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Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v našej obci
V sobotu 25. mája 2019 sa aj v našej obci
uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu.
V obci boli vytvorené štyri volebné okrsky,
dva v obci a po jednom v Tatranskej Štrbe a
na Štrbskom Plese. Voľby prebiehali v čase
od 7,00 do 22,00 hod. Po uzavretí volebných
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miestností začali pracovať okrskové komisie na
sčítaní hlasov, ktoré občania odovzdali politickým stranám, hnutiam a zoskupeniam.
Občania mali možnosť hlasovať aj na hlasovacie preukazy. Túto možnosť využili občania,
ktorí nemajú v našej obci trvalý pobyt a práve v

Názov strany/hnutia
SMER-sociálna demokracia
Koalíca Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska domokracia
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
Sloboda a solidarita
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská národná strana
Kresťanská únia
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Sme rodina - Boris Kollár
Kresťanská demokracia - život a prosperita
Demokratická strana
Koalíca Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce
Národná koalícia
Korektúra - Andy Kryc
Strana zelených Slovenska
Most - Híd
Strana práce
Doma dobre
Starostovia a nezávislí kandidáti
Doprava
Európska demokratická strana
NAJ - nezávislosť a jednota
Hlas ľudu

čase volieb prišli do obce na návštevu alebo za
turistikou. Na hlasovacie preukazy boli voliť vo
všetkých štyroch volebných okrskoch, najviac
voličov bolo v okrsku na Štrbskom Plese.
Voľby prebehli pokojne, bez problémov a incidentov.
počet hlasov
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9,41%
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Uvádzame vám poradie úspešnosti politických strán, hnutí a zoskupení podľa počtu získaných hlasov. Strany - Strana tolerancie a spolunažívania,
Maďarská kresťansko-demokratická aliancia, Priama demokracia, Strana rómskej koalície – SRK, Slovenská konzervatívna strana, Slovenská národná
jednota – strana vlastencov, Strana maďarskej komunity, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku nezískali vo voľbách v našej obci žiadne hlasy.
Jitka Šuleková

Zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
Na 12. zasadnutí
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa
uskutočnilo 8. apríla
2019, poslanci rozhodli o poskytovaní
dotácií z rozpočtu
PSK pre rok 2019 na verejnoprospešné účely.
V rámci tohto rozpočtu bolo pre tento účel vyčlenených 1 000 000 EUR (z toho 899 000,EUR alokovaných pre Zastupiteľstvo PSK a
101 000,- EUR pre predsedu PSK). Na Úrad
PSK bolo doručených 865 žiadostí, pričom
podporených bolo 516 žiadateľov. Dotácie
mohli byť poskytnuté do troch oblastí: ŠPORT,
KULTÚRA a SOCIÁLNE SLUŽBY. Schválená
bola dotácia aj pre: Športový klub Štrba – na

športovú prípravu detí v lyžiarskom oddiele – vo
výške 5 000 EUR
- Dobrovoľný hasičský zbor Štrba - na zakúpenie technického vybavenia – vo výške 3 860 EUR
- Obec Štrba - na organizáciu 42. ročníka - Malý štrbský maratón – vo výške
4 640 EUR
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štrba – na
výmenu okien v Kostole sv. Ondreja v Štrbe –
vo výške 1 000 EUR
- DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. – na
zakúpenie bezdrôtového privolávacieho systému pre klientov – vo výške 4 000 EUR.
Poslanci schválili aj druhú úpravu rozpočtu
PSK pre rok 2019 a zvýšili výdavky najmä na
oblasť dopravy. Zakúpi sa určitá nová technika
na letnú údržbu ciest, budú sa modernizovať
budovy Správy a údržby ciest PSK a najmä sa

budú modernizovať cesty 3. triedy, a to aj v okrese Poprad, v rámci ktorých sa opraví aj úsek
cesty III/3060 – vjazd do obce Štrba (od diaľnice po začiatok obce) v hodnote 55 000 EUR.
V dôsledku zmeny zákona, Zastupiteľstvo
PSK schválilo aj zaradenie Strednej športovej
školy na Kukučínovej ulici v Poprade, ktorá
nahradila doterajšie fungujúce Športové gymnázium, ktoré sa musí takto zmeniť v zmysle
zákona od 1. 9. 2019.
Na základe výsledku výberového konania
poslanci rozhodli o vymenovaní Ing. Marcela
Horvátha do funkcie generálneho riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja so sídlom v Prešove (s účinnosťou od
15.04.2019).
JUDr. Štefan Bieľak

ŠTRBSKÉ NOVINY 3

50. výročie otvorenia budovy Základnej školy v Štrbe
Kto nikdy nebol dieťaťom,
nemôže byť nikdy dospelým.
- Ch. Chaplin 24. 5. 2019 sa v sále kultúrneho domu
konala slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia otvorenia budovy Základnej
školy v Štrbe. Základná škola si v tomto
školskom roku zapisuje do svojej histórie
nové číslo. Už plných 50 rokov sa z týchto
priestorov ozýva veselý džavot detí.
Škola rokom 1969 začala písať svoju
históriu, na ktorú sme hrdí. Pocit hrdosti
nevyplýva len z veku školy, ale pramení
predovšetkým z jej kvality a hodnôt. Naša
škola je živý a stále sa rozvíjajúci organizmus, rozširuje možnosti spestrenia výchovno – vzdelávacieho procesu a stanovuje si
nové úlohy a ciele tak, aby žili v symbióze
s požiadavkami modernej doby.
Za taký dlhý čas si školstvo prešlo rôznymi systémami, zmenou ministrov či vlád.
No my sa snažíme od úplného začiatku,
aby sme boli školou reagujúcou na potreby
žiakov, ich rodičov, spoločnosti, aby každé
dieťa malo šancu a podmienky pre zmysluplnú tvorivú činnosť, aktívne učenie sa. Ide
nám o lepšiu budúcnosť našich žiakov, a
preto sa nezastavíme v hľadaní prostriedkov, ktoré to majú umožniť.
Počas 50-tich rokov naša škola vychovala množstvo absolventov, otvorila
im dvere na stredné školy, učilištia, dala
základy do života. Nie sú to len známe
osobnosti kultúrneho, spoločenského, politického či športového života, ale sú to vo
veľkej miere obyvatelia našej podtatranskej obce.
Človek si celý život v sebe nesie pečať
i meno svojich dobrých učiteľov i vychovávateľov. Veľké ďakujem patrí všetkým
bývalým i súčasným učiteľom za ich odvedenú prácu, rozvoj a prínos pri výchove
a vzdelávaní, lebo v štrbskej škole sme
vychovali generácie múdrych a schopných
ľudí. Ďalšie ďakujem patrí všetkým zamestnancom, ktorí zabezpečovali a zabezpečujú každodenný chod školy, tiež rodičom,
ktorí škole všestranne pomáhajú a napokon žiakom a absolventom, ktorí šírili a
šíria dobré meno svojej školy a obce doma
i v zahraničí.
Nehovorilo sa o štatistikách či konkrét-

nych faktoch. História školy je nemenná,
ale spomienky z nej tvoria živý mechanizmus. Pripravili sme krátke dokrutky
so spomienkami na školské časy, kde sa
predstavili rôzne generácie žiakov, ktorí
zažili starú i novú školu, ale aj úspešných
žiakov, ďalej to boli spomienky učiteľov na
príchod do štrbskej školy, či na bývalých

dine Šoldov. Pán Timko ocenil snahu pani
učiteľky Márii Šteučekovej, že pieseň doprevádzali deti na hudobných nástrojoch, a
tým dostala úplný nový rozmer.
Riaditeľka školy Ľubomíra Iľanovská
prebrala z rúk starostu obce Michala Sýkoru darčekový poukaz na relaxačno – metodický zájazd pre zamestnancov školy.

Program slávnostnej akadémie pripravili deti zo základnej školy.

kolegov.
Akadémiu sme začali krátkou scénkou
žiakov v štrbskom nárečí pod názvom „Zo
starej kasty“, ďalej sa predstavili víťazi literárnej súťaže k výročiu školy. Ján Timko
prijal pozvanie a bol hosťom akadémie,
kde spolu so žiakmi si zaspievali pieseň
/autorom je pán Timko/ o zaniknutej de-

Celá akadémia sa niesla v duchu spomienok staršej či mladšej generácie učiteľov a žiakov. Stretnutie generácií bolo veľmi emotívne, srdečné a verím, že naplnilo
očakávania všetkých prítomných.
Budova prešla mnohými rekonštrukčnými zmenami. Vo veľkej miere vďačíme
starostovi obce, ako dnešná škola vyzerá.

Riaditeľka ZŠ Mgr. Ľ. Iľanovská prevzala od starostu obce darčekový poukaz na relaxačno-metodický zájazd pre zamestnancov školy. Zľava Bc. M. Macková, riaditeľka MŠ, M. Sýkora, starosta obce,
Mgr. Ľ. Iľanovská, riaditeľka ZŠ, Ing. E. Blicha, zriaďovateľ SŠ ELBA.
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Na záver programu zaspievali deti ZŠ pieseň „Vysoko v horách“.

Pieseň O Šoldove zaspievali žiaci ZŠ s ĽH Štrbianček a autor piesne Ján Timko.

Pri tejto príležitosti riaditeľka školy odovzdala starostovi obce Michalovi Sýkorovi
„Ďakovný list“, za pomoc podporu a výrazný podiel pri rozvoji a rekonštrukcii školy
v Štrbe.
Prípravami slávnostnej akadémie žila
škola už dlhší čas, či to už bola literárna,
výtvarná súťaž, príprava programu či darčekov. Poďakovanie patrí aj našim učiteľom, zamestnancom školy či žiakom, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave tejto slávnosti, ďalej Obecnému
televíznemu vysielaniu Štrba, konkrétne
Pavlovi Jackovi za spoluprácu pri natáčaní
a tvorbe dokumentu o ZŠ, ako aj všetkým
tým, ktorí sa natáčania zúčastnili.
Naše ďakujem patrí aj sponzorom, ktorí nám pomohli pri zabezpečovaní tejto
slávnostnej akadémie: Aranžérska dielňa
Gabika Nálepková – Štrba, Hotel Patria
– Štrbské Pleso, Hotel Panoráma – Štrbské Pleso, Hotel Toliar – Štrbské Pleso,
Penzión Medvedica – Tatranská Štrba,
Vináreň Cork – Poprad, Poľnohospodárske
družstvo Štrba, Potraviny Mária Hlavová
– Štrba, Pozemkové spoločenstvo URBÁR
Štrba a Reštaurácia Martek.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská,
riaditeľka ZŠ Štrba

Činnosť štrbského Poľovníckeho združenia v sezóne 2018/2019
Poľovnícke združenie Vysoké Tatry so sídlom v Štrbe vykonávalo v uplynulej sezóne 2018/2019 prostredníctvom svojich členov činnosť na
úseku poľovníctva a ochrany prírody v poľovnom revíri Štrba, ako aj ostatné činnosti v rámci svojich regulí (nakoľko sa poľovnícky rok končí
31. marca a začína 1. apríla pozn. pre čitateľov). V rámci chovu a lovu úžitkovej zveri si zachovalo prvé miesto v trofejovej kvalite odlovenej
trofejovej zveri v rámci Obvodnej poľovníckej komory Poprad, čoho dôkazom bola chovateľská prehliadka, ktorá sa uskutočnila v mesiaci marec
2019 v Poprade.

Členská základňa Poľovníckeho združenia v Štrbe.

Naši poľovníci sa aktívne zapájali aj do
osvetovej činnosti spoluorganizovaním
Poľovníckych dní, ktoré sa uskutočnili v
septembri 2019 v Poprade. Málo známou
skutočnosťou je, že štrbskí poľovníci už desaťročia dobrovoľne v rámci svojich brigád
pravidelne rekultivujú štrbský chotár výsadbou a ochranou remízok a zabezpečujú
tak zvýšenie biodiverzity v rámci ekosystému katastra Štrby, čo výrazne prispieva
k vytváraniu prirodzených krytov pre divú
zver a vtáctvo, zadržiavanie vody a v neposlednom rade oporu pre oči obyvateľom
Štrby, ale aj jej návštevníkom. Dôkazom
toho je výsadba remízky na starom smetisku v lokalite Hovald, alebo napr. Remízky v lokalite Žleby-priečny potok. Okrem
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starostlivosti o životné prostredie v okolí
Štrby, sa Poľovnícke združenie v uplynulej
poľovníckej a brigádnickej sezóne výrazným spôsobom podieľalo na ochrane krehkej poľnohospodárskej produkcie Poľnohospodárskeho družstva Štrba vytváraním
prirodzených prekážok a plašením dospelej raticovej zveri na poľnohospodárskych
kultúrach, ktoré sa nachádzajú v celom
poľovnom revíri Štrba, aby sa minimalizovali škody na poľnohospodárskych kultúrach. Štrbskí poľovníci v uplynulej sezóne
tak, ako po minulé roky odstraňovali a v
súčinnosti s Policajným zborom SR sfunkčňovali pozemné komunikácie a železničnú
cestu pretínajúcu poľovný revír Štrba od
veľkého množstva uhynutej zveri, ktorej

k usmrteniu došlo zrážkami s dopravnými
prostriedkami. V rámci osobitných veterinárnych opatrení Poľovnícke združenie
Vysoké Tatry zabezpečovalo prísne a svedomito monitoring, odlov a dodávanie biologických vzoriek z diviačej zveri, aby sa
mimoriadne nebezpečná nákaza Afrického
moru ošípaných nedostala a neprenikla do
oblastí extravilánu a intravilánu obce Štrba
a okolitých obcí. V rámci dobrovoľnej výpomoci pozemkovému spoločenstvu opravili a asanovali stavby, ktoré sú v držbe
Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba a
zabezpečovali vyžínanie, výsadbu a ochranu lesných porastov pre Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba a Mengusovce.
V rámci starostlivosti o zver, Poľovnícke

združenie zabezpečilo predpísané množstvo ton objemového, dužinatého krmiva
a soli. Poľovnícke združenie Vysoké Tatry
je nenápadným ochrancom biodiverzity v
už aj tak ľudskou činnosťou veľmi atakovanom štrbskom mikroregióne a organizáciou, ktorá je nápomocná podať pomocnú
ruku všetkým organizáciám a osobám zo
Štrby.
Odmenou za jeho snahu a činnosť je pocit blaženosti a vďaky za možnosť popásť
oko po faune a flóre v našej prekrásnej
štrbskej prírode.
JUDr. Ján Garaj, MBA
predseda PZ Vysoké Tatry
so sídlom v Štrbe

Mladí hasiči v Štrbe
V sobotu 25. mája obec Štrba, Dobrovoľný hasičský zbor v Štrbe a Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Poprade pripravili na
futbalovom štadióne 11. ročník súťaže mladých hasičov - Memoriál štrbských hasičov.
Prvých desať ročníkov niesla súťaž názov
cvičiteľov mladých hasičov - Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola. V roku 2018 nás navždy
opustil ďalší cvičiteľ Pavol Tomko a následne
výbor DHZ Štrba rozhodol, že detská súťaž sa
ponesie pod názvom „Memoriál štrbských hasičov“ /prvý cvičiteľ - učiteľ Štefan Farkaš 1878,
Ján Greguška–Pavlan rok 1932, Pavol Blaško
rok 1953, Ján Jonás, učiteľ František Vojtek,
Dušan Sokol, Pavol Tomko a ďalší, ktorí sa
väčšou alebo menšou mierou pričinili o rozvoj a
výchovu hasičov - hasičstva v Štrbe.
Spomeniem roky „1969“ – v tomto roku bola
otvorená nová škola, „2019“ slávnostná akadémia konaná 24. mája 2019 k vzniku otvorenia
školy, počas ktorej učitelia, žiaci spomínali na
čas prežitý v škole, ale aj mimoškolskú krúžkoNástup mladých hasičov pred súťažou.

Štrbské družstvo mladých hasičov.

vú činnosť. Bol pozvaný predseda DHZ Michal
Garaj a vedúci hasičského krúžku pri základnej
škole Michal Petruška. Touto cestou by sme sa
aj my chceli poďakovať a popriať škole, učiteľom do ďalších rokov veľa trpezlivosti a elánu.
Petrovi Gavalierovi, vedúcemu hasičskej mládeže pri DHZ Štrba je potrebné taktiež poďakovať
za trpezlivosť, trénuje tých najmenších, ktorých
vekový priemer na súťažiach je najnižší.
Mladí hasiči preukazovali pripravenosť v
dvoch disciplínach podľa medzinárodných pravidiel celoštátnej hry PLAMEŇ – požiarnom
útoku s prekážkami a štafete na 400 metrov
s prekážkami.
V celkovom poradí medzi desaťčlennými
kolektívmi prvé miesto u chlapcov už deviaty
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Príprava mladých hasičov pred súťažnými disciplínami.

rok po sebe obsadila DHZ ZŠ Šuňava (vedúci
Mgr. Henrich Barilla) pred DHZ Spišská Teplica
(Marek Červeň) a DHZ Štrba (Peter Gavalier).
Aj medzi dievčatami bola prvá DHZ ZŠ Šuňava I (vedúci Ján Kalla), ktorá od vzniku súťaže
v roku 2009 nenašla premožiteľa pred DHZ

ZŠ Šuňava (Žofia Šebestová) a DHZ Gánovce
(Mgr. Michal Materný).
Súťažili aj 5-členné družstvá, ktoré mali prispôsobené súťažné podmienky. Tu prvenstvo
patrilo DHZ Kravany pred DHZ Spišské Bystré a
DHZ ZŠ Batizovce.

Uskutočnila sa aj súťaž jednotlivcov - u dievčat bola najlepšia Bianka Ďurišová (Spišská
Teplica) pred Magdalénou Fridmanovou (Šuňava) a Tamarou Ilošvajovou (Spišské Bystré),
medzi chlapcami sa z prvého miesta radoval
Sebastián Kubík, druhý skončil Samuel Pavličko (obaja Spišská Teplica) a tretí Andrej Ceklár
(Štrba).
V osobitnej vyhodnotenej a ocenenej kategórii – požiarny útok s vodou medzi chlapcami
zvíťazila Hranovnica, druhé skončilo Spišské
Bystré a tretie Kravany. Medzi dievčatami dominovali Gánovce, druhé boli Vikartovce.
Býva dobrým zvykom na hasičských súťažiach oceniť i najmladších súťažiacich, ktorými
bol Alex Šubrt a Nela Krupová spolu s Timotejom Peštom, Dávidom Blahom, Viktóriou
Počalovou, ktorá nahradila v družstve Juraja
Suchého, ktorý chýbal pre onemocnenie, všetci
členovia družstva DHZ Štrba, ktorí mali najnižší
vekový priemer.
Michal Petruška
DHZ Štrba

Zaujímavosti z histórie 10 ročníkov Memoriálu Jána Jonása a Dušana Sokola
V Štrbských novinách č. 6/2018 som vás poinformoval o zrode - prvom a desiatom ročníku. V tomto čísle vás poinformujem o zaujímavostiach
počas celej histórie súťaže.
2. ročník - uskutočnil sa 5. júna 2010.
Súťaž ovplyvnilo počasie, prebiehala
na ovále futbalového štadióna, pretože ihrisko bolo rozmočené a hrozilo jeho znefunkčnenie a nerovnaké podmienky pre
všetkých. Za obec sa všetkým prítomným
prihovoril starosta obce a poprial deťom veľa
športových úspechov. Družstvám, ktoré sa odhlásili kvôli pomoci pri záplavách, ktorá ich postihla
4. júna deň pred súťažou - Vrbové, Spišská Stará
ves, Podolínec, Kežmarok, Spišské Podhradie,
poprial veľa profesionálnej zručnosti, zdravia a
spolupatričnosti, veď aj my sme na vlastnej skúsenosti zažili, čo sú to záplavy (rok 2011).
Zároveň sa uskutočnili preteky jednotlivcov okresné kolo - odložené preteky zo súťaže v Šuňave pre zlé poveternostné podmienky.
3. ročník - 14. mája 2011 sa v areáli Základnej
školy v Štrbe pretekalo v troch disciplínach, a to
požiarny útok CTIF - ,,Medzinárodná asociácia pre
požiarnu a záchrannú službu“, štafeta 8x50 metrov a štafeta dvojíc. Zároveň prebiehala aj súťaž
jednotlivcov ako príprava na okresné kolo.
Pri rozhovore s podpredsedom KV DPO,
Ing. Pavol Rumler skonštatoval, že je to pekné
prostredie, akurát, keď začne pršať, nemáme,
kde schovať deti. Ale v spolupráci so školou sa
to dá doriešiť.

Preteky prebiehali na ovále futbalového štadióna základnej školy, pretože ihrisko na futbalovom štadióne bolo v rekonštrukcii, strava
bola vydávaná na štadióne.
4. ročník - súťaž sa konala 12. mája 2012.
V úvode slávnostného nástupu odovzdal na
návrh okresného a krajského výboru predseda KV DPO Prešov Marián Rušin starostovi
obce ocenenie Prezídia Dobrovoľnej požiarnej

Foto z roku 2016.

ochrany SR - medailu ,,Za spoluprácu“. Starosta obce sa poďakoval za ocenenie, pripomenul spoluprácu s bývalým prezidentom DPO
SR JUDr. Jozefom Minárikom. Pripomeniem,
že už v tom roku pre potreby mladých hasičov
obec Štrba zakúpila tunel CTIF, čo nie je lacná
záležitosť.
5. ročník - konal sa 25. mája 2013. Členovia štábu pretekov rozhodli, že disciplína
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- Požiarny útok CTIF prebehne na ploche ihriska a štafeta 8 x 50 bude premiestnená na
asfaltový povrch. Disciplína jednotlivcov bola
zrušená.
Uznesením snemu 20. apríla 2013 bolo
prijatie medzinárodných pravidiel CTIF pre
mladých hasičov na území Slovenska. A tak
sme začali v popradskom okrese v požiarnom
útoku CTIF používať nástrekové terče, ktoré
poskytol Michal Nikerle z DHZ Gerlachov. Rozdiel medzi zostrekovými a nástrekovými terčami je, pri zostrekových sa terče zostrekujú
prúdom vody a pri nástrekových je potrebné
do nádoby nastriekať 2 až 5 litrov vody.
6. ročník - súťažilo sa 24. 5. 2014 v požiarnom útoku CTIF a štafetovom behu na 400
m s prekážkami podľa novelizovaných pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ platných od
1. 1. 2014 a uskutočnili sa aj preteky jednotlivcov chlapcov – dievčat.
Nakoľko v oboch kategóriách boli prvé putovné poháre po troch víťazstvách odovzdané,
výbor DHZ Štrba rozhodol, že tieto budú už
trvalo putovné a na podstavec sa budú nalepovať štítky s víťazmi.
Zmena oproti minulému roku bola v používaní nosičov hadíc. Štafeta CTIF prebiehala na
nástrekové terče.
7. ročník - súťaž sa konala 23. 5. 2015. Na
zhodnotení súťaže sa zúčastnil štáb súťaže,
rozhodcovia a členka Červeného kríža v Poprade. Na súťaži došlo k úrazu hasičky DHZ
Batizovce Lucie Mudrákovej, ktorú ošetrila
profesionálna zdravotná sestra Červeného
kríža Veronika Chovanová. Následne k nej
bola privolaná rýchla zdravotná služba, ktorá
odviezla mladú hasičku na ďalšie vyšetrenie,
kde potvrdili zlomeninu ľavej ruky v zápästí.
Bol podaný jeden protest v súťažnej disciplíne
požiarny útok CTIF /upchaná prúdnička na
džberovej striekačke, odpadnutá farba z dna
striekačky/, tento bol päťčlenným štábom súťaže uznaný ako oprávnený, nakoľko džberová
striekačka bola zapožičaná usporiadateľom a
súťažné družstvo z DHZ Podolínec disciplínu
opakovalo.
8.ročník - súťaž sa uskutočnila 21. 5. 2016.
Tajomníkom súťaže sa stal predseda DHZ Michal Garaj.
Medzi najmladšími účastníkmi boli ocenení
Daška Juhásová, DHZ Štrba a Lukáš Šifra,
DHZ Spišské Bystré. Chlapci zo Štrby skončili
na šiestom a dievčatá na siedmom mieste.
Medzi jednotlivcami sa umiestnil Matej
Juhás na peknom 14. mieste, najmladší v
kategórii chlapcov, Anetka Kolodzejová na
7. mieste, kde získala prvú výkonnostnú triedu.

9. ročník - súťaž sa uskutočnila 20. 5. 2017.
Zároveň sa uskutočnilo aj územné kolo okresu Poprad – 45. ročník celoštátnej hry Plameň 2017 - štafeta CTIF, štafeta 8x 50 metrov,
jednotlivci a požiarny útok s vodou.
Hodnotená bola i celoročná činnosť kolektí-

odchod z požiaroviska.
Počas trvania 10 ročníkov súťaží sa zúčastnilo spolu 143 desaťčlenných, 74 päťčlenných
kolektívov, z toho 19 desaťčlenných a 1 päťčlenné družstvo kolektívov mimo okresu Poprad - Danišovce, Ľubica, Podolínec, Spišské

Foto z roku 2014.

Foto z roku 2012.

vov mladých hasičov zachytená v kronikách.
Ako najkrajšia bola ocenená kronika mladých
hasičov zo Štrby.
Cenu slušnosti prevzal vekovo najmladší i
najsympatickejší kolektív zo Štrby.
10. ročník - súťaž sa konala 26. 5. 2018.
V tom roku si obec Štrba pripomenula
140. výročie prvej písomnej zmienky o hasičoch v Štrbe.
Na túto súťaž zavítali aj mladí hasiči zo
Štěpánkovíc.
Po slávnostnom zahájení súťaže predviedli
ukážku hasenia od spozorovania požiaru až po

Podhradie, Vrbov, ZŠ Hutnícka Spišská Nová
Ves, Likavka, Štepánkovice.
Je to 1 800 mladých hasičiek a hasičov,
ktorí medzi sebou súťažili.
Je potrebné sa poďakovať všetkým, ktorí
väčšou alebo menšou mierou prispeli k tomuto podujatiu či radou, finančne, organizovaním.
Všetko, čo robíme pre deti, ako keby sme robili
pre seba.
Michal Petruška
DHZ Štrba
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16. ročník Majálesu
V duchu bratskej lásky a prehĺbenia spoločenstva sa niesol tohoročný
16. ročník farského Majálesu, ktorý organizuje farská rada Rímskokatolíckej cirkvi
v Štrbe. Už od skorých ranných hodín sa

Otvorenie Majálesu.

ská Teplica, rehoľné sestry z Okoličného
a AOS klub Poprad. Každé družstvo malo
svoj tím, a tak sa dvor hmýril pomocníkmi. O 14:00 hod. bolo vyhodnotenie
najlepšieho guláša. Tretie miesto vyhralo

družstvo Jána Kuchtu, druhé Kurejovci z
Podolínca a prvé tím Kratochvílovcov a
Zavackých. Každý z účastníkov si potom
mohol pochutnať na niektorom z gulášov
mnohých chutí.
Ani deti neobišli naprázdno. Dopoludnia bol pre nich pripravený bohatý a
všestranný program: športové súťaže,
kreslenie, maľovanie na tvár, ale aj cukrová vata či pukance. Niektoré sa zapájali
do varenia guláša, niektoré si aj zatancovali.
O hudbu sa postaral po celý čas DJ Stano, okolo poludnia nás navštívil folklórny
súbor Galganecka z Veľkej Lomnice a
ako tradične dychová hudba Sviťanka,
ktorí takto kultúrne obohatili naše podujatie. V tomto roku nám na dvore okrem
mája „vyrástol“ aj maxi kuchár, ktorý bol
dielom p. Barillu a p. Pohlodovej.
Popoludní program plynule prešiel do
svojej druhej časti, ktorá sa po prvýkrát
konala na farskom dvore –
do ľudovej veselice, ktorá
trvala do večera. V rámci
nej bola aj tombola, do ktorej venovali hodnotné ceny
viacerí sponzori podujatia,
za čo im ďakujeme.
Okrem rekordného počtu družstiev sa Majálesu
zúčastnil aj rekordný počet
ľudí, ktorých sa vystriedalo okolo 200. Vytvorili sme
tak spletité spoločenstvo
rôznych vierovyznaní, mali

18. mája 2019 začal napĺňať farský dvor novými a
novými účastníkmi. Pán Boh
nám po daždivých dňoch a
zlých predpovediach predsa doprial nádherné počasie, za čo mu patrí vďaka.
O 9:00 hod. privítal všetkých prítomných farský
Oheň pod kotlami zapálili obaja predstavitelia cirkví a starosta obce.
administrátor Miroslav Hric.
Za obec Štrba sa prihovoril
starosta obce Michal Sýkora a po ňom
evanjelický farár Stanislav Baloc. Všetkých prítomných pozdravila aj rehoľná
sestra z rehole školských sestier, ktoré
sa po krátkej prestávke opäť zúčastnili tohto podujatia. Spevom nás obohatil
rímskokatolícky spevokol a na fujarách
Lukáš Barilla a Ján Matúš Hurajt.
V prvej časti sa súťažilo vo varení guláša. Oheň pod kotlami zapálili obaja predstavitelia cirkví a starosta obce. V tomto
roku sa súťaže zúčastnil rekordný počet
družstiev – dvanásť: Fara RKC Štrba,
p. Kuchta, Tatranská Štrba, rod. Barillová,
p. Dubiel, Kratochvíloví so Závackími, Kurejovci, Matica slovenská, p. Štofko, SpišNad súťažiacimi dozeral pravý „slamený kuchár“.
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sme súťažiacich a hostí z rôznych iných
farností, inštitúcií a klubov. Atmosféra
celého podujatia sa niesla v radostnom
duchu a myslím si, že každý odchádzal
spokojný. Najväčšia ťarcha ležala na
organizátoroch, ktorými boli najmä Miroslav Dubiel a Martin Pohlod, za čo im
vyslovujem: „Pán Boh zaplať!“, rovnako,
ako aj všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave
a priebehu Majálesu 2019, menovite aj
obci Štrba. Všetci sa iste tešíme na Majáles 2020.
Mgr. Miroslav Hric,
farár RKC v Štrbe
Víťazné družstvo Kratochvílovcov a Zavackých.

Deň Tatranskej Štrby
Máj je mesiacom, keď je už jar v plnom
prúde a pomaly sa blíži leto. Je to jeden
z najkrajších mesiacov. Blíži sa aj koniec
školského roka, všetci sa tešia na prichádzajúce leto a letné prázdniny.
V máji sa organizujú aj rôzne podujatia,
majálesy, veselice, pretože máj sa považuje aj za vstupnú bránu do letnej sezóny.
Preto aj podujatie Deň Tatranskej Štrby
smerujeme do mesiaca mája, aby sme nielen začali letnú sezónu, ale pre všetkých
pripravili popoludnie plné hudby a vtipného
slova.
Máj veľa slnečných lúčov neposkytol, no
v sobotu 25. mája 2019 slnečné počasie
umocnilo Deň Tatranskej Štrby, ktorý mal
už svoj 9. ročník. Návštevníkov pozdravil

V rámci programu vystúpila hudobná
skupina SALCO.

11 šťastných sa potešilo z výhry
v tombole.

a podujatie otvoril starosta obce Michal
Sýkora. Všetkých hneď rozospievala Dychová hudba Sviťanka. Ľudovo - úsmevno-zábavná skupina Bravo svojou hudbou
a hovoreným slovom pobavila všetky vekové generácie. Príjemnú atmosféru s nestarnúcimi melódiami sme zažili s hudobnou
skupinou Salco, pri ktorej bol už aj tanečný
parket plný a na počúvanie i do tanca hrala
hudobná country skupina Veteráni.
11 šťastných sa potešilo z výhry v
tombole, občerstvenie, detský kútik pre
najmenších – aj to prispelo k zábavnému
májovému popoludniu v Tatranskej Štrbe.
Ľubomíra Otčenášová
Počas podujatia vládla príjemná atmosféra.
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Od Tatier k Dunaju

K účastníkom cyklojazdy sa prihovoril starosta obce.

Pacienti so sklerózou multiplex a ich
sympatizanti sa už piaty raz vybrali na
cyklojazdu po Slovensku s názvom Od
Tatier k Dunaju. Ročník 2019 bol ročníkom výziev a išlo o doteraz najnáročnejšiu trasu. Účastníci od 20. do 25. mája
2019 bicyklovali takmer po celom Slovensku.
Odštartovali tradične na Štrbskom Plese, trasa pokračovala so zastávkami v
mestách Zuberec, Považská Bystrica,
Prievidza a Dudince. Pelotón prišiel do
cieľa vo Veľkom Mederi. Zo Štrbského
Plesa účastníkov vyprevadili na 330 km
cyklomaratón starosta obce Michal Sýkora a Detský folklórny súbor Štrbianček.
Akciou od Tatier k Dunaju chcú organizátori poukázať na to, že aj s touto chorobou sa dá žiť a prekonávať výzvy.
Ľubomíra Otčenášová

Štart cyklojazdy na Štrbskom Plese, ktorá pokračovala so zastávkami v ďalších slovenských mestách.

Rajec High Tatras Night Run 2019
Nočné behy majú nezameniteľnú atmosféru. Nakoľko zvyčajne dĺžka trás
nebýva zvlášť dlhá, majú ich v obľube
tak bežeckí nadšenci, ako aj profesionáli,
ktorí ich považujú za príjemné spestrenie
tréningového procesu. Agentúra BE COOL

Pretekalo sa 10 a 5 km tratiach.

v spolupráci s Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
a s našou obcou po siedmykrát pripravila športový víkend s večerným behom v
okolí Štrbského plesa.
Štart pretekov.
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Úspešný projekt „Poznanie pre knihu“
Obec Štrba sa aj tento rok uchádzala o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v rámci výzvy č. 8/2019, v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc. V minulom roku nás Fond na podporu umenia podporil sumou 1 000,-- eur, ktoré sme použili na nákup 222 ks kníh.
Náš projekt s názvom „Poznanie cez knihu“ pre rok 2019 bol úspešný. Projekt sa
podával z celkovým rozpočtom 3 000 eur.
Tešíme sa, že tento projekt tak, ako po
minulé roky bol úspešný a opäť nám budú
poskytnuté finančné prostriedky na kúpu
nových knižných jednotiek. Na rozšírenie
nášho knižničného fondu v obecnej knižnici nám bola poskytnutá dotácia vo výške
1 000 eur, ktorá bude použitá na nákup
rôznych publikácií – populárnej, detskej,
odbornej a náučnej literatúry, jazykových
a výkladových slovníkov, encyklopédií
a publikácií od slovenských autorov. Z
poskytnutej dotácie budú zakúpené aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu
umenia.
Ing. Štefánia Srebalová

Štrbskí matičiari na Bradle
4. mája 2019 navštívili štrbskí matičiari Bradlo. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti nášho najvýznamnejšieho
Slováka gen. M. R. Štefánika. Pietneho spomienkového podujatia sa zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia.
Gen. Milan Rastislav Štefánik havaroval so
svojím lietadlom neďaleko letiska Vajnory. Vracal sa na Slovensko takmer po šiestich rokoch
strávených v zahraničí, kde pre Slovákov urobil
viac, ako ktorýkoľvek politik minulého storočia.
Bol pilotom, fotografom, astronómom, získal hodnosť francúzskeho generála a najviac sa zaslúžil

Štrbskí matičiari pred zahájením pietneho spomienkového podujatia.

Pamätná tabuľa gen. M. R. Štefánikovi na Mohyle.

o vznik Československa. Jeho tragická smrť nebola dodnes dostatočne vysvetlená a objasnená.
Hovorí sa, že na Štefánikove lietadlo sa strieľalo,
o čom hovorili aj niektorí svedkovia. Pohreb
nášho veľkého hrdinu sa zmenil na národnú púť,
na ktorej sa zúčastnilo 40 tisíc Slovákov, ale
aj príslušníkov iných národov. Pochovali ho na
Bradle nad obcou Brezová pod Bradlom. Mohyla
nad jeho pozostatkami bola postavená v rokoch

1927 – 1928. Jej tvorcom je náš významný architekt Dušan Jurkovič. Pamätník je 95,5 m dlhý
a 65,5 m široký. Je postavený z travertínu, ktorý
vozili na Bradlo zo Spišských Vlách vagónmi. Je
to nádherná a impozantná mohyla, ktorá má pripomínať, že aj my Slováci máme svojich hrdinov,
na ktorých nesmieme zabúdať.
Michal Pavela,
predseda MO MS Štrba
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Spomienky Z. Aláča, bývalého učiteľa Základnej školy v Štrbe
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Fotografie žiakov
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Kolektív učiteľov

Vysoké Tatry sú najzaujímavejšou európskou destináciou roku 2019
/21. mája 2019 Lomnický štít/ Známy cestovateľský sprievodca Lonely Planet vyhlásil Vysoké Tatry za najvýznamnejšiu letnú európsku destináciu. V rebríčku miest, ktoré sa tento rok určite oplatí navštíviť, Tatry predbehli aj známe cestovateľské ciele.
Vysoké Tatry, najvyššie pohorie Karpatského oblúka, kraľujú rebríčku v kategórii
Best in Europe 2019. Známy cestovateľský
sprievodca Lonely Planet zostavil aj tento
rok zoznam 10 najlákavejších európskych
destinácií, ktoré odporúča cestovateľom
navštíviť. Tatry sú na jeho prvom mieste.
„Na Vysokých Tatrách je niečo mýtické“, hovorí Joe Reville, generálny manažér
Lonely Planet pre strednú Európu, ktorý
osobne prišiel odovzdať ocenenie Best in
Europe 2019 predstaviteľom Vysokých Tatier. „Návštevníci tohto regiónu budú očarení vznešenou ríšou krivolakých vrchov
a majestátnych vodopádov, ako aj vynikajúcou šancou pozorovať medvede hnedé,
ktoré už v mnohých častiach Európy vyhynuli,“ dodal.
Spolu s ďalšími skúsenými cestovateľmi
z celého sveta ocenili na Vysokých Tatrách
aj možnosť vystúpiť na Gerlachovský štít,
najvyšší vrch Tatier, pokojné člnkovanie na
čírej hladine Štrbského Plesa a tradičnú
pohostinnosť na vysokohorských chatách.

Joe Reville, generálny manažér Lonely
Planet pre strednú Európu, odovzdal ocenenie Best in Europe 2019 symbolicky na
Lomnickom štíte zástupcovi mesta Vysoké
Tatry – prednostovi Eugenovi Knotekovi a
Michalovi Sýkorovi, predsedovi predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného
ruchu pre región Vysoké Tatry.

Tom Hall, viceprezident pre zážitky Lonely Planet povedal o Vysokých Tatrách: „Vysoké Tatry sú rajom dobrodruhov. Ponúkajú vodopády, vysokohorské lúky a viac ako
100 ultramarínových jazier. Pozorovanie
divokej zveri, medveďov hnedých, rysa a
kamzíka tatranského je vďaka rastúcemu
počtu cestovných kancelárií, ktoré ponúkajú aj takéto zážitky, ľahšie ako kedykoľvek
predtým.“

Rebríček Best in Europe 2019
Rebríček Best in Europe 2019 zostavili
skúsení cestovatelia Lonely Planet, ktorí už
viac ako 45 rokov hľadajú po celom svete
nové zážitky z ciest.
V rebríčku sa podelili o svoje tajné tipy
na najlepšie miesta na kontinente – od
destinácií, o ktorých sa v poslednom čase
rozpráva čoraz viac, až po prehliadané
miesta, ktoré sú pripravené na to, aby ich
cestovatelia zaradili do svojich itinerárov
v roku 2019. Rebríček Best in Europe
2019 vychádza po siedmykrát a obsahuje
10 najzaujímavejších destinácií na našom
kontinente pre návštevu v lete – od lesov
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obývaných medveďmi po mestá s nádhernými vinohradmi.
„Rebríček Best in Europe 2019 predstavuje európske destinácie, ktoré stojí za to
navštíviť. Na celom kontinente môžete teraz zažiť množstvo zážitkov – od krátkych
návštev historických miest až po úchvatnú
prírodnú scenériu. Prinášame tipy na výlety za gastronómiou, či na miesta, ktoré
oceníte, keď potrebujete utiecť pred davmi,“ vysvetľuje Joe Reville.
Rebríček Best in Europe 2019
1. Vysoké Tatry, Slovensko: Mýtická
krajina, kde „sneh prikryje zem a v lesoch
hliadkujú hrôzostrašné šelmy“.
2. Madrid, Španielsko: „Nočný život v
tomto meste patril vždy medzi najlepšie v
Európe a sa stále zlepšuje – Calle de Ponzano, ulica plná reštaurácií a barov, kde
podávajú tapas a minimalistické kokteily,
je teraz jednou z najlepších nočných destinácii na kontinente.“ Okrem toho „snaha o
trvalo udržateľné životné prostredie viedla
k zlepšeniu podmienok pre peších a cyklistov, pribudli cyklistické trasy, rozšírili sa
chodníky, čo spolu s novými opatreniami
na kontrolu emisií mení mesto.“
3. Arktické pobrežie, Island: „Island je
preslávený úžasnými prírodnými zázrak-

Ocenenie sa odovzdávalo na Lomnickom štíte.

mi – búrlivými vodopádmi, kolosálnymi
ľadovcami, pariacimi fumalorami – a nekonečnými možnosťami pre snehové športy,
pozorovanie divej zveri a dobrodružstvá v
divočine… Tu nájdete to najlepšie z Islandu
mínus davy."
4. Hercegovina, Bosna a Hercegovina:
Túlajte sa stredovekými ulicami Počitelj,
skúmajte krasové veterné tunely Vjetrenica, urobte si výlet do tradičnej horskej
dedinky Lukomir alebo výlet po cyklotrase
CIRO a získate úplne nový pohľad na tento
nádherný región.
5. Bari, Taliansko: „vkročilo do jari. Obnovené staré mesto udáva tón, zadebnené obchody nahradili rodinné reštaurácie,
znovu sa otvárajú kultúrne priestory - od
zdobeného divadla Teatro Piccinni až po
historické hotely ako Oriente.”
6. Shetlandy, Škótsko: Dobrodruhovia,
ktorí navštívia najsevernejší bod Veľkej Británie budú očarení „úžasnými pobrežnými
chodníkmi, z ktorých môžu pozorovať vydry a kosatky z útesov na úbočí. Vychutnať
si budú môcť „legendárne fish and chips,
a silný dúšok whisky “ od niektorého z
hrdých, ale priateľských miestnych obyvateľov.
7. Lyon, Francúzsko: Mesto sa stalo
novým francúzskym miláčikom medzinárodných cestovateľov. Do celosvetového

centra pozornosti vstúpi v júli, kedy sa tu
bude konať finále Svetového pohára žien
FIFA. „Krásne“ a „kultivované“ mesto „s
výbornou kuchyňou“ tiež nedávno ocenila
Európska únia za jeho úsilie o zlepšenie a
udržateľnosť cestovného ruchu.
8. Lichtenštajnsko: Prejdite sa celou krajinou za víkend Lichtenštajnským chodníkom. Táto scénická 75 km dlhá turistická
trasa bola vybudovaná ako súčasť osláv
300. výročia nezávslosti Lichtenštajnska.
9. Vevey, Švajčiarsko: Vevey pritiahne
milovníkov vín počas trojtýždňového vínneho festivalu Fête des Vignerons, ktorý
sa koná len raz za dvadsať rokov. Návštevníci môžu potešiť svoje žalúdky v jednej z
množstva kvalitných reštaurácií v starom
meste, ktoré ponúkajú jedlo od 20-chodových ochutnávkových ponúk až po lacné a
veselé fondue.
10. Istria, Chorvátsko: Ponúka históriu
(impozantný rímsky amfiteáter v Pule a
mozaiky v Poreči, ktoré sú zapísané na
zozname UNESCO), pláže, gurmánske
cyklotúry na jar, hudobné festivaly v lete
a výlety za hľuzovkami na jeseň. Vďaka
rozšíreniu európskych letových spojení je
tento polostrov v tvare srdca dosiahnuteľný ľahšie ako kedykoľvek predtým.
Zdroj: TS Key Communications, s.r.o.
Bratislava
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GRAND HOTEL KEMPINSKI VEĽKOLEPO OSLÁVIL SVOJE DESIATE VÝROČIE
Celý minulý mesiac máj sa na Štrbskom Plese niesol v znamení osláv 10. výročia otvorenia prvého medzinárodne manažovaného 5 hviezdičkového hotela na Slovensku. 7. mája 2009 začal totiž písať svoju novodobú históriu Grand Hotel Kempinski High Tatras po rozsiahlej štvorročnej
rekonštrukcii legendárneho hotelového a liečebného komplexu na južnej moréne Štrbského plesa. Sen sa stal realitou a vedeniu hotela sa za
prvých desať rokov poskytovania služieb podarilo udržať pozíciu najlepšieho hotela na Slovensku a jedného z najlepších v strednej Európe. Hotel
za toto obdobie získal aj viacero národných i medzinárodných ocenení a vo svojich priestoroch privítal už viac ako päťdesiattisíc spokojných hostí
zo 120 krajín z celého sveta.
Pozvaní hostia si okrúhle, desiate výročie prevádzky hotela pripomenuli presne
7. mája 2019 na výnimočnom galavečeri,
ozdobou ktorého bolo aj hudobné prekva-

navštívili aj hviezdy svetového showbiznisu či umenia, ako napr. kanadský spevák
Bryan Adams, anglická hudobná skupina
Morcheeba, spevák Karel Gott, či anglický

Starosta obce odovzdal generálnej riaditeľke hotela Ďakovný list s drevorezbou páru Štrbanov.

penie v podobe vystúpenia huslistu Filipa
Jančíka a speváčky Evy Burešovej, ako aj
skupiny hrajúcich na bicích nástrojoch –
Batilda.
Galavečer otvorila generálna riaditeľka Grand Hotela Kempinski Kathrin Noll,
ktorá vyzdvihla najmä skutočnosť, že poskytované služby počas prvých desiatich
rokov zaradili hotel na špicu hotelového
segmentu na Slovensku. Hotel privítal pod
svojou strechou nielen množstvo spokojných hostí, ale aj najvyšších predstaviteľov viacerých krajín a celosvetových organizácií. Stačí spomenúť napr. dvojnásobné
stretnutie prezidentov krajín V 4 v rokoch
2012 a 2018, návštevu japonského princa
Fumihita Akishina s manželkou Kiko Akishino v roku 2013, či pobyt generálneho
tajomníka Organizácie spojených národov
Pan Ki – Muna v roku 2016. Hotel však

herec Jeremy Irons.
Hotelovú sieť Kempinski reprezentoval
na galavečeri prevádzkový riaditeľ spoločnosti Kempinski pre Európu Bernold
Schroeder, ktorý vo svojom príhovore
vyzdvihol najmä spoločnosť J &T, ktorej
predstavitelia na čele s pánom Tkáčom
mali víziu ako priviesť „spiacu krásku“
na brehu čarokrásneho jazera späť k životu. Poďakoval aj spoločnosti Best Hotel Properties Tatry /BHP/, ktorá má v
súčasnosti hotel pod záštitou. Samotná
spoločnosť Kempinski je hrdá, že má vo
svojom portfóliu aj destináciu Vysoké
Tatry, pretože má pre túto značku veľký
význam. Pre svoje výnimočné výsledky,
najmä v kvalite poskytovaných služieb a
množstve spokojných hostí, je Grand Hotel Kempinski High Tatras jasne svietiacou
hviezdou a želaním spoločnosti je, aby na
hoteliérskom nebi žiarila ešte niekoľko
ďalších dekád.
Starosta Štrby Michal Sýkora vyzdvihol prínos Grandhotela Kempinski pre
rozvoj služieb cestovného ruchu nielen
vo Vysokých Tatrách, ale na celom Slovensku. Pripomenul skutočnosť, že celý

Pohľad na komplex Grand Hotel Kempinski High Tatras na Štrbskom Plese.

ŠTRBSKÉ NOVINY 17
bývalý hotelový komplex budov na južnej moréne jazera bol počas celej svojej
existencie ikonickou stavbou nielen Štrbského Plesa, ale celých Vysokých Tatier.
O jeho celospoločenskom význame svedčí aj skutočnosť, že až štyri jeho súčasti
/Kriváň, reštaurácia, Hviezdoslav a Jánošík/ sú zapísané aj v zozname národných
kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.
Starosta obce tiež odovzdal Grandhotelu
Kempinski High Tatras Ďakovný list obce
Štrba, ktorý bol udelený za vynikajúce a
kvalitné služby, profesionálny prístup ku
klientom hotela a spoluprácu s obcou pri
rozvoji cestovného ruchu na Štrbskom
Plese počas 10 – ročného pôsobenia. Ocenenie prevzala generálna riaditeľka hotela
Kathrin Noll.
Veľkolepé celomesačné oslavy hotela
pre všetkých záujemcov boli koncipované
ako štyri tématické víkendy. Ten prvý májový víkend v termíne 3. – 5. 5. 2019 patril
umeniu, ktoré hotel počas celých desať rokov svojej činnosti všestranne podporuje.
V sále Kriváň bola pripravená vernisáž obrazov Júlie Haluzovej, autorky diela „Sedem žltých tulipánov“, ktoré sa krásne vyníma nad centrálnym schodiskom hotela.
Pre návštevníkov hotela bol pripravený aj
špeciálny maliarsky workshop, počas ktorého Júlia Haluzová zasvätila prítomných
do tajov tvorby umeleckých diel.
Po kultúre bol druhý májový víkend v termíne 10. – 12. 5. 2019 venovaný špičkovej
gastronómii, ktorú predviedol šéfkuchár
Mathias Schmidberger z Grandhotela des
Bains Kempinski St. Moritz zo Švajčiarska.
Práve ním vedená hotelová reštaurácia
Ca d´Oro sa hrdo pýši Michelinskou

Generálna riaditeľka hotela K. Noll s ministerkou vnútra D. Sakovou, starostom obce a ministerkou
školstva, vedy, výskumu a športu M. Lubyovou.

hviezdou. Hostia mali možnosť počas
romantickej večere ochutnať jedinečné
špeciality z vybraných domácich či zahraničných surovín, pri príprave ktorých
boli použité aj moderné technológie ako
napríklad tekutý dusík, ktorý vyvára efekt
hmly.
Potešil aj tretí májový víkend v termíne
17.- 19. 5. 2019, ktorý bol venovaný hudbe so slovenskými legendami. Po prvýkrát
spoločne vystúpili Beáta Dubasová, Vašo
Patejdl, Ján Lehotský a Pavol Hammel,
ktorí prišli na Štrbské Pleso tiež osláviť
10. narodeniny Grand Hotela Kempinski.
Zaspievali svoje najväčšie hity a na následnej After Party sa stretli so svojimi
nadšenými fanúšikmi.

Slávnostný večer obohatil svojím vystúpením huslista Filip Jančík.

Posledný májový víkend v termíne
24. – 26. 5. 2019 bol venovaný histórii.
Návštevníci hotela i ubytovaní hostia mali
počas viacerých sprievodcovaných prehliadok po hoteli možnosť vidieť zachované architektonické prvky a detaily, ktoré sa
zachovali po rekonštrukcii starého legendárneho hotelového komplexu a zhliadnuť
tiež výstavku fotografií o tom, ako sa hotel
vo svojej histórii postupne menil. Pre hotelových hostí boli naviac v sobotu 25. mája
2019 popoludní pripravené aj pútavé prezentácie starostu obce Michala Sýkoru o
histórii Štrbského Plesa a Maroša Semančíka, autora knihy „Grand Hotel, príbeh
legendy“ o architektúre tohto hotelového
komplexu.
Pri príležitosti prvých okrúhlych narodenín Grand Hotela Kempinski High Tatras
vydala obec Štrba aj mimoriadne číslo
Štrbských novín, ktoré bolo venované neobyčajne bohatej histórii tohto legendárneho hotelového a od roku 1953 aj liečebného komplexu na južnej moréne Štrbského
plesa. Obec je hrdá na to, že aj nový, zrekonštruovaný Grand Hotel Kempinski High
Tatras od roku 2009 pokračuje v tejto bohatej histórii a dôstojne reprezentuje svojimi službami a bohatým kultúrnym dianím
nielen Štrbské Pleso, ale aj celé Vysoké
Tatry a Slovensko.
Neočakávanou, ale o to vhodnejšou
celotatranskou bodkou za okrúhlymi oslavami tohto ikonického tatranského Grand
Hotela bolo stretnutie na Lomnickom štíte,
počas ktorého predstaviteľ celosvetovo
známeho a renomovaného austrálskeho
cestovateľského vydavateľstva a časopi-
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su Lonely Planet Joe Reville vyhlásil práve
Vysoké Tatry za najlepšiu európsku destináciu pre leto 2019. Tento časopis pre
nadšencov cestovania je pritom celosvetovo rozhodujúcim zdrojom dôveryhodných
cestovateľských inšpirácií a dá sa, preto
očakávať, že toto leto opätovne vzrastie
počet návštevníkov celého regiónu Vysokých Tatier, najmä tých zahraničných.

Podľa tlačových správ GHT Kempinski
a OOCR RVT voľne spracoval
Ing. Peter Chudý

V rámci programu osláv sa predstavila skupina Batilda.
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VÝROČIE TRAGICKEJ HAVÁRIE ZÁCHRANÁRSKEHO VRTUĽNÍKA V MLYNICKEJ DOLINE
25. júna 2019 si pripomenieme okrúhle štyridsiate výročie jednej z najväčších tragédií, ktoré sa odohrali vo Vysokých Tatrách. Pred 40 rokmi
vyhaslo pri páde záchranárskeho vrtuľníka Mi - 8 až sedem ľudských životov, pilotov vrtuľníka i členov Horskej záchrannej služby. Vyhasol život
tých, ktorí išli pomáhať druhým. Po tridsiatich rokoch od tragédie bola 25. júna 2009 na jej mieste v Mlynickej doline nad Štrbským Plesom, z
iniciatívy Gabriela Jamnického, brata jedného z tragicky zosnulých záchranárov po spomienkovej bohoslužbe a pietnej spomienke odhalená pamätná tabuľa, ktorá okoloidúcim turistom pripomína túto smutnú udalosť z histórie horskej záchrannej služby.
V júni 1979 sa už v celých Tatrách rozbiehala nadchádzajúca letná turistická sezóna. Do jednotlivých tatranských stredísk
prichádzalo čoraz viac turistov, s čím súvisel aj nárast počtu zásahov záchranárov
po ich úrazoch vo vysokohorskom teréne.
25. júna 1979 bol obyčajný pondelok, v
sídle Horskej záchrannej služby v Starom
Smokovci sa ráno konala pravidelná porada, kde sa rozdelili úlohy a čakalo sa na
prípadné telefonické žiadosti o pomoc záchranárov priamo v teréne.
Služba na dispečingu vyšla vtedy na
Martina Mladoňa, v pohotovostnej službe boli zaradení Ladislav Janiga a Bernard Jamnický. V ten deň ich však prišiel
navštíviť aj kamarát a kolega Milan Kriššák, ktorý sa pred pár dňami po štyroch
mesiacoch vrátil z expedície v Himalájach.
Popoludní toho dňa prišiel na dispečing telefonát z recepcie hotela FIS na Štrbskom
Plese, že jedna nemecká turistika sa na
túre v Mlynickej doline pošmykla a zranila
na snehovom poli povyše Capieho plesa.
Manžel zranenej naliehavo prosil o pomoc
pri jej transporte späť na Štrbské Pleso.
Keďže bolo priaznivé počasie a dobré

Na spomienkovom stretnutí sa zišli priatelia, známi i rodiny obetí tragédie.

letové podmienky, požiadal dispečer pri
záchrannej akcii aj o súčinnosť leteckú
záchrannú službu. Českí piloti Vladimír
Bačák a Svatopluk Nitsch s palubným
mechanikom Václavom Dvořákom preto naložili na palubu vrtuľníka Mi – 8 aj
záchranárov Ladislava Janigu, Bernarda

Pamätná tabuľa pripomínajúca smutnú udalosť z histórie Horskej záchrannej služby.

Jamnického, Pavla Húsku, Martina Hudáka, Štefana Estočka a vedúceho zásahu
Milana Kriššáka. Bernard Jamnický sa
tejto leteckej záchrannej akcie zúčastnil aj
napriek desaťročnému sľubu, ktorý si dal
po predchádzajúcom páde vrtuľníka, ktorý
však prežil. Žiaľ, toto porušenie vlastného
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sľubu sa mu stalo osudným ...
Piloti spolu so záchranármi však na telefonicky udanom mieste ženu nenašli a prelietavali tak ponad Mlynickú dolinu a hľadali zranenú ženu /žene medzitým pomohli
jej priatelia zísť pomaly dolinou na Štrbské
Pleso/. Keďže hľadanie z výšky bolo pre
záchranárov neúspešné, pilot sa rozhodol vysadiť časť posádky na vhodnom
mieste, aby mohli pokračovať v hľadaní
priamo v teréne. Pri tomto približovacom
manévri došlo k náhlemu a silnému poryvu
vetra, vrtuľník „zavadil“ jednou z vrtúľ o
hranu skalného výbežku a stroj sa dostal
mimo kontrolu. Po následnom náraze do
skaly sa vrtuľník rozlomil a zrútil do doliny,
nasledovala explózia nádrží s pohonnými
hmotami a stroj začal horieť. Na mieste
tohto tragického nešťastia zomrelo šesť
osôb, štyria členovia Horskej služby, pilot a mechanik. Doma ich čakali rodiny a
malé deti. Ostatní traja členovia posádky,
Milan Kriššák, Ladislav Janiga a Svatopluk
Nitsch ešte javili známky života, keď na
miesto nešťastia dorazili prví záchranári
zo Štrbského Plesa. Kamaráti im okamžite
poskytli prvú pomoc a zniesli ich na nosidlách do sanitiek. Žiaľ, ešte jeden z nich,
Milan Kriššák po týždennom pobyte v
popradskej nemocnici napriek intenzívnej
starostlivosti celého personálu následkom
zranenia podľahol. Po zomrelých záchranároch zostalo päť sirôt a mladé manželky.
Jediným zo záchranárov, ktorý sa s neoceniteľnou pomocou lekárov a nezlomnou vôľou postavil na nohy a vrátil sa späť medzi
kolegov bol Ladislav „Tatko“ Janiga, prežil
aj pilot Svatopluk Nitsch.
Smútočná rozlúčka s tragicky zosnulými
záchranármi a pilotmi vrtuľníka sa konala
o pár dní neskôr v letnom amfiteátri v Starom Smokovci, kde sa s nimi prišli okrem
rodinných príslušníkov, priateľov a kolegov
rozlúčiť aj tisíce Tatrancov a návštevníkov
Vysokých Tatier. V dome Horskej služby
v Starom Smokovci zostal po tragicky
zosnulých záchranároch ich záchranársky
výstroj a vo vestibule budovy aj pamätná
tabuľa pripomínajúca ich nasledovníkom
mená i tváre ich kolegov, ktorí zahynuli pri
výkone svojho povolania. Ťažkopádna vojenská letecká technika sa potom prestala
pri záchranných akciách využívať, zlom
nastal až 30. októbra 1990, kedy na popradskom letisku pristál moderný vrtuľník
Aérospatiale SA-316B Alouette III, zakúpený vo Francúzsku prostredníctvom rezortného ministerstva a verejnej zbierky pre
potreby HS TANAP-u.
Využitie leteckej techniky vo Vysokých

Tatrách však už od svojho počiatku výrazne pomáhalo skrátiť čas záchranných
akcií. Už v roku 1962 vtedajší náčelník
Horskej služby /HS/ TANAP-u Ján Klinko
požiadal po prvýkrát o spoluprácu ministerstvo vnútra /MV/, ktoré prepožičalo na
záchrannú akciu vrtuľník Mi – 4 s posádkou. A tak 21. septembra 1962 pristála
helikoptéra pri horárni pod Muráňom, aby
vykonala s pracovníkmi HS pátracie lety
po nezvestných v oblasti Javorovej doliny
a Belianskych Tatier.
Aj v roku 1965 záchranári opäť využívali
vrtuľník MV Mi – 4 pri hľadaní niekoľkých
nezvestných. Až 23. septembra 1965 bol v
Doline zlomísk po prvýkrát použitý vrtuľník
aj priamo pri záchrannej akcii vo Vysokých
Tatrách. Vtedy sa práve vďaka rýchlej pomoci podarilo ťažko zranenej horolezkyni z

fan Mordel. Toto spomienkové stretnutie,
na ktorom sa zišli priatelia, známi a rodiny
obetí tragédie, aby si v tichu hôr uctili ich
pamiatku, inicioval Gabriel Jamnický, Bernardov brat.
V šumiacom daždi a za burácajúcich
hromov sa na mieste pietneho stretnutia
všetkým prítomným tisli slzy do očí. Atmosféru dotvárali nielen citlivé verše v podaní
rodinného priateľa Jamnických, herca Ivana Vojteka, ale aj „Otčenáš“ v podaní operných spevákov, bratov Babjakovcov, ktorý
bol v tú chvíľu pre všetkých tou najdojemnejšou piesňou, vyvolávajúcou najhlbšie
spomienky na sedem mužov – manželov,
otcov, bratov, synov, kolegov a priateľov.
A tak od štvrtku 25. júna 2009 pripomína statočnosť siedmich mužov, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o život bronzo-

Spomienkovú bohoslužbu celebroval Mons. Biskup František Drábek a koncelebroval farár tatranskej
farnosti Štefan Mordel.

bývalej Juhoslávie zachrániť život. Zavedenie leteckej záchrany však malo aj svoju
tienistú stránku, keď 7. mája 1969, práve
pred päťdesiatimi rokmi pri havárii vojenského vrtuľníka Mi – 4 vo Veľkej Studenej
doline pod jeho troskami zahynul pracovník HS TANAP-u Eugen Šándory. Mal iba
27 rokov. Vtedy bol s ním na palube aj
Bernard Jamnický, ktorý prežil a dal si svoj
sľub, že na leteckú záchranu už viac nepôjde. Svoj sľub porušil iba raz, po desiatich
rokoch, a stalo sa mu to osudným ...
O tridsať rokov od tejto udalosti, niekoľko minút po pol štvrtej popoludní 25. júna
2009 sa na mieste tragédie v Mlynickej
doline, takmer na minútu presne, uskutočnila spomienková bohoslužba, ktorú celebroval Mons. biskup František Drábek a
koncelebroval farár tatranskej farnosti Šte-

vá tabuľa s reliéfom ich mien. V posvätnom
tichu majestátnych hôr ju odhalili spoločne
primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš a
starosta obce Štrba Michal Sýkora.
Návštevníci Vysokých Tatier ju nájdu len
niekoľko metrov od turistického chodníka
na žulovom balvane pod hranou Capieho
plesa, na mieste neoficiálne nesúcom názov Kotol piety, kde ešte aj teraz po štyridsiatich rokoch pripomína kovové torzo
vrtuľníka tragický osud siedmych statočných záchranárov HS TANAP-u a pilotov
letky MV.
Podľa článkov z Tatranského
dvojtýždenníka z roku 2009
voľne spracoval Ing. Peter Chudý
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Tatry – Štrbské Pleso budú v roku 2020 opäť hostiť svetové podujatie
V termíne 18. – 23. apríla 2020 privítajú Tatry – Štrbské Pleso účastníkov Medzinárodných školských majstrovstiev ISF v cezpoľnom behu
/MŠM ISF CB 2020/, ktoré patria medzi najúspešnejšie súťaže kalendára Medzinárodnej federácie školského športu – ISF. Tohto podujatia sa
pravidelne zúčastňuje viac ako 600 účastníkov z viac ako 30 krajín piatich kontinentov. Majstrovstvá sa konajú každé dva roky, v ich usporiadaní
sa striedajú aj svetové metropoly /napr. Budapešť/, aj exotické destinácie /napr. Izrael/. Ostatný raz v roku 2018 súťažili mladí pretekári priamo
v srdci Paríža, na trati pod svetoznámou Eiffelovkou. Slovensko hostilo rovnaké podujatie už v roku 2010 a jeho dejiskom bol Liptovský Mikuláš.
Slovensko má v organizovaní medziná- nasledoval už spomínaný Liptovský Mikurodných športových majstrovstiev ISF v láš, ktorý usporiadal slovenskú premiéru
rôznych športoch už štvrťstoročnú tradíciu, Medzinárodných školských majstrovpretože prvé takéto medzinárodné školské stiev v cezpoľnom behu za účasti takmer
podujatie zorganizovalo už v roku
1995, a to v atletike
v Banskej Bystrici. V
populárnom Pohári
Jeana Humberta /je
to netradičná súťaž
školských atletických kolektívov/ sa
slovenským atlétom
podaril dokonca husársky kúsok, keď
v súťaži národných
chlapčenských výberov obsadili prekvapujúco najvyššiu
priečku.
Stretnutie so starostom obce Michalom Sýkorom v kolibe Žerucha.
Už o dva roky neskôr, v roku 1997 sme mohli vďaka úspe- 500 pretekárov z 30 krajín celého sveta.
Počas nadchádzajúcich MŠM ISF CB
chu našej športovej diplomacie hostiť v
Komárne svetový výkvet športujúceho štu- 2020 budú na Štrbskom Plese súťažiť medentstva, tentokrát to boli Medzinárodné dzi sebou 6 – členné družstvá, z ktorých
školské majstrovstvá volejbalových druž- sa do hodnotenia budú započítavať výkony
stiev chlapcov i dievčat. V roku 2001 na- štyroch najlepších pretekárov. Osobitne sa
sledovala Senica, ktorá sa aj vďaka veľmi
aktívnej pomoci Slovenského stolnotenisového zväzu stala dejiskom Medzinárodných školských majstrovstiev v stolnom
tenise. Aj keď naši študenti nedosiahli na
medailové pozície, ich umiestnenia v prvej
desiatke boli skvelé.
V roku 2006 privítal Pezinok v prekrásnom prostredí Malých Karpát Medzinárodné školské majstrovstvá orientačných bežcov. Usporiadajúce mesto „športu tretieho
tisícročia“ sa prezentovalo nielen nevšedným záujmom o tento šport, ale aj podporou desiatok obetavých dobrovoľníkov.
Odmenou za to im boli výborné výsledky
našich reprezentantov, z ktorých B. Íro získal zlatú a J. Sokol striebornú medailu.
Po tom, čo sa v kalendári ISF objavil
nový šport florbal, bolo mesto Trenčín v
roku 2009 organizátorom len druhých
Michal Sýkora s Pavlom Hurajtom a predsedom
Medzinárodných školských majstrovstiev
atletickej komisie ISF Nihatom Dokerom z Turecka.
v tomto športe. Následne v roku 2010

