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Informácia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dňa 17. júna 2019 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štrba, ktoré sa zaoberalo aj nasledovnými témami:

Správa o hospodárení obce Štrba
za rok 2018
Poslanci prerokovali hospodárenie obce
za rok 2018. Vzali na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu obce za rok 2018 a následne schválili
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Štrba za rok 2018 bez výhrad.
Hospodárenie obce skončilo s prebytkom
vo výške 143 043,75 EUR, ktorý bol poukázaný do rezervného fondu obce a bude
použitý na investičné akcie obce.

cie – IBV Krôn
•na rekonštrukciu spŕch v kultúrnom
dome v Štrbe (v suteréne)
•na vybudovanie povrchového odvodňovacieho rigola za ulicou J. Gejdoša
(odvedenie povrchových vôd v prípade silných prívalových dažďov)
•na kúpu nového služobného osobného
auta (formou leasingu) pre obecný úrad
•na spolufinancovanie projektu obce
„Výstavba novej budovy Materskej školy
v Štrbe“

Spoločný projekt s poľskou
Gminou Nowy Targ
Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie spoločného poľsko-slovenského projektu Obce Štrba a Gminy Nowy Targ
s názvom: „Cezhraničná výmena dobrej
praxe v bežeckom lyžovaní na poľsko-slovenskom pohraničí“ v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce PL-SR INTERREG
V-A 2014-2020 vo výške 5 % oprávnených nákladov projektu, t.j. 2 223,84 EUR

Nariadenie obce o stanovení
výšky poplatku za stravu
v školských jedálňach
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2008 o stanovení
výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach na území obce Štrba. Viac informácií uvádzame v samostatnom článku.

Zmena rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh
na zmenu rozpočtu obce Štrba na rok
2019 rozpočtovým opatrením č. 5/2019.
V rámci tejto zmeny poslanci schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu obce vo výške 100 898,- EUR na
vybrané investičné akcie.
Uvedené financie budú použité najmä
na:
•vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu nového chodníka a na
výstavbu nového verejného osvetlenia na
ulici Čsl. armády (z dôvodu, že vzdušné
elektrické vedenie sa bude prekladať do
zeme)
•vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu budovy bývalého sídla
TANAP-u v Tatranskej Štrbe na nájomné
byty a výstavby nových nájomných bytov
v Tatranskej Štrbe
•vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie VN, trafo a NN siete pre
výstavbu nového zdravotného strediska
v Štrbe
•vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej miestnej komuniká-

Na zasadnutie OZ boli prizvaní aj predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Tatranskej Štrbe, s ktorými bola v úvode rokovania prerokovaná problematika napojenia
prípojok bytových jednotiek v bytových domoch v Tatranskej Štrbe na nový optický televízny
obecný rozvod.

Správa o hospodárení obecných
spoločností za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
informatívnu správu o hospodárení
•obchodnej spoločnosti OTV, s.r.o.
Štrba za rok 2018
•obchodnej spoločnosti TV Štrba, s.r.o.
za rok 2018
•obchodnej spoločnosti Domovina - Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok 2018 (obec
má 60 %-ný podiel v tejto spoločnosti).
Hospodárenie všetkých troch spoločností skončilo s kladným hospodárskym
výsledkom.

z rozpočtu obce. Projekt zahŕňa aktivity na
podporu lyžiarskeho bežeckého športu, na
nákup vybavenia pre športové triedy pri ZŠ
v Štrbe a výmenné pobyty žiakov Základnej školy v Štrbe a v Nowom Targu.

Projekt „Zvýšenie bezpečnosti
nemotorových účastníkov cestnej premávky
v obci Štrba“
Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu „Zvýšenie bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky v obci Štrba“ vo výške
4 988,25 EUR z rozpočtu obce na podporu
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zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie
na cestných komunikáciách v obci Štrba.
Projekt je teraz v štádiu jeho hodnotenia.
V prípade, že tento projekt bude úspešný,
tak na troch priechodoch pre chodcov
budú osadené tzv. „technológie bezpečného – inteligentného priechodu pre chodcov
s detekciou prítomnosti chodca“ a zvislou
dopravnou značkou s elektronickým preblikávačom. V budúcnosti sa obec bude
snažiť takto zabezpečiť aj ďalšie priechody
pre chodcov v obci.

Projekt „Bezpečná obec Štrba
a jej časti“
Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu „Bezpečná obec
Štrba a jej časti“ vo výške 3 782,90 EUR
z rozpočtu obce s cieľom rozšírenia kamerového systému v obci Štrba. Projekt je teraz v štádiu jeho hodnotenia. V prípade, že
tento projekt bude úspešný, tak bude nainštalovaných 13 fixných bezpečnostných
kamier a 4 otočné kamery vo vybraných

lokalitách obce Štrba, Tatranská Štrba
a Štrbské Pleso. Cieľom je monitorovať
všetky vstupné cesty do obce a dôležité križovatky. Presné rozmiestnenie bude
ešte upresnené po schválení financovania
tohto projektu.

Správy o vyhodnotení plnenia
strategických dokumentov obce
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
Správu o vyhodnotení plnenia Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Štrba za rok 2018 a Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Štrba za rok 2018.

Dočasné parkovanie
na Štrbskom Plese
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba
č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
na území obce Štrba. Táto zmena umožní
vo výnimočných situáciách dočasné (prechodné) parkovanie pri bývalom hoteli Helios (v prípade nedostatku stálych parkovacích miest na Štrbskom Plese).

Poskytovanie sociálnych služieb
v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe

Z činnosti hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách dofinancovanie úhrady nákladov
za poskytovanie sociálnych služieb pre
obyvateľov obce Štrba v Dome seniorov
Tatranská Štrba, n.o. z rozpočtu obce vo
výške 100,-EUR mesačne na obyvateľa
obce (ako klienta tohto zariadenia) na obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019.
JUDr. Štefan Bieľak
Prijaté uznesenia a materiály ku všetkým bodom rokovania zastupiteľstva nájdete na www.strba.sk
Poslanci vzali na vedomie Správy hlavného kontrolóra obce z doterajších vykonaných kontrol a zároveň schválili Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
2. polrok 2019.

O sneme, po sneme Združenia miest a obcí Slovenska
Po májovom sneme ZMOS ma oslovovali občania s otázkou, prečo som sa vzdal kandidovania pre ďalšie volebné obdobie. Pre informovanosť
vám predkladám časť rozhovoru pod názvom „Svojím rozhodnutím som nedal možnosť na špekulácie a účelové konanie“, ktorý vyšiel 11. 6. 2019
v čísle 23 – 24 Obecných novín. Uvedené noviny vychádzajú pri ZMOS-e pre mestá a obce a ich predstaviteľov a pracovníkov.
Otázka:
Od začiatku roka sa na úrovni regionálnych
združení organizovali snemy, ktoré sa netýkali
len bilancie komunálnych volieb, ale aj prerokovania aktuálnych problémov. Dominovali na
nich aj personálne otázky vo vzťahu k predsedovi ZMOS. Či už budeme hovoriť o návrhoch
na predsedu, alebo podporných stanoviskách
z územia pre jednotlivých kandidátov, v každom prípade ste ich mali najviac. Prečo toto
rozhodnutie hneď v úvode snemu?
Odpoveď:
Milo ma potešila široká podpora 26 regionálnych združení a klamal by som, keby som
povedal, že som to zobral iba na vedomie.
Práve naopak. Tieto signály som vnímal ako
dôveru, aj ocenenie práce ZMOS-u pod mojím
vedením. Až začiatkom marca sme sa mohli
spoločne stretnúť po prvýkrát od komunálnych
volieb, aj to nie v kompletnej zostave, pretože
niektoré regióny nezasadli a nenahlásili svojich
nových zástupcov do Rady. Museli sme čakať
na nominácie regionálnych združení na členov
Rady. S priebehom prvého rokovania som ne-

bol spokojný. Najmä noví členovia Rady začali
prezentovať svoje názory a viackrát vystupovali na úkor ostatných. Súčasne niektorí členovia účelovo diskutovali aj o nepodstatných
veciach. Niektorí primátori navrhovali, aby do
funkcie predsedu ZMOS bol zvolený primátor,
aby sa realizovala rotácia predsedu, ale žiadny
nekandidoval. Pritom z regionálnych združení
vyšli návrhy na dvoch starostov a jednu starostku. Hľadali niekoho, ako oni hovorili, „kto
sa obetuje“ a pôjde kandidovať. Len žiadny primátor sa ani do poslednej aprílovej plánovanej
predsnemovej Rady neuchádzal o kandidovanie. Na poslednú chvíľu v priebehu rokovania
aprílovej Rady boli podané návrhy na dvoch
primátorov. Boli to primátori, s dobrými charakterovými vlastnosťami a skúsenosťami, ktorých
činnosť som poznal. Preto som začal zvažovať svoje rozhodnutie vzdať sa kandidatúry
v záujme toho, aby ZMOS bol naďalej jednotný,
aby mestá a obce spolupracovali a nikto nemal
dôvod účelovo odchádzať zo združenia.
Otázka:
Chápem to správne, