizovaného zberu bioodpadu uložením
v pristavených a na to určených kontajneroch s následným uložením na určených
zberných dvoroch. Nevzniká pri tom riziko
požiaru, kompostovaním sa odpad zhodnocuje a navyše pritom nehrozia žiadne pokuty. Každý, kto má záhradu si určite môže
nájsť miesto, kde odpad, ktorý v záhrade
vzniká, skompostuje.
A navyše je tu ešte Občiansky zákonník č. 40 z roku 1964 v znení noviel, kde

podľa § 127
„vlastník veci
sa musí zdržať
všetkého, čím by
nad mieru primeranú obťažoval
susedov hlukom,
prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi,
pevnými a tekutými odpadmi, svetlom,
tienením a vibráciami iného alebo čím by
vážne ohrozoval výkon jeho práv“.
Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytujú pri vypaľovaní suchej trávy, vyzývame všetkých občanov, aby sa pri jarnom
upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia
suchej trávy a resp. domového odpadu
s ohľadom na ochranu nielen svojho majetku, ale aj života a zdravia a životného
prostredia.
Zvlášť upozorňujeme občanov na obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého
počasia, kedy môže Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru vyhlásiť
„čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov“, a vtedy nemôžu občania v lesoparkových zónach a v lesoch zakladať
oheň ani na upravených ohniskách.
Spracované podľa Upozornenia
MV SR, OR HaZZ v Poprade

oznam o zbere odpadu na hospodárskom dvore
Vážení spoluobčania,
vzhľadom na to, že sa v našej obci
v čoraz väčšej miere znehodnocuje
vytriedený odpad v kontajneroch určených na separovanie a zároveň sú
požiadavky od občanov na vývoz konárov, nebezpečného odpadu, pneumatík
či väčších kusov plastového odpadu
v priebehu pracovného týždňa, obec
sa rozhodla sprístupniť na tento účel
Hospodársky dvor v Štrbe na ulici 29.
januára aj počas pracovných dní.

Hospodársky dvor v Štrbe na ulici
29. januára bude otvorený od 15. mája
2019 nasledovne:
Pondelok až piatok
od 7,00 hod. – 9,00 hod.
Streda
aj od 13,00 hod. – 18,00 hod.
V tomto čase môžu doviezť na tento
dvor (sklad) fyzické osoby – občania s trvalým pobytom v obci:
•drobný stavebný odpad, trávu, konáre,
pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, kovy, plasty, papier a sklo.

Pri odovzdávaní vás pracovník
usmerní, kde je možné tento odpad
uložiť.
Snažíme sa aj týmto spôsobom
apelovať na vás, občanov, aby ste neznehodnocovali vytriedené odpady na
miestach na to určených a nedávali do
nádob odpad, ktorý tam nepatrí.
Ak sa znehodnotí vytriedený odpad,
tak putuje do komunálneho odpadu,
za ktorého uloženie na skládke zbytočne platíme všetci občania. A teda je
potom aj zbytočná snaha občanov, ktorí separujú komunálny odpad.
Ing. Štefánia Srebalová
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OZNAČOVANIE OBALOV
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Označenie na obale

Význam
ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka
Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. Systém
ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín
pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.
Materiálové označenie zloženia obalu. Označovanie obalov znakom materiálu,
ktorého je obal zložený, nie je na Slovensku povinné. Množstvo výrobcov však
označuje obaly svojich výrobkov trojuholníkom so skratkou materiálu či číselným
označením.
Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje výrobky alebo obaly zhotovené z
recyklovaných materiálov.
Panáčik s košom. Používa sa ako prevencia proti znečisťovaniu životného
prostredia. Táto značka znamená, že obal je potrebné dať po použití do príslušnej
zbernej nádoby.

Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátané batérii, žiaroviek
a žiariviek. Poväčšine ide o nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte do zberných
nádob, ale odovzdajte ich na miestach určených na zber takýchto zariadení.
Označenie pre produkt Bio a Eko, ktorý je výsledkom ekologického
poľnohospodárstva a pre potravinu vyrobenú z ekologických poľnohospodárskych
zložiek – je to BIO potravina.
BIO potraviny obsahujú najmenej 95 % zložiek pochádzajúcich z ekologického
poľnohospodárstva s osvedčením o ekologickom pôvode.
Značku kvality SK môže získať len slovenský výrobca, ktorého výrobky sú
vyrábané z domácich surovín s dodržaním noriem kvality. Výrobky musia
obsahovať minimálne 75% domácich surovín a všetky časti výrobného procesu sa
musia uskutočňovať na Slovensku.

Znaky nebezpečných látok
Výbušné látky
Horľavé látky
Oxidujúce látky
Plyny pod tlakom
Korozívne a žieravé látky
Toxické látky
Dráždivé látky
Látky nebezpečné pre zdravie GHS09 – látky nebezpečné pre životné prostredie
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SVETOVÝ DEŇ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – 18. apríl 2019
Svetový deň kultúrneho dedičstva /World Heritage Day/, alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady
pre pamiatky a sídla /ICOMOS/. V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO. Každoročne je tento deň - 18. apríl, určený na zvýšenie povedomia
o význame ochrany pamiatok a historických sídiel. V dôsledku tejto príležitosti, ktorá je určená predovšetkým verejnosti, sa konajú mnohé podujatia, zamerané na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt /International Day for Monuments and Sites/. Význam tohto dňa je
vhodné si pripomenúť aj článkami v novinách, návštevami konkrétnych pamiatok, či vydávaním kníh o nich.
Tento deň je spojený aj s naliehavou výzvou chrániť tú časť kultúrneho dedičstva,
ktorá je skrytá v pamiatkach a sídlach. Na
území Vysokých Tatier je až 83 objektov a

skôr Jánošík/ z roku 1893 pôvodne postavená architektom a staviteľom Gedeonom
Majunkem z štýle secesie a eklektizmusu.
Ďalším objektom bol bývalý Grandhotel /

Bývalý historický areál kúpeľov pri jazere.

zariadení, ktoré sú zapísané v Ústrednom
zozname kultúrnych pamiatok Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky, pričom až 10
z nich sa nachádza priamo na Štrbskom
Plese. Jedná sa predovšetkým o bývalý
historický areál kúpeľov pri jazere, z ktorého sú v zozname Liečebný dom Hviezdoslav, Liečebný dom Kriváň, Vila Jánošík a
spojovacia chodba a reštaurácia Kriváň.
Naň nadväzujú blízke objekty Vily Marína,
bývalej železničnej stanice elektrickej dráhy a bývalej materskej škôlky /Vila Jazierka/. Medzi pamiatky patrí ešte rozhľadňa
Monte Móry a Pomník hrdinom SNP na poloostrove pri jazere. Ako sa teda staráme o
toto naše kultúrne dedičstvo?
Najstarším objektom v areáli kúpeľov, v
ktorom až štyri objekty sú zaradené medzi pamiatkovo chránené objekty, bola
spojovacia chodba a pôvodná poschodová reštaurácia z roku 1892. Reštaurácia,
kompletne prestavaná staviteľom Josefom
Šašinkom na základe projektu Vojtecha
Šebora v roku 1927 /teraz bálová sála
Gerlach/, bola spolu s Jozefovou vilou /ne-

neskôr Kriváň/ od architektov Hoepfnera
Q. a Gyorgyiho G. v štýle secesie z roku
1906, a najmladším objektom bol bývalý
Grandhotel Hviezdoslav z roku 1923 v štýle kubizmu, na projekte ktorého sa podieľali spoločne Hoepfner, Q., Pinkas
A. M., a Harminc
M. M. Celý pamiatkovo chránený areál fungoval
od svojho vzniku
najskôr ako hotelové zariadenia,
od roku 1953 až
do konca októbra
2003 ako štátne
kúpele, posledné
roky však už len
iba ako turistická Vila Marína.
ubytovňa, potom
bol celý komplex ako nevyhovujúci uzatvorený.
Neskôr v rokoch 2005 až 2009
prešiel areál kúpeľov komplexnou re-

konštrukciou za 52 mil. eur, pričom
hlavným investorom bola spoločnosť
Kúpele Štrbské Pleso, a.s. Organizáciu
projektu prestavby zabezpečoval developer J&T REAL ESTATE, a.s., hlavným realizátorom stavebných prác
bola firma SEMOS, spol. s r.o., z Prešova. Projekt rekonštrukcie bol citlivo
spracovaný na základe získaných informácií z historických fotografií a v interiéri
jednotlivých budov určili pamiatkari až 71
prvkov na zachovanie vo forme originálu,
resp. repliky. Samotný projekt rekonštrukcie historických objektov vypracoval architekt slovenského pôvodu Peter Černo
so spolupracovníkmi Martinom Černom
a Gianfranco Maiom z mníchovskej kancelárie Cerno + Architekten. Po náročnej
rekonštrukcii a dostavbe celého komplexu sa objekt stal opäť luxusným hotelom
s aktualizovaným menom Grandhotel Kempinski High Tatras a bol daný do skúšobnej
prevádzky od 7. mája 2009.
V rámci súťaže „Stavba roku 2009“
získal Grandhotel Kempinski High Tatras
hneď dve ceny, a to Cenu Vydavateľstva
Eurostav a Cenu verejnosti. V tom istom
roku v hodnotení popredného magazínu
v oblasti nehnuteľností v strednej a vý-

chodnej Európe v prestížnom hodnotení
CEE CIJ získal hotel cenu CIJ Awards
Slovakia 2009 v kategóriách Best Hotel a
Best Overall Development. Rekonštrukcia
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Vila Jazierka, neskôr základná škola.

a dostavba Grandhotelu Kempinski High
Tatras bola ocenená aj v Nemecku prestížnym ocenením Iconic Awards 2017 – a
Winner, ktoré je prvou neutrálnou medzinárodnou architektonickou a dizajnovou
súťažou.
Pri jazere sa ako ďalší /pamiatkovo
chránený objekt/ nachádza Vila Marína
/pôvodne Vila Tivoli/, ktorú si dal ako
svoju súkromnú vilu, tiež štýle secesie,
v roku 1892 postaviť bývalý riaditeľ kúpeľov
v Starom Smokovci Viliam Rajner z Levoče. Táto vila slúžila neskôr až do roku
2005 aj na ubytovanie zamestnancov kúpeľov. Potom bola sprivatizovaná a nový
majiteľ ju v rokoch 2014 až 2015 komplexne zrekonštruoval a odvtedy slúži ako
apartmánový dom pre ubytovanie návštevníkov Štrbského Plesa.
Neďaleko je ako pamiatkový objekt situovaná aj bývalá budova starej stanice
tatranskej elektrickej dráhy, ktorá bola vybudovaná v štýle secesie v roku 1912. Po
roku 1918 časť objektu slúžil aj ako filiálka Legiobanky, neskôr ako predajňa máp,

Rozhľadňa Monte Móry.

suvenírov a iných /teraz Jazierka/, ktorá pôvodne stála výturistických potrieb. chodne od bývalého hotela Štrbské Pleso.
Objekt ako železnič- Dal si ju v roku 1882 postaviť starší brat
ná stanica slúžil až majiteľa osady Mikuláš Szentiványi so svodo roku 1969, kedy jím spoločníkom Antonom Hámosom ako
v súvislosti v prípra- budovu s hrazdenou architektúrou. V roku
vou MS 1970 bola 1924 ju odkúpila nová ČSR, bola premenovybudovaná nová vaná na Vilu Jazierka a bola v nej zriadená
železničná stanica žandárska stanica a štyri izby pre ubytovaTEŽ na inom mieste nie hostí. Neskôr bola aj sídlom pošty, po
na Štrbskom Plese. II. svetovej vojne sídlom miestneho národBudovu potom vyu- ného výboru, základnej školy i materskej
žívali štátne kúpele škôlky. Ako pamiatkový objekt bola v roku
na rôzne účely, no 2005 pred začiatkom výstavby Grandhotepo komplexnej re- la Kempinski High Tatras rozobratá, čiaskonštrukcii sa spolu točne odvezená na reštauráciu do ateliérov
s budovou bývalého v Levoči a následne v roku 2008 znovu
detského Liečebného domu Solisko v roku postavená pri bývalom Liečebnom ústave
1997 stala súčasťou nového Liečebného Helios, kde je zakonzervovaná a čaká na
domu Solisko.
svoj budúci osud.
Autormi projektu
rekonštrukcie boli architekti Peter Černo,
Tibor Bendík a Viera Gáliková. Zámer
obnoviť architektúru
tatranského
štýlu
v poňatí Gedeona
Majunkeho sa im
vydaril. Ministerstvo
výstavby SR v roku
1998 ocenilo toto
architektonické dielo
cenou „Stavba roka
1997“ a o rok neskôr sa stalo jednou
z piatich ocenených Stanica bývalej železničnej stanice elektrickej dráhy.
architektonických
diel sveta, pričom porota Svetovej federáNa bývalom Novom Štrbskom Plese je
cie realitných profesionálov v španielskej medzi pamiatkovo chránenými objektmi od
Seville udelila autorom jeho rekonštrukcie roku 1963 zapísaný aj objekt Monte Móry,
dokonca hlavnú cenu „Prix d Excellence“ ktorý dal vybudovať v roku 1930 Ján Móry
v kategórii špeciál- na odlesnenom kopci Klát. Ako pozoruhodnych stavieb, akými nú drobnú funkcionalistickú stavbu ju pod
sú obchodné centrum názvom Kiosk Móry postavil popradský
v Singapúre, zrekon- staviteľ Július Marcsán. Bola postaveštruovaný marakodrap ná na mieste predchádzajúcej drevenej
v New Yorku, zrekon- rozhľadne z roku 1906, ktorú tam dal poštruovaná budapeš- staviť jeho strýko Karol Móry, zakladateľ
tianska radnica či nový Nového Štrbského Plesa. V objekte bola
golfový hotel na Havaji. okrem rozhľadne aj cukráreň a kaviareň,
Po interiérovej prestav- po II. svetovej vojne tu bola určitý čas aj
be v roku 2011 je teraz základná škola. Od päťdesiatych rokov
tento objekt súčasťou minulého storočia však objekt chátral, až
rodinného hotela So- sa stala z neho úplná ruina, ktorá sa plne
lisko.
ukázala svetu po vetrovej kalamite v noV súčasnosti naj- vembri 2004. Od roku 2017 začal jej nový
staršou zachovanou majiteľ s komplexnou obnovou a staronobudovou na Štrbskom vý objekt bol daný do prevádzky na konPlese je Vila Gemer ci roku 2017, po krátkom čase však bol
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zatvorený a v súčasnosti čaká na nového
prevádzkovateľa.
Medzi kultúrne pamiatky Štrbského
Plesa patrí aj Pamätník padlým hrdinom Slovenského národného povstania, ktorý bol postavený nad spoločným hrobom kpt. Jána Rašu a Štefana
Morávku v roku 1953 v štýle socialistického realizmu. Obaja bývalí účastníci SNP

Slávikova vila.

boli na poloostrove pri jazere pochovaní
so všetkými vojenskými poctami 12. júla
1945 a až v roku 1953 bolo toto pietne
miesto doplnené sochou partizána od Ladislava Snopka a Jána Svetlíka, ktorá je
zaradená medzi kultúrne pamiatky. Ide o
najvyššie položené pietne miesto na Slovensku.
Žiaľ, nie všetky objekty, ktoré boli pôvodne
zaradené v zozname kultúrnych pamiatok, sa
„dožili“ dnešných dní. Už v roku 1984 bola
asanovaná Vila Detvan, ktorá stála na terajšej
čistine pri značkovanom turistickom chodníku, tzv. Jamskej ceste zo Štrbského Plesa k
Jamskému plesu nad terajším hotelom Solisko. Táto vila, ako vôbec prvá budova skutočne hotelového charakteru bola pod názvom
Vila arcikňažná Mária Terézia postavená v
roku 1890 staviteľom Gedeonom Majunkem
na pozemku nad juhozápadným brehom jazera, ktorý majiteľ osady Jozef Szentiványi
daroval bratovi rakúsko-uhorského panovníka arcikniežaťu Karolovi Ľudovítovi a jeho
manželke, portugalskej princeznej Márii Terézii po tom, ako poctili Štrbské Pleso svojou
návštevou v roku 1889. V roku 1919 bola
vila premenovaná na Detvan a bola neskôr
známa ako lyžiarska útulňa. Naposledy v nej
boli zamestnanecké byty a skladové priestory Československých štátnych kúpeľov, no
ako úplne schátralú ju museli v roku 1984
asanovať.
Podobne „dopadla“ aj bývalá kaviareň,
ktorá bola dlhé roky na Štrbskom Plese známa pod názvom „Končistá“. Táto rozložitá

prízemná stavba s terasou, ktorá bola stavebne prepojená s bývalým Grandhotelom,
postaveným v roku 1906, bola daná do prevádzky v roku 1916. Na prízemí bolo okrem
kaviarenských priestorov aj niekoľko obchodných miestností, ako aj filiálka preslávenej Gerbeaudovej cukrárne z Budapešti. Po
prvej svetovej vojne sa tam nachádzala turistická reštaurácia, povestný bazár Júlie Chytilovej a meteorologická stanička.
Po druhej svetovej vojne bola
na prízemí tohto
objektu vybudovaná reštaurácia Končistá a
samoobslužná
turistická reštaurácia Kriváň, v
septembri 1983
však Končistú
pre jej havarijný
stav uzatvorili.
Celý objekt mal
totiž narušený oceľovo – betónový skelet a
nefunkčné boli už aj všetky inžinierske siete.
Napriek pamiatkovej ochrane príslušné úrady povolili jej demoláciu, takže v júni 2004
bol tento objekt kompletne zbúraný.
„Najmladšou kultúrnou pamiatkou“ je Vila
Limba, bývalá Slávikova vila, ktorú si dali
ako funkcionalistickú stavbu nad Štrbským

skej Bystrice. Po jej znárodnení v roku
1948 bola v nej krátkodobo umiestnená aj základná škola, neskôr slúžila až
do deväťdesiatich rokov minulého storočia
ako bytový fond pre zamestnancov štátnych
kúpeľov. Za národnú kultúrnu pamiatku bola
vyhlásená až 10. decembra 2017 na základe
návrhu Pamiatkového úradu SR. V súčasnosti však nie je zaradená v Ústrednom zozname
národných kulturných pamiatok.
Z desiatich kultúrnych pamiatok na Štrbskom Plese je v súčasnosti osem úplne
zrekonštruovaných a aj v prevádzke, jedna
je zakonzervovaná /Vila Jazierka/ a iba Vila
Limba je zatiaľ len ruinou, čakajúcou na
svoju lepšiu budúcnosť. Obnova pamiatok
po roku 2008 je výsledkom úspešnej spolupráce obce s majiteľmi týchto objektov, ktorí
získali zdroje na ich znovu oživenie a zachovanie pre budúce generácie.
Témou tohtoročného Svetového dňa
kultúrneho dedičstva 18. apríla 2019 bola
konkrétne téma „Priemyselné dedičstvo“,
t.j. zvlášť ochrana historicky cenných fabrík,
dielní, elektrární, baní, železníc a mostov. Aj
keď zo spomínaných desiatich kultúrnych
pamiatok na Štrbskom Plese by do tohto
zoznamu patrila snáď iba budova bývalej železničnej stanice tatranskej elektrickej dráhy
z roku 1912, je pri príležitosti tohto dňa príjemné konštatovanie, že takmer všetky pamiatky na Štrbskom Plese sú v súčasnosti v
stave, ktorý môžeme s hrdosťou prezentovať

Pomník hrdinom SNP na poloostrove pri jazere.

plesom postaviť spoločne rodiny Slávikova a
Ruhmanova v roku 1936. Vilu projektoval Jaroslav Josef Polívka a vlastnú stavbu v rokoch
1935 až 1936 realizovala staviteľská
firma J. a M. Čatloš, stavitelia z Ban-

všetkým návštevníkom tejto najvyššie položenej osady na Slovensku.
Ing. Peter Chudý
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DOTYK S TANZÁNIOU
Evanjelický farár, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR, rodák zo Štrby, Milan Petrula bol vedúcim delegácie „TANZANIA“,
ktorej sa podarilo vystúpiť na vrchol Afriky – horu Kilimanjaro.
Na pozvanie Evanjelickej cirkvi a. v. v Tanzánii, ktoré umožnil biskup Alex Gehaz Malasusa
a generálny sekretár Godfrey L. Nkini, mohla slovenská delegácia zažiť dotyk s ďalekou
africkou krajinou – Tanzániou. Prinášame cteným čitateľom niekoľko zápiskov a postrehov
z tejto ďalekej cesty tak, ako ich zapísal vedúci delegácie, Milan Petrula.
Na začiatku to bol sen – túžba zažiť a skúsiť
dotknúť sa najvyššej hory Afriky. Na konci realita, o ktorej človek rád sníva........
Je sobota 12. januára 2019 popoludnie.
Šťastne sme pristáli v Dar es Salaam, významnom meste východného pobrežia. Po odbavení formalít ohľadom vstupných víz do krajiny
nás pred letiskom čakal generálny sekretár
Evanjelickej cirkvi v Tanzánii – východného a
pobrežného dištriktu Godfrey L. Nkini, zástupca biskupa, ako aj vedúci pracovník poverený
prácou s mládežou, či členovia ochranky a
policajný sprievod, aby presun do hotela bol
rýchlejší a bez zbytočných zdržaní v hustej
a komplikovanej premávke tohto približne 6,5
miliónového mesta. Prvé poznanie - jazdí sa
vľavo. Mesto Dar es Salaam je hospodárskym
a ekonomickým centrom Tanzánie. Sme v
hoteli. Po ubytovaní a malej pauze nasleduje oboznámenie sa s okolím hotela, večera v
zariadení „rýchleho“ občerstvenia a následne
obhliadka širšieho centra.
Nedeľa 13. január 2019 – Dnes nás čaká
návšteva služieb Božích v hlavnom katedrálnom kostole. Veľmi sa teším na to, čo zažijeme,
popoludní by sme mali absolvovať prehliadku

Horombo tábor 3720 m.

V dažďovom pralese.

mesta, miestneho trhu, či cirkevnej univerzity.
Neskutočné - služby Božie boli ozaj neopakovateľné, spev a hra miestnej mládežníckej
kapely pred bohoslužbami nás voviedli do duchovného sveta tunajších evanjelikov. Úžasné
rytmy a melódie domácich piesní nás ohromili.
Na službách Božích spieval viackrát miestny
zborový spevokol, domáci veriaci mali počas
služieb Božích dvakrát oferu, kde peniaze odovzdávali v špeciálnych obálkach do veľkých
prútených košov. Témou zvesti Božieho slova
bol krst – kázala farárka z anglikánskej cirkvi.
Služby Božie trvali približne 2 hodiny. Tunajšie
služby Božie sa končia tak, že všetci ľudia vyj-

dú ešte pred kostol a spoločne tam zaspievajú
jednu pieseň, domáci farár udelí požehnanie,
nasleduje podanie rúk s prianím Božieho požehnania.
Po kázni Božieho slova zborová kurátorka
privítala slovenskú delegáciu a celé spoločenstvo nás pozdravilo jednotným trojitým
potleskom.
BWANA YESU ASIFIWE – (v preklade zo
swahilčiny - chváľte Pána Ježiša) tak som
začal pozdrav za našu delegáciu. V krátkosti
som predstavil Slovensko, duchovnú službu
Ministerstva vnútra SR a vyjadril vďaku za
milé prijatie a pozvanie od Evanjelickej cirkvi,
vďaka ktorému môžeme zažívať vzácne chvíle
v ich krajine. Na pamiatku tejto návštevy som
generálnemu sekretárovi Evanjelickej cirkvi
v Tanzánii odovzdal pamätnú plaketu Úradu
ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva
vnútra SR.
Po službách Božích nás domáci cirkevný
zbor pohostil obedom a vydali sme sa na spoznávanie mesta. Navštívili sme cirkevnú univerzitu, kde nás pri príchode prekvapil veľký
informačný panel, ktorý hovoril o povolenom
a zakázanom oblečení počas pobytu a štúdií
na univerzite. V krátkosti sme sa oboznámili s výučbovými programami. Nesledovala
obhliadka jedného z miestnych trhov a obhliadka ulíc mesta miestnym mikrobusom, ktorý
patril evanjelickej cirkvi – internátnej škole, s
ktorým sme sa počas pobytu v tomto meste
plnom kontrastov prevážali.
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Videli sme ohromné, prepychové stavby
v kontraste s úplnou chudobou a biedou ľudí,
ktorí ale napriek podmienkam, v ktorých žili,
sa nám zdali spokojní so svojim životným položením.
Pondelok 14. 1. 2019 – náš posledný deň
v Dar es Salaame.
Dopoludnia sme sa z hotela presunuli do
hlavnej budovy biskupského úradu, kde nás
sprevádzal generálny sekretár Evanjelickej
cirkvi. Oboznámil nás s plánmi, ktoré má
Evanjelická cirkev, s jej štruktúrou, navštívili
sme evanjelický rozhlas, televíziu, zistili sme,
že Evanjelická cirkev má svoju samostatnú
banku, prostredníctvom ktorej realizuje svoje
projekty pomoci a vzdelávania. Zaujímavým
bodom programu bola aj návšteva národného múzea, ktoré mapuje život v Tanzánii. Videli sme najstaršie zachované stopy človeka,
ktorý kráčal po krajine a množstvo rozličných
archeologických predmetov. Zaujímavú časť
tvorili novodobé dejiny, ktoré mapovali situáciu, keď územie bolo Nemeckou kolóniou a
dobu otroctva až po úplné osamostatnenie sa
a vytvorenie spoločnej republiky Tanzánie, ktorá vznikla spojením dvoch krajín – Tanganiky
a Zanzibaru.
Pred odchodom do národného parku Kilimanjaro sme mali možnosť ešte navštíviť internátnu školu pre deti s mentálnym postihnutím. Deti nás prijali spevom piesne, videli sme
priestory, v ktorých sa vzdelávajú, kde bývajú.
Bolo úžasné vidieť ako tieto deti vnímajú svet
a aj keď sme pre nich boli v tomto prípade
zvláštni my, ktorí sme boli iní, minimálne farbou pleti, aj napriek tomu sa nebáli k nám
rozbehnúť a objať nás. Veľmi dojímavý zážitok. Túto školu prevádzkuje Evanjelická cirkev
v Tanzánii v spolupráci s tanzánskou vládou.
Na záver sme finančne podporili milodarom
činnosť tejto školy. Nastal čas odísť za ďalším
spoznávaním krajiny a od detí sme na rozlúčku
dostali krásny darček – obálku z banánových
listov vo vnútri s ručne vyrobenou pohľadnicou.
V túto chvíľu som z rúk generálneho sekretára
Evanjelickej cirkvi v Tanzánii prevzal darček
pre nového generálneho biskupa Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku Ivana Eľka.
Popoludní sme už boli v hoteli v meste Arusha, ktoré obýva približne 1,7 milióna obyvateľov a večer sme mali prvé stretnutie s naším
vodcom pred expedíciou na Kilimanjaro. Dostávame informácie, čo všetko potrebujeme mať
so sebou počas 6 dňového pobytu v národnom
parku. Začína sa úplne nová časť nášho pobytu. Expedícia na najvyššiu horu krajiny a celej
Afriky, na 5895 metrov vysoké Kilimanjaro.
Nasledujúcich 6 dní bude pre nás, predpokladám, veľkou skúškou a načrením na dno
vlastných síl.

Je utorok, 15.1. sedem hodín ráno. Po
kontrole batožiny a všetkých potrebných vecí
nasadáme do terénnych áut a vydávame sa
na dvojhodinovú cestu z Arushe do Moshi
k vstupnej bráne do národného parku Kilimanjaro. Po vybavení vstupov sme sa zapísali do
výstupovej knihy a okolo poludnia, po speváckom a tanečnom pozdrave našich nosičov a
vodcov sme za príjemného jemného dažďa začali stúpať zo základného bodu trasy Marangu,
ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 1879
metrov cez dažďový prales do nášho prvého
tábora - MANDARA vzdialeného 8 km s prevýšením 841 m. Je nás 19. Z toho 4 ženy a
15 mužov. Celá expedícia, vrátane nosičov, kuchárov, pomocných kuchárov a vodcov však
má 82 ľudí. To je už slušný počet. Títo ľudia
sa starali o našu existenciu, pripravovali nám

Druhý deň pokračujeme ďalej cez dažďový
prales. Je skoro ráno 6.30. Nasledujú raňajky a presun do ďalšieho výstupového tábora
HOROMBO, ktorý je vo výške 3720 metrov.
Postupne naberáme výškové metre. Počas
výstupu začína intenzívne pršať. Ešte stále
sme v dažďovom pralese, ktorý po necelých
troch hodinách chôdze opúšťame a dúfame, že
sa počasie ustáli, no mraky sa kopili a dážď
neustával. Celý deň lialo a my sme pomaly stúpali z nohy na nohu a uvažovali, čo nás čaká.
Čo ak bude počasie aj v tých ďalších dňoch
naozaj takéto zlé? V týchto chvíľach otázok a
neistoty veriaci človek ocení inštitút modlitby,
v ktorej môže predložiť Bohu všetky svoje obavy a úzkosť z toho, či to má zmysel. Cestou
stretáme partiu Slovákov od Popradu a Trenčína, ktorí sa vracali z výstupu a hore na vrchole

Na vrchole 5895 m.

jedlá, teplé nápoje, starali sa, aby sme mali
dostatok všetkého počnúc mäsom, zeleninou,
cez dostatok čistej pitnej vody. Veľmi sme si
pochutnávali na čerstvom ovocí, veď vychutnať si skutočne dozretý ananás či mango hoci
aj vo výške 4720 metrov bolo veľkým zážitkom.
Cestou asi po troch hodinách pomalej
chôdze od začiatku nášho výstupu sme mali
obedovú prestávku. Začalo svietiť slniečko
a zvedavé modré opice skákali v korunách
stromov ponad nás. Cestou, keď nám naše
prístroje ukazovali výšku 2655 m sme sa na
chvíľku zastavili a uvedomili sme si, že sme
na najvyššie položenom bode Slovenska. Už to
bol pre mnohých zážitok. Vo výške 2720 m,
bol náš prvý tábor v ktorom sme sa ubytovali, nasledovala výdatná večera a oddych pred
ďalším výstupovým dňom.

ich zastihla snehová fujavica. Výhľady žiadne,
len fotky, v ktorých ťažko rozpoznať miesto,
kde vlastne boli. Nemôžeme sa príliš držiavať,
horský vodca nás nabáda, aby sme príliš dlho
nestáli. Musíme ísť ďalej. Čaká nás ešte dlhá
cesta a za neutíchajúceho dažďa sme prišli
do nášho ďalšieho tábora. Po necelej hodinke,
keď dážď ustal, sme sa stretli s našimi nosičmi a prevzali si našu veľkú batožinu. V tomto
momente sme zahliadli v diaľke cieľ nášho výstupu – prvýkrát sme cez opar z dažďa pozerali na majestátnu horu Kilimanjaro. Večer nám
vodca meral stav okysličenia krvi a kľudový
tep. Výsledky boli uspokojivé, no mnohí začali
na sebe pociťovať prvé príznaky dlhšieho pobytu v nadmorskej výške 3720 metov. Niektorí
nemohli vôbec spať. To nie je dobré, lebo nás
čakajú ešte dva výstupové dni a dva dni zostupu do základného tábora.
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Ďalší deň bol venovaný aklimatizácii. Vystúpili sme pod horu Mawenzi krásnou dolinou,
na ktorej horizonte sa nám objavil úchvatný
pohľad na planinu a z nej vyčnievajúcu horu
Kilimanjaro. Cestou spoznávame krásu prírody
a zaujímavé stromy Senecia Kilimanjaro – endemity. Počasie sa ustálilo, užívame si slnečné
lúče. Sme vo výške 4350 metrov a vraciame
sa späť do nášho výstupového tábora. Večer
nasleduje opäť meranie saturácie krvi a kľudového tepu. U niektorých členov delegácie
sa objavujú mierne bolesti hlavy a trápi ich
nespavosť.
Je ďalší nový deň. 15. január. Zobúdzame
sa do krásneho rána. Čistá obloha a pohľad na
krajinu z výšky 3720 metrov je neopakovateľný. Vydávame sa na najdlhší presun do posledného výstupového tábora KIBO vzdialeného

s prianím, aby aj tento vrchol bol pre každého
z nás, kto tam vystúpi, výnimočným okamihom života, kedy si môže človek uvedomiť
mnohé veci svojho života pod zreteľom Božej blízkosti. Potom sme sa rýchlo rozišli do
izieb skúsiť aspoň na chvíľu zaspať. Budíček
o 23.00 hod., teplý čaj na zohriatie, malé zahryznutie do suchých koláčikov a o 00.00
hod. sa stretávame pred táborom a začíname
najťažší úsek nášho výstupu. Kráčame v tme
pomaly z nohy na nohu. Počas stúpania máme
viacero krátkych prestávok na čaj. Je riadna
zima. Voda v hadičkách našich camelbakov
nám začína zamŕzať. Stúpanie stále nekončí.
Len v diaľke, kdesi vysoko nad nami vidíme
svetielka čelových lámp expedície, ktorá odišla
nejaký čas pred nami. Horskí vodcovia idú pomedzi nás a sledujú intenzitu nášho dýchania.

Plaketa pre biskupa tanzánskej ev. cirkvi na pamiatku našej návštevy.

10 km. Prechádzame krajinou sopečnej púšte
a dlhými planinami a tiahlymi priesmykmi. Stúpa sa citeľne ťažšie. Náš cieľ sa nachádza vo
výške 4720 metov. Cestou približne vo výške
4400 metrov sme videli, ako na nosidlách znášajú rýchlym tempom asi troch členov iných
expedícií, ktorých pravdepodobne zachvátila
horská choroba. Túžobne sme si zaželali, aby
sa niečo takéto neprihodilo nikomu z nás. Tento pohľad bol ozaj skľučujúci a nepríjemný.
Popoludní okolo 15.00 hod. sme na mieste.
Ubytovali sme sa, nastala chvíľa oddychu,
ľahká večera. Pred večerou bol priestor na duchovné slovo. Obsahovo som ho smeroval na
dôležitosť udalostí, ktoré sa v Biblii či v starej
zmluve, či v novej, udiali na vrcholoch - od
odovzdania 10. Božích prikázaní až po reči na
vrchu, vrch premenenia, či vrch, na ktorom sa
odohralo vstúpenie Ježiša Krista na nebesá

Dostávam správu, že dvaja ľudia musia ukončiť výstup a zostúpiť dole. Našťastie ešte po
vlastných, bez zásahu vodcov. Je mi to ľúto,
že nebudú môcť vyjsť na vrchol. Ten kopec sa
mi zdá nekonečný. Krok za krokom, pomaly 6
hodín stúpame a cieľ v nedohľadne. Začína svitať. V tejto situácii človek prosí Pána Boha, aby
niečo urobil, aby bol už koniec, lebo každý krok
stojí veľké množstvo energie a námahy. Koľko ešte? Ostáva nehľadieť hore, ale len pod
nohy, treba ísť - krok za krokom a čochvíľa sa
ocitáme hore na prvom bode vrcholu hory Gillman´s Point vo výške 5685 m. Na dosiahnutie úplného vrcholu hory nám treba ešte zdolať
210 výškových metrov a pár kilometrov. Toto
je miesto na trochu dlhšiu, asi 10 minútovú
pauzu. Vychutnávame si krásne počasie. Po
mrazivej noci nás zohrievajú lúče vychádzajúceho slnka nad Afrikou a my žasneme nad

neopísateľnou krásou, ktorá sa nedá celkom
zachytiť ani na fotografiu. Tie momenty a farby
zostávajú len v našich mysliach.
Ideme postupne ďalej. Približne po hodine
sa dostávame k ďalšiemu z výstupových bodov Stella Point - 5739 metrov. Stále nás čaká
ešte kus cesty. Kráčanie je stále ťažšie a ťažšie a prestávky na oddych častejšie. Stačí pár
krokov a človek je unavený. Ideme postupne
k cieľu. Skupina sa roztrhala. Cez vysielačky
však dostávame informáciu o pohybe ostatných členov expedície.
Blížime sa k vrcholu. Tabuľa s nápisom CONGRATULATION´S - UHURU PEAK 5895 m – je
na dohľad. Pomaly sa k nej blížim. Je 9 hodín
ráno, sobota 19. január 2019, keď sa ocitám
na vrchole. V tejto chvíli prvé, čo chcem urobiť
je pokľaknúť v modlitbe, pokorne Bohu poďakovať za to, že mi bolo dopriate dostať sa na
toto miesto. Je to neopísateľný pocit. Krásna
modrá obloha, po snehu, ktorý sme videli na
fotkách, ktoré nám ukazovali Slováci spred
pár dní, ani stopa. Naskytujú sa nám ohromné
výhľady, scenéria masívu tohto vulkánu nás
uchvátila. Sme hore. Nasleduje vrcholové fotenie. Po krátkom občerstvení sa zoskupuje celá
expedícia pred zostupom do kruhu. Ako prejav
vďaky voči Pánu Bohu sa spoločne modlíme
modlitbu Pánovu. Otče náš........ Nádherný zážitok, precitnutie, uvedomenie si naozaj veľkého
daru od Pána Boha.
Čaká nás ešte dlhá zostupová cesta – najskôr do tábora KIBO a do večera treba prísť
ešte do ďalšieho tábora HOROMBO, kde budeme nocovať. Pred nami je približne 20 km
chôdze a ťažký prudký zostup.
Len teraz vidíme, akým žľabom a stúpaním
sme vlastne išli hore. Dobre, že ten výstup začínal v noci. Predpokladám, že keby sme boli
videli tých 900 výškových metrov priamo pred
nami za svetla, asi by nás to psychicky zlomilo
a možno by sme sa radšej otočili a išli naspäť.
Nakoniec sme na vrchol UHURU PEAK vystúpili 16. Jeden z členov expedície skončil pri
STELLA POINT a dvaja na vrchol nevystúpili
vôbec. Úžasný výkon všetkých, ktorí sa odhodlali vyskúšať niečo, čo sa nedá celkom
dobre opísať, to treba jednoducho zažiť.
Našu expedíciu sme ukončili 20. januára
2019 opäť v hoteli SAFARI SUMMIT v Arushi,
kde sme od nášho horského vodcu dostali
certifikáty s číslom, ktoré dosvedčuje výstup
na najvyššiu horu Afriky.
Členom našej expedície bol aj pán Nickson
Mushi – jeden z najlepších a najuznávanejších
vodcov na Kilimanjáro, ktorý má za sebou
vyše 300 výstupov. Je to veľmi prijemný, milý
a priateľský človek. Keď sme spolu komunikovali mailom počas príprav na expedíciu, odpovedal mi na môj asi 59. mail v poradí slovami
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HAKUNA MATATA. (Nemaj obavy – všetko
bude v pohode. ) A skutočne - život v Afrike
sa riadi týmto heslom. Zbytočne sa netreba
stresovať.
Rozprávali sme sa o mnohých veciach a
zaujímalo ma, ako je to s kresťanstvom v tejto krajine. Jeho odpoveď znela – ja som tiež
evanjelik. Kresťanov je približne 30 percent,
moslimov tiež asi 30 percent a zvyšné percentá tvoria pôvodné náboženstvá.
Ľudia tu nažívajú medzi sebou v pokoji, či
kresťania, či moslimovia, deti chodia do spoločných škôl, susedia sa navzájom stretávajú
a pomáhajú si. To je krásne svedectvo.
Na druhý deň sme sa vydali opäť autami na
spoznávanie divočiny. Národný park Tarangiro nás voviedol do skutočného života slonov,
antilop, opíc, levov, žiráf, zebier.... S nemým
úžasom sme pozorovali, ako to v divočine
funguje, ako žijú zvieratá v ich prirodzenom
prostredí.
Blížil sa záver nášho pobytu v Tanzánii.
Absolvovali sme ešte prijatie u riaditeľa policajnej správy v Arushi, ktorý nám predstavil
fungovanie polície v Tanzánii. Oboznámil nás
s podmienkami vstupu do polície, s priebehom
výkonu, s etickým kódexom policajta, priblížil
nám hierarchiu a štruktúru. Niektoré veci však
diplomaticky obišiel s prosbou o pochopenie,
nakoľko nie všetko, čo bolo predmetom nášho
záujmu bolo podľa ich pravidiel možné aj zverejniť. Polícia požíva v Tanzánii rešpekt a má
silnú pozíciu. Je napríklad zákonom zakázané
fotiť policajta pri výkone služby, čo v našich
podmienkach nám znelo trochu nezvyčajne.
Nakoniec nášho pobytu v Tanzánii sa s nami
prišiel rozlúčiť aj biskup Alex Gehaz Malasusa, ktorý našu delegáciu zastihol ešte pred

odletom zo Zanzibaru, keď k nám prišiel po
skončení prijatia u prezidenta Tanzánie. Bolo
to veľkým gestom voči našej delegácii, že si
aj v jeho hektickom programe našiel čas na to,
aby s nami chvíľu osobne pobudol a porozprával sa. Medzi jeho poslednými vetami bola aj
táto, ktorú som si zapamätal – „Kto raz navštívi Afriku, nikdy sa nevráti domov taký, aký do
nej prišiel.“ Dlho som nad tým rozmýšľal. Veď,
keď prídeme domov, nabehneme opäť do kolotoča nášho životného tempa a povinností a
budeme sa musieť zaradiť do rytmu života a
budeme opäť žiť tak, ako sme žili predtým.
No mal skutočne pravdu, kto raz navštívi Afriku, túži sa tam vrátiť a odchádza obohatený
o mnohé zážitky, o mnohé spomienky, na to,
čo prežil, mnohé veci, ktoré si ani nevedel

predstaviť a ktoré mu dajú v konečnom dôsledku iný pohľad na to, čím a ako žijeme my
Európania.
Moje veľké poďakovanie patrí všetkým,
ktorí nabrali odvahu vydať sa na ďalekú cestu
a vytvorili vynikajúcu partiu ľudí a svojou prítomnosťou obohatili i umocnili zážitok z tejto
cesty.
Osobne veľmi ďakujem Zuzane B. za podanú pomocnú ruku vo forme tlmočenia z angličtiny počas pobytu v Tanzánii.
Dovidenia Afrika............
Spísal pplk. Mgr. Milan Petrula,
ev. farár, organizátor a vedúci
expedície TANZANIA 2019

Príhovor v kostole.

Náš Mont Blanc
Ja s Lenkou sa poznáme už dlhšie a považujem ju za moju turistickú „parťáčku“. V roku 2017 sme sa pustili trochu aj do lezenia a absolvovali
dva horolezecké kurzy. Počas našich spoločných túr a výstupov sme začali čoraz viac spomínať aj Mt Blanc. Tak sme si povedali, že absolvujeme
oboznamovací kurz pohybu na ľadovci, súčasťou ktorého bol aj výstup na samotný Mt Blanc (4 810 m n.m.). V skutočnosti pre Lenku a jej brata
Maťa to bol už druhý pokus, tak som bola rada, že ma zobrali do partie a mohla som ísť tentokrát s nimi. Každý z nás mal inú motiváciu, ale
spájala nás túžba vyjsť na najvyššiu horu Álp a Európy.
31. júla 2018 sme sa teda vydali autom
smer Chamonix (Francúzsko) – ja, Lenka,
Maťo a náš inštruktor Martin. Počas jedného týždňa sme absolvovali výstupy na tri
vrcholy, z ktorých posledný - Mt Blanc - bol
našou najväčšou výzvou. Po prvej noci v
dedinke Argentiere sme sa vydali na chatu kráľa Alberta I. (2 712 m n.m.) a z nej
na náš prvý aklimatizačný výstup - Aguille
du Tour (3 542 m n.m.). Už tu nám okoli-

tá príroda brala dych a vychutnávali sme
si každý krok na slnkom zaliatom ľadovci
s mačkami na nohách a čakanom v ruke.
Druhý aklimatizačný výstup nás čakal už v
samotnom masíve Mt Blancu a postupne
sme sa dostávali do čoraz väčšej výšky.
Z vrcholu Dôme du Gouter (4 304 m n.m.)
sme už zblízka mohli obdivovať cieľ nášho
nasledujúceho dňa – krásny, majestátny,
ľadom a snehom pokrytý Mt Blanc.

V deň výstupu sme po raňajkách
o 02:00 hod. ráno a zbalení si posledných
vecí s čelovkami a všetkou potrebnou
výstrojou vyrazili z chaty Gouter (3 835
m n.m.). Približne v polovici cesty začalo
svitať a musím povedať, že východ slnka
na Mt Blancu človek veru nezažije každý
deň :) V bivakovacej chate „Valotka“, ktorá slúži na núdzové prespanie horolezcov,
sme sa trochu posilnili čokoládou a horú-
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Na vrchole so slovenskou vlajkou.

cim čajom a nastúpili sme na poslednú
- technicky najnáročnejšiu časť výstupu,
pri ktorej sme cítili adrenalín v žilách, keď
sme kráčali po úzkom hrebeni s hlbokými
zrázmi po našej ľavej i pravej strane. Vďaka výbornej aklimatizácii sa nám však aj
v tejto nadmorskej výške kráčalo dobre,
plne sústredení, každý sám so svojimi
myšlienkami, no predsa spolu - naviazaní
na jednom lane.
Takto sme 6. augusta 2018 približne o
9.15 hod. vystúpili na Mt Blanc - najvyššiu
hory Álp a Európy na francúzsko-talianskej
hranici a mohli žasnúť nad nádherou okolitých štítov s pocitom, že široko-ďaleko nie

Na vrchol sa prechádzalo aj úzkym hrebeňom.

je okolo nás vyššie miesto ako to, na ktorom sme v tej chvíli stáli my.
Po správach domov, že sme vyšli na
vrchol, a po vrcholových fotkách sme - vedomí si toho, že „každý výstup sa končí až
doma“ - začali zostupovať dolu. Boli sme
vďační, že sa nám podarilo dosiahnuť vrchol, no myslím, že ešte väčší pocit šťastia
sa dostavil, keď sme na druhý deň pri zostupe z chaty Gouter bezpečne prešli posledným kritickým miestom, ktoré sa volá
Grand Couloir – žľab, v ktorom sa nepredvídateľne a nekontrolovateľne spúšťajú lavíny kameňov. Niekoľko z nich sme aj videli
na vlastné oči a v tých chvíľach nám veru

nebolo všetko jedno. Uvedomovali sme
si, že naše životy nie sú v našich rukách.
A hoci pred naším prechodom týmto žľabom i po ňom sa spustili viaceré lavíny,
nám sa ním podarilo bezpečne prejsť. Po
návrate dolu k autu sme si dali vytúženú
sprchu a pozreli si Chamonix, ktoré je považované za horolezecké mesto sveta. V
ten istý deň večer sme sa unavení, no spokojní a plní dojmov a zážitkov z uplynulých
dní, vďační Bohu a všetkým, ktorí na nás
mysleli, vydali na cestu domov.
Mgr. Ivana Jašková
obyvateľka Štrby
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Pri najnovšom úspechu slovenských paralympionikov bol aj Dušan Pitoňák
Minulý mesiac sa v škótskom Stirlingu uskutočnili Majstrovstvá sveta 2019 kategórie „A“ v curlingu na vozíku, kde súťažilo dvanásť aktuálne
najlepších svetových tímov, vrátane Slovenska. Zostava nášho tímu sa prakticky už posledné štyri roky nemení a jeho pevnou súčasťou je aj náš
úspešný paralympionik z Tatranskej Štrby Dušan Pitoňák. Hoci naši reprezentanti odchádzali na tento šampionát s cieľom udržať sa v elitnej kategórii, do ktorej postúpili na jeseň 2018 po troch rokoch pôsobenia v kategórii B, nakoniec im chýbal len jeden jediný kameň v dramatickom zápase
play off proti domácemu Škótsku, aby mohli dokonca zabojovať o medaily. Nakoniec však skončili na 6. mieste, aj keď semifinále bolo na dosah.
Bol to mimoriadny šampionát, najmä čo
sa týkalo vyrovnanosti všetkých dvanástich
štartujúcich tímov. Pre Slovensko naviac s
infarktovým začiatkom, pretože po siedmých zápasoch sme mali bilanciu 2 : 5, čo
nestačilo ani na splnenie cieľa v podobe
záchranárskych prác na udržanie v elitnej
skupine „A“. Potom však prišla neuveriteľná „šnúra“ štyroch víťazstiev za sebou, a
to dokonca aj so súpermi, s ktorými sa vyhráva len výnimočne. Tréner družstva František Pitoňák si cenil najviac víťazstvá nad
finalistami celkového turnaja, a to Čínou a
Škótskom, pretože práve tieto zápasy vliali
jeho zverencom novú silu a motiváciu do
ďalších bojov.
V druhej polovici turnaja tak naši curleri
postupne porazili Škótsko 9 : 5, Čínu 7 : 5,
Lotyšsko 8 : 7 a nakoniec USA tiež 8 : 7.
„Turnaj ukázal, že už nie sú slabší a silnejší,
už je to často o jednom kameni“, zhodnotil
náš Dušan Pitoňák, ktorý nastupoval v pozícii štvorky a mával v rukách záverečné,
často rozhodujúce hody. „Je to zodpovednosť“. Utkvel mu v pamäti najmä zápas s
Čínou, kde Slovákom fandili skoro všetci v
hale a my sme zápas vyhrali posledným kameňom 7 : 5. Šokujúci obrat však Slováci
predviedli aj v zápase s USA, v ktorom po
piatom ende už prehrávali 2 : 7, no potom
sa naši vzchopili, nasledujúce tri endy vyhrali 6 : 0 a celkove zápas 8 : 7.
V play off nastúpili Slováci už po druhýkrát na tomto turnaji proti domácemu Škótsku a tento zápas pred zaplnenou halou
bol oslavou vozičkárskeho curlingu. Podľa
vyjadrenia trénera Fratiška Pitoňáka, „bol
to duel zo všetkých najemotívnejší a najdramatickejší“. Slováci podobne ako v zápase
s USA po šiestom ende už prehrávali 2 :
6, v nasledujúcich dvoch hrách však naši
curleri vyrovnali na 6 : 6 a rozhodovalo sa v
extra ende, kde výhodu posledného kameňa mal súper. A využil ju ...
Družstvo slovenských curlerov na vozíku
sa už štvrtý rok nemení a aj turnaj v Stirlingu odohral tím trénera Františka Pitoňáka
v zostave Monika Kunkelová, Radoslav Ďuriš /skip/, Dušan Pitoňák a Imrich Lyócsa,
ktorého striedal Peter Zaťko. Celkovým víťa-

zom MS 2019 sa stala Čína pred domácim
Škótskom a Kóreou, Slovensko obsadilo
konečné 6. miesto. Prekvapením bol zostup
mekky curlingu – Kanady len s piatimi víťazstvami do B kategórie turnaja.
Curling na vozíku je jeden z najmladších
paralympijských športov vôbec, ktorý však
vyžaduje vysokú dávku stratégie a hráčskej
zručnosti a vo svojej modifikácii pre postihnutých
športovcov sa predstavil
prvýkrát na Svetovom pohári v roku 2000 vo švajčiarskej Crans – Montane.
Na IX. Zimných paralympijských hrách v talianskom
Turíne bol zaradený prvýkrát do programu, hrajú
ho telesne postihnutí športovci a v zložení tímu musí
byť kombinácia mužov a
žien. Tento šport je určený
pre postihnutie dolnej časti
tela, ktoré vyžaduje invalidný vozík pre každodennú
mobilitu. Curling na vozíku
sa riadi pravidlami Svetovej curlingovej federácie /
WCF/ s jedinou výraznou
odchýlkou – vozičkárske
tímy nevyužívajú zametanie pred posúvanými kameňmi. Tento druh športu
sa v súčasnosti hrá už vo

viac ako dvadsiatich krajinách celého sveta.
Na Slovensku nie je curling typickým
športom, hoci v Tatrách mal svoju tradíciu
už v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia v takmer všetkých tatranských osadách, najmä však v Tatranskej
Lomnici, no po vojne táto tradícia zanikla.
Je zaujímavé, že opätovne Slovensko na
mapu curlingového sveta zapísali svojimi
výkonmi práve zdravotne znevýhodnení
športovci, hoci curling ako olympijský šport
na Slovensku existuje od roku 2002. Vtedy
totiž členovia Nadácie Poprad – Tatry ZOH
pozvali na Slovensko dva curlingové tímy
z Prahy, ktoré v apríli po ukončení hokejovej sezóny na Zimnom štadióne v Poprade
predviedli stovkám záujemcov komentovaný curlingový zápas. Následne v Poprade
vznikol prvý curlingový klub na Slovensku,
neskôr pribudli aj ďalšie. Paralympijský tím
v curlingu sa však začal formovať až v roku
2007, po ZPH v roku 2006 v Turíne.
Následne v novembri v roku 2011 si
naši curleri na vozíku vybojovali vo fín-
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skom meste Lohja premiérovú účasť medzi
elitou a následne v roku 2012 obsadili na
Majstrovstvách sveta kategórie A v kórejskom Chuncheone výborné 4. miesto. Tento výsledok im zaručil účasť aj na Zimných
paralympijských hrách v Soči v roku 2014,
kde vybojovali krásne 6. miesto. Majstrovstvá sveta /MS/ v roku 2015 sa uskutočnili
opätovne vo fínskom meste
Lohja, naši boli opäť štvrtí a získali tým
postup aj na Zimné paralympijské hry do
kórejského Pjončangu v roku 2018.
Podľa vyjadrenia trénera Františka
Pitoňáka začal slovenský tím pekným výsledkom na MS v Stirlingu úspešnú kvalifikačnú cestu na Zimné paralympijské hry
/ZPH/ do Pekingu v roku 2022. Body, zaručujúce účasť na tomto najvýznamnejšom
svetovom turnaji sa totiž zberajú na troch

Pri hre - Dušan Pitoňák (vpravo).

MS, organizovaných medzi jednotlivými
ZPH , my sme teda už nejaké získali za spomínané 6. miesto na MS 2019, no hlavne
máme zabezpečenú účasť i na ďalších maj-

strovských turnajoch kategórie „A“ a nemusíme tak hrať náročnú kvalifikáciu.
Podľa časopisu Paralympionik
plus voľne spracoval Ing. Peter Chudý

Diplom Klubu fair play SOŠV vo vitríne ŠK Štrba
Tohtoročná jarná futbalová premiéra
v Štrbe mala v prvú aprílovú nedeľu slávnostný úvod s odovzdaním Diplomu Klubu fair play Slovenského olympijského
a športového výboru (KFP SOŠV) za rok
2018. KFP SOŠV udelením diplomu ocenil
rytiersky čin hráčov ŠK Štrba v zápase
v Olcnave v závere predošlého ročníka
5. ligy.
Bežala záverečná minúta, keď David
Bednár vrátil loptu domácim po ošetrení
spoluhráča s takou silou, že preloboval
brankára a rozvlnil sieť gólom na 2:1 pre
Štrbu.
Olcnavčania šomrali, že to sa predsa
nerobí, lenže každému, kto to videl na
vlastné oči, muselo byť jasné, že v tom
nebol žiadny úmysel.
ŠK Štrba síce potreboval body na záchranu ako soľ, no chlapci si uvedomili,
že vyhrať gólom, ktorý nemal byť, nie je
spravodlivé…
Po rozohrávke súpera zo stredového
kruhu sa všetci premenili na soľné stĺpy
a domácim umožnili pohodlne vyrovnať.
Rozohrávka zo stredového kruhu sa
zmenila na rozprávku.
A čo bolo potom?
Domáci hráči a diváci hosťom zo Štrby
zatlieskali, starosta Olcnavy im prišiel do
kabíny poďakovať, ich rytiersky čin zaletel
od Tatier k Dunaju a vyslúžil si ocenenie
Klubu fair play SOŠV. „Diplom Klubu fair
play Slovenského olympijského a športového výboru si veľmi vážime, umocnil

Súčasné „A“ mužstvo futbalového oddielu ŠK Štrba.
Kapitán ŠK Štrba Damian Adler s diplomom Fair play, ktorý
mu odovzdali legenda klubu Ľubomír Gotthardt (vpravo) a
Miroslav Tomášik, člen kolégia KFP SOŠV (vľavo).

náš dobrý pocit, ktorý máme zo zápasu
v Olcnave. Keď budeme mať príležitosť,
radi podobný férový čin zopakujeme,“
podotkol Marian Macko, hráč mužstva a
tréner prípravky ŠK Štrba.
Miro Tomášik
člen kolégia KFP SOŠV
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Nové aktivity Futbalového oddielu ŠK Štrba
Rád by som vám predstavil naše deti, ktoré
navštevujú žiacky futbalový krúžok a prípravku.
Deťom v prípravke sa venuje Milan Macko starší
a Marián Macko už od začiatku roka 2018. Pravidelne navštevujú tréningy chlapci a dievčatá
vo veku od 3 do 7 rokov v počte okolo 20 detí.
Cieľom je naučiť sa zvládať základnú motoriku

tela či už je to behanie, skákanie, kotúľ, ale aj
rôzne hry s loptami. Veríme, že si aj naďalej
nájdu záľubu vo futbale. Preto ich povzbuďme a
podporujme ich v tom.
Ďalšou kategóriou sú žiaci základnej školy.
V základnej škole vznikol futbalový krúžok pod
vedením trénera Martina Pohloda. Žiaci sa tam

učia futbalovú abecedu, prácu s loptou, a tak
isto ako je to u prípravky aj chuť športovať a
súťažiť.
Klub spolupracuje aj so Základnou školou v
Štrbe, ktorá nám poskytuje svoje priestory, či
už pre „A“ mužstvo alebo pre deti. 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 je futbal dlhoročnou tradíciou
a vždy mal svoje zastúpenie v každej vekovej
kategórií.
Veríme, že sa nám to opäť podarí dosiahnuť.
Ing. Marián Macko
FO ŠK Štrba
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Spomienky na prvomájové sprievody
Spomínate si ešte na prvomájové sprievody? Práve v minulých dňoch bol sviatočný deň 1. máj, z nášho obecného archívu sme vybrali niekoľko
fotografií, ktoré dokumentujú oslavy tohto sviatku pracujúcich v minulom storočí.

0907 951 768 / info@damistatry.sk
www.damistatry.sk
DAMIS TATRY
STROJOVÉ VYŠÍVANIE A POTLAČ TEXTILU FLEX
FÓLIOU

- pracovné odevy, výroba čísel na dresy,
štartovné čísla, reklamné nápisy,
- tričká, polokošele, čiapky, mikiny, uteráky a
pod.,
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