budú hodnotiť školské družstvá /pretekári
musia byť žiakmi jednej školy/ a osobitne
národné družstvá. Pri všetkých súťažiach
budú neoficiálne hodnotení aj jednotlivci.
Odovzdávať sa bude
aj cena Fair play ISF
pre krajinu, ktorá si
to celkovým vystupovaním a správaním svojich pretekárov zaslúži.
Program samotných majstrovstiev
bude okrem športu
venovať
rovnakú
pozornosť aj spoločenskej časti šampionátu. Jeho vrcholom bude Večer
národov, počas ktorého sa predstavia
jednotlivé zúčastnené krajiny so svojím krátkym programom,
v ktorom všetkým účastníkom priblížia
to unikátne, čo ich charakterizuje. Šancu
dostane aj usporiadateľská krajina, teda
Slovensko, aby počas jedného dňa predstavilo všetkým účastníkom prostredníctvom jednodenného výletu to najkrajšie a
najzaujímavejšie z Tatransko – podtatranského regiónu, kde sa podujatie uskutoční.
Nebude, samozrejme, chýbať ani slávnostný otvárací a záverečný ceremoniál, kde
okrem procedurálnej časti bude prezentácia kultúry usporiadajúcej krajiny. Veľkej
pozornosti sa bude určite tešiť aj záverečná štafeta priateľstva, v ktorej budú súťažiť
šesťčlenné družstvá, ktoré budú zostavené
zo športovcov z rôznych krajín.
V dňoch 15. až 17. apríla 2019, teda rok
pred samotným podujatím, bola na Štrbskom Plese inšpekčná návšteva nového
prezidenta atletickej komisie ISF Nihata
Dokera z Turecka a jeho predchodcu v
tejto funkcii, Jaroslava Koukala z Českej
republiky, ktorá bola zameraná na kontrolu
miesta podujatia, ubytovania účastníkov,
samotnej bežeckej trate, ale aj miesta pre
slávnostné otvorenie a ukončenie či spoločenský večer národov. Domáci činovníci
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Matúš Jančík a Jaroslav Chalúpka pripravili až tri varianty bežeckej trate, bude závisieť na samotnej ISF, ku ktorej sa prikloní.
Na záver svojej návštevy sa predstavitelia
ISF, predseda SAŠŠ Marian Majzlík, predseda OV Roman Králik, generálny sekretár SAŠŠ Andrea Ristová a člen OV Peter
Chudý stretli aj so starostom obce Štrba
Michalom Sýkorom. Vyjadrili plnú spokojnosť tak s rokovaniami s členmi prípravného výboru tohto podujatia na Štrbskom
Plese v roku 2020, ako aj s návrhom bežeckých tratí a hotelových kapacít pre ich
účastníkov.
Hlavným usporiadateľom týchto majstrovstiev bude Slovenská asociácia
športu na školách/SAŠŠ za spolupráce už
teraz s troma samosprávnymi krajmi - PrePredseda SAŠŠ Marián Majzlík a predseda atleticšovským, Žilinským a Banskobystrickým
kej komisie ISF Nihat Doker.
krajom. Predsedom OV je Roman Králik
z Liptovského Mikuláša, ktorý viedol prí- 120 rokov dejiskom už dvadsiatich dvoch
pravu takéhoto podujatia už v roku 2010 európskych i svetových šampionátov naja je zároveň aj slovenským delegátom ISF. mä v zimných športoch. Najvýznamnejšími
Samotné podujatie bolo SAŠŠ pridelené už boli seniorské MS v klasickom lyžovaní v
v závere minulého roku 2018, ako hlavný rokoch 1930 a 1970, juniorské MS v klausporiadateľ podujatia sa najskôr zvažoval sickom lyžovaní sa tu usporiadali už trikrát,
Šamorín, no neskôr dostalo prednosť prá- a to v rokoch 1990, 2000 a 2009, Majve Štrbské Pleso a región Tatry.
strovstvá sveta novinárov SCIJ v lyžovaní
Samotné Štrbské Pleso má veľmi boha- tiež trikrát, a to v rokoch 1965, 1999 a
tú a pestrú históriu,
čo sa týka usporiadania mnohých
európskych i svetových šampionátov
najmä v zimných, ale
aj letných druhoch
športov. Rok 2020 je
naviac pre celé Tatry
i Slovensko veľmi
významný aj tým,
že si pripomenieme
okrúhle 50 – te výročie od usporiadania
nezabudnuteľných
Majstrovstiev sveta
/MS/ v klasických
lyžiarskych disciplínach v roku 1970,
ktoré sú doteraz
historicky najväčším Členovia OV s predstaviteľmi ISF po úspešnej inšpekcii na Štrbskom Plese.
a
najúspešnejším
medzinárodným športovým podujatím, 2008, univerziády ako Akademické majusporiadaným na území Slovenska. Svoje strovstvá sveta tu boli tiež trikrát, a to v roveľké výročie, a to 740 rokov prvej písom- koch 1987, 1999 a 2015 a Európsky mlánej zmienky o obci bude v roku 2020 osla- dežnícky šampionát EYOD sa tu uskutočnil
vovať aj samotná obec Štrba.
v roku 1999. Z ostatných zimných športov
Od roku 1900, kedy bol na jazere Štrb- to boli tiež európske šampionáty, v roku
ské pleso usporiadaný prvý európsky šam- 1900 v spomínanom rýchlokorčuľovaní,
pionát v rýchlokorčuľovaní, bola táto naša v roku 1930 v krasokorčuľovaní mužov
najvyššie položená osada za ostatných a v roku 1935 v ľadovom hokeji. Štrbské

ŠTRBSKÉ NOVINY
Pleso však hostilo aj Majstrovstvá sveta
v zimnom triatlone v roku 1995, ako aj
Majstrovstvá Európy zrakovo znevýhodnených športovcov v klasických disciplínach
a v biatlone tiež v roku 1995. Z letných
športov to boli v okolí Štrbského Plesa Majstrovstvá sveta v rádiovom orientačnom
behu v roku 1990, potom Majstrovstvá
sveta v orientačnom behu v roku 2000 a
trikrát tiež Majstrovstvá Európy v nordic
walkingu, a to prvé v roku 2015, druhé v
roku 2016 a tretie v roku 2017.
Príprava nadchádzajúcich MSM ISF CB
2020 bude náročná, pretože bude treba
logisticky zvládnuť aj prepravu väčšiny
účastníkov z najbližších letísk /Poprad,
Košice, Krakov/ na Štrbské Pleso a späť.
Organizátori na Štrbskom Plese by sa radi
vyhli napr. problémom, ktoré Liptákom v
apríli v roku 2010 spôsobil výbuch ľadovcovej sopky Eyjafjallajokull na Islande. Do
ovzdušia sa vtedy uvoľnil sopečný popol a
prach, ktorý na niekoľko dní úplne zastavil
leteckú dopravu nad veľkou časťou Európy. Prihlásení účastníci vtedajších MŠM
2010 v cezpoľnom behu, sa tak najmä zo
zámoria nevedeli dostať na Slovensko a na
posledný moment svoju účasť stornovali,
čo spôsobilo organizátorom následné problémy pri stornovaní
rezervovaného ubytovania. Príbeh vytrvalých Austrálčanov,
ktorí dokázali doletieť
iba do gréckych Atén
a odtiaľ autobusom
pokračovali až na
Slovensko do Liptovského Mikuláša, bol
vtedy skôr výnimkou.
A to sa v prípade
vtedajšieho výbuchu
islandskej sopky jednalo o pomerne malú
erupciu!
Takou „malou“ generálnou skúškou pre
organizátorov MŠM
2020 na Štrbskom
Plese bude už v októbri 2019 národný
mládežnícky šampionát v cezpoľnou behu,
ktorý bude zároveň aj kvalifikáciou našich
pretekárov na toto podujatie v roku 2020.
V spolupráci s generálnym sekretárom SAŠŠ
A. Ristovou, spracoval Ing. Peter Chudý,
člen prípravného výboru.
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DOBY TATRY
Doby Tatry je turistická výzva a spočíva v zdolaní 6 štítov Vysokých Tatier (Kriváň, Rysy, Kôprovský štít, Jahňací štít, Východná Vysoká a Predné
Solisko) počas troch letných mesiacoch (júl, august, september). Na každom štíte sa účastník odfotí, fotku nahrá vo svojom profile a my jeho výstup
následne schválime. Čím viac štítov účastník zdolá, tým viac cien môže vyhrať. Ceny sa budú žrebovať na konci výzvy. Nie je žiaden rebríček,
nepredbiehame sa a nevyhrávame nad ostatnými, ale každý sám nad sebou. Cesta je cieľ a či je cieľom účastníka načerpať energiu z krásy Tatier
a užívať si ten pokoj a relax alebo si siahnuť na svoje dno a zdolať všetko za pár dní si určí každý sám.
Po registrácii pošleme každému účastníkovi balík s tričkom DOBY TATRY, 20%
zľavou do športového eshopu, tyčinkou
Marva a diplomom. Každému pribalíme aj
igelitovú tašku z kompostovateľného materiálu a vyzveme ho, aby počas svojej cesty
pozbieral odpadky, ktoré uvidí po ceste. Na
tento účel budú prichystané kontajnery na
východiskových bodoch. Za každého registrovaného naviac financujeme vysadenie
jedného stromu vo Vysokých Tatrách v spolupráci s Lesami TANAP-u. Celú myšlienku
chceme postaviť takto: Pomôž sebe (uži si
krásu Tatier, energiu a zážitky, ktoré ponúkajú) a pomôž aj Tatrám (zasaď strom, pozbieraj odpadky, váž si a rešpektuj prírodu).
Ten, kto zdolá všetkých 6 štítov získa medailu a ďalšiu zľavu na športové oblečenie.
Cieľ výzvy
Hlavným cieľom výzvy je motivovať ľudí,
aby počas leta nesedeli doma a netrávili svoj čas a život zbytočnými aktivitami,
ale vyrazili do Tatier a prežili ho naplno.
Chceme, aby každý, kto sa zúčastnil veril,
že všetky ciele, ktoré si stanoví je možné
dosiahnuť a to nie len v Tatrách ale aj vo
svojom živote. Chceme aby boli ľudia hrdí
na to čo dokážu. Tento pocit hrdosti je ako
droga a verím, že počas tohto leta sa na
nej stane v Tatrách závislých čo najviac
ľudí. Chceli by sme, aby čo najviac ľudí žilo
svoj život plnohodnotne a využívali naplno
možnosti, aké majú. Aby žili produktívny a
šťastný život v spojení s prírodou a nebáli
sa ísť si za svojimi cieľmi, aj keď vybočujú z
normálu – ako zdolať 6 štítov za 3 mesiace.
Nechceme si z Tatier len brať ale chcem
im aj dávať. Prispením na výsadbu stromu
a zbieraním odpadkov chceme ľudí priamo
zapojiť ku skrášleniu Tatier, aby si mohli povedať, že pre ne niečo naozaj urobili. Myslíme si, že takýto pocit záväzku v mnohých
vytvorí ešte silnejší vzťah a puto ku Tatrám
a ku prírode. Veríme, že si ich budú mnohí
vážiť a rešpektovať viac ako je tomu teraz.
Našim cieľom je 1500 účastníkov. Máme
záujemcov z celého Slovenska. Plánujeme
pokračovanie projektu aj v ďalších ročníkoch.

Registrácia prebieha
od 1. 5.2019 do 30.6.2019.
Samotná výzva prebieha
od 1.7.2019 do 30.9.2019, počas tejto
doby je potrebné zdolať daných 6 štítov.
Registrácia do výzvy je spoplatnená
sumou 20 eur.

Kontakt
Marek Straka
Hlavný organizátor výzvy
0918 218 327
info@dobytatry.sk
www.dobytatry.sk
instagram.com/dobytatry
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Nezmeškajte registráciu na Malý štrbský maratón
Organizátori tradičného 31 km cestného behu zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť pozývajú všetkých nadšencov vytrvalostných
behov na 42. ročník Malého štrbského maratónu. Štart bude v nedeľu 14. júla 2019 o 9:30 pred Kultúrnym domom v Štrbe. Pre fanúšikov kratších tratí a nordic walkingu opäť pripravíme 10 km trať zo Štrby cez Šuňavu a žiaci môžu súťažiť v uliciach obce Štrba.
Pretekári získajú pamätnú medailu a pre divákov bude pripravený sprievodný program. Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke
maraton.skstrba.sk, registrácia žiakov je bezplatná a občania s trvalým pobytom v obci Štrba môžu do 30. júna 2019 požiadať o kupón
na bezplatnú registráciu na e-mailovej adrese info@skstrba.sk.
Matúš Jančík,
ŠK Štrba

5. ročník volejbalového turnaja Štrba - Štěpánkovice
V telocvični Základnej školy v Štrbe sa
uskutočnil už 5. ročník volejbalového turnaja Štrba – Štěpánkovice, v ktorom nejde tak o výhru, ako o spoločné stretnutie
a dobrú atmosféru, ktorá toto športové
podujatie sprevádza. Aj takouto formou sa
udržiava vzájomné priateľstvo, ktoré medzi
obcami Štrba a Štěpánkovice pretrváva
viac ako 60 rokov. Turnaja sa zúčastnili
4 družstvá – Poprad Jarná, Štěpánkovice,
Paseka z Tatranskej Štrby a ŠK Štrba. V
takomto poradí sa aj umiestnili. V rámci
vyhodnotenia turnaja organizátori ocenili
Jednotlivé zápasy mali výbornú úroveň.

Volejbalové družstvo zo Štěpánkovíc.

aj jednotlivcov podľa zaujímavosti, ktoré
sa im podarili počas turnaja.
Volejbalový oddiel ŠK Štrba mal v ročníku 2018/19 v súťaži Podtatranský MIX II.
zastúpené dve mixové družstvá – ŠK Štrba a Paseka Tatranská Štrba. V súťažnom
ročníku obsadili družstvo ŠK Štrba tretie a
Paseka ôsme miesto.
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Ocenili sme najlepších športovcov obce
Šport vždy bol a aj bude obrovským fenoménom. Denne sa stretávame so skutočnosťou,
že čoraz viac ľudí sa mu venuje na amatérskej
či profesionálnej úrovni. Obdivujeme známych
a úspešných športovcov, usmievajúcich sa na
nás z mediálnych prezentácií, sú tvárami rôznych charitatívnych akcií, poznávame ich životné príbehy. Pre veľa mladých ľudí sú vzormi a
chcú sa na nich podobať. Na športe je to krásne, že človek v sebe objavuje niečo silné, rýchle
a vytrvalé. Niekomu sa darí viac, inému menej.
Športovci sú tiež len ľudia, ktorí prežívajú svoje
väčšie či menšie víťazstvá, sklamania a prehry.
V piatok 31. mája 2019 sme v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe privítali športovcov
obce Štrba, ktorí dosiahli v sezóne 2018/2019
najlepšie športové výsledky. V úvode sa prítomným prihovoril starosta obce Michal Sýkora. Tento rok bolo ocenených 18 športovcov z
viacerých športových odvetví:
Sebastián Ilavský, Branislav Zurian,
Matej Juhás, Mária Danielová,
Vladimír Staroň – bežecké lyžovanie
Lucia Bezáková, Frederika Kičinová,

Najlepší športovci obce za sezónu 2018/19.

Do Galérie športovcov bol uvedený Gerhard Řeháček.

Kristína Tomková – hasičský šport
Andrej Gavalier, Tomáš Hurajt – futbal
Jiřina Šerfelová – nordic walking
Slavomír Nálepka – tanečný šport
Dušan Pitoňák – curling

Patrik Kuril – paracyklistika
Miroslav Pastucha – sledg hokej
Lukáš Hyriak – kulturistika
Pavol Garaj – kicbox
Najúspešnejším športovcom
sezóny
2018-2019 v obci Štrba bol vyhlásený Tomáš
Gemza za výborné výsledky v atletike.
Do Galérie osobností v oblasti športu za rok
2019 bol uvedený pán Gerhard Řeháček, za
výrazný podiel na rozvoji športu v našej obci.
Vyše 10 rokov pracuje ako správca futbalového štadióna a multifunkčného ihriska v Štrbe.
Túto prácu má veľmi rád, robí ju svedomite a
zodpovedne. V súčasnosti pôsobí aj ako rozhodca pri futbalových zápasoch starých pánov,
asistuje pri priateľských zápasoch dospelých i
žiakov. Je športovcom telom i dušou, ktorý má
rád futbal, hokej, či volejbal, zanietený hráč tenisu, dlhoročný rozhodca zimných športov.
Všetkým oceneným sme zaželali veľa úspechov do ďalšej športovej sezóny, aby bola bohatá na nové úspechy.
Jitka Šuleková

ŠTRBSKÉ NOVINY

26

deň detí a športu
Viac ako 50 rodín si odbehlo 34. ročník bežeckej štafety a oslávilo Deň detí a športu v Štrbe

Pre deti boli pripravené viaceré zábavné súťaže.

V nedeľu 2. júna 2019 sa na Športovom
štadióne ŠK Štrba uskutočnil už 34. ročník bežeckej štafety 100x1000 metrov,
ktorý je už tradične súčasťou Dňa detí a
športu. Bežeckú štafetu odbehlo spolu
309 účastníkov a športové predpoludnie
prišlo osláviť 51 minimálne trojčlenných
rodín. Prví na trať vybehli bronzový medailista v biatlone Pavol Hurajt, hokejová
legenda Arne Kroták a hokejbaloví reprezentanti Igor a Marek Hulínoví. Spolu so
zástupkyňou starostu obce Štrba Dagmar
Vincovou, s riaditeľkou ZŠ Štrba Ľubomírou Iľanovskou a zástupkyňou Olympijského klubu Vysoké Tatry Vierkou Klimkovou
otvorili toto tradičné podujatie. Štafetový
kolík si v štyroch dráhach postupne až
do poludnia preberali mladí aj skúsenejší
bežci. Tri kolá okolo futbalového štadióna
si v kočíku užil aj tohtoročný novorodenec Michal Kováč. Najstarším bežcom bol
84 ročný Štrbian Ondrej Šerfel a najrýchlejšie približne 1000 metrovú trať odbehol
Vladimír Staroň z Tatranskej Štrby, ktorý
dosiahol čas 4:04. Zo žien bola najrýchlejšia Miriam Kyselová s časom 4:35. Odmenou za odbehnutie štafety bol účastnícky
list s fotografiami zúčastnených športovcov, drobný reklamný predmet s logom
podujatia a sladkosti a ovocie od partnerov
podujatia. Odmenené boli aj všetky zúčastnené rodiny. Tento rok sa organizátorom

podarilo pripraviť aj atraktívny sprievodný
program. Tradične Obec Štrba a DHZ Štrba
zabezpečovali rôzne zábavné súťaže, do
ktorých sa zapojilo viac ako 120 detí. Popri súťažení si mohli zaskákať na nafukovacom hrade, povoziť sa na detských štvorkolkách a popozerať si hasičskú techniku.
Flexi&Fit štúdio záujemcom predstavilo
cvičenia pilates a Martina Handzušová a
Iveta Garbinská z Jumping Svit predstavili

cvičenia na trampolínach. Inštruktorky ŠK
Štrba a Slovenskej asociácie Nordic Walking oboznámili účastníkov s technikou
severskej chôdze “Nordic Walking”. Na
účastnícku kartičku organizátori tento rok
vybrali 5 športovcov, s ktorými počas dňa
moderátor urobil krátke diskusie a svoje
podpisy rozdali na autogramiáde. Na podujatie prišiel bývalý hráč HK Poprad Arne
Kroták, jeden z najúspešnejších extrali-

Prví na trať vybehli bronzový medailista v biatlone Pavol Hurajt, hokejová legenda Arne Kroták a
hokejbaloví reprezentanti Igor a Marek Hulínoví. Spolu so zástupkyňou starostu obce Štrba Dagmar
Vincovou, s riaditeľkou ZŠ Štrba Ľubomírou Iľanovskou a zástupkyňou Olympijského klubu Vysoké
Tatry Vierkou Klimkovou otvorili toto tradičné podujatie.
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gových hokejistov, ktorý už v roku 2011
odohral viac ako 1000 zápasov a pokoril
500 gólovú hranicu. K Arnemu sa pridali aj
extraligoví basketbalisti z BK ISKRA SVIT,
reprezentant SR do 18 rokov Marek Ivan
a skúsený Stanislav Baldovský, ktorý reprezentoval SR v kategórii dospelých. Do
Štrby prišli aj reprezentanti SR v nohejbale
Igor a Marek Hulínoví, viacnásobní držitelia medailí z MS a ME, víťazi Svetového
pohára a niekoľko násobní majstri SR a
Slovenského pohára. Basketbalisti a nohejbalisti predstavili svoje športy krátkou
ukážkou. Podujatie sa uskutočnilo aj s účasťou domácich olympionikov z Olympijského
klubu Vysoké Tatry. Žiaci súťažili aj vo futbalovom turnaji. Najlepšie sa darilo chlapcom
zo Šuňavy, druhí skončili deti z detského
domova v Liptovskom Hrádku a tretie miesto
obsadilo domáce žiacke družstvo ŠK Štrba.
Štafetu každoročne organizuje Obec Štrba,
rozhodcovia ŠK Štrba, Základná škola v Štrbe a Olympijský klub Vysoké Tatry. Od roku
2012 sú pravidelnými účastníkmi štafety aj
deti z detských domovov z Liptova. V dňoch
27. mája – 2. júna 2019 sa uskutočnila európska kampaň MOVE Week zameranej na
rozvoj fyzických aktivít. Jej vyhlasovateľom
je Medzinárodná asociácia športu a kultúry
/ISCA/, ktorá sa usiluje prostredníctvom celoročného programu NowWeMove zapojiť do
roku 2020 do športu a fyzických aktivít viac
ako 100 miliónov Európanov. Medzi ambasádormi projektu je aj riaditeľka ZŠ Štrba a
olympionička zo Štrby Ľubomíra Iľanovská.
Tento rok sa do kampane zapojilo spolu
14 105 podujatí z 38 krajín. Snahou všetkých organizátorov je budovať u detí, ale
aj dospelých vzťah k športu, pravidelnému

Najstarším bežcom bol Ondrej Šerfel (vrchný rad v strede).

pohybu a šíreniu myšlienok olympizmu.
Dobrovoľní organizátori zo Štrby dlhoročne
podporujú rozvoj športu v regióne. Podujatie
je súčasťou kalendára Tatry v pohybe, ktorý
pokračuje pretekmi Tatry running tour už o
dva týždne na Štrbskom Plese a následne sa
bežci opäť vrátia do Štrby na 42. ročník Malého štrbského maratónu, ktorý sa uskutoční
14. júla 2019.
Výsledky:
Dievčatá 06-10 rokov (2013-2009)
1. Dáša Juhásová - 05:06
2. Ninka Jurinová - 05:35
3. Timea Kovarová - 05:58

Chlapci 06-10 rokov (2013-2009)
1. Marko Omasta - 04:56
2. Dávid Kašša - 05:10
3. Jakub Čekovský - 05:48
Dievčatá 11-15 rokov (2008-2004)
1. Veronika Simová - 04:36
2. Mária Viktória Kašsová - 05:00
3. Viktória Hurajtová - 05:20
Chlapci 11-15 rokov (2008-2004)
1. Hans Joachim Reinhardt - 04:28
2. Matej Juhas - 04:42
3. Ján Hurajt - 04:45
Dievčatá 16-18 rokov (2003-2001)
1. Martina Glibová - 06:50
2. Stela Rusnáková - 08:59
Chlapci 16-18 rokov (2003-2001)
1. Benjamín Blaško - 05:31
2. Sedric Štrbák - 05:33
3. Jozef Bukový - 05:35
Dievčatá / Ženy (2000 a st.)
1. Miroslava Kyselová - 04:35
2. Petra Sokolová - 05:17
3. Jana Kašsová - 05:19
Chlapci / Muži (2000 a st.)
1. Vladimír Staroň - 04:04
2. Michal Novotný - 04:35
3. Ján Dulovič - 04:49

Beh absolvovali aj rodičia s deťmi.

Matúš Jančík
ŠK Štrba
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Tajničku z krížovky ŠN č. 6/2019 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 30. 6. 2019. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 4-5/2019: „...potí na poli a
modlí v komore, hladom neumrie“. Knihu Čarovné Tatry vyhrávajú: Magdaléna Gašparcová, 1.mája 595, 059 38 Štrba, Anna Jablonovská, Francisciho 20,
058 01 Poprad. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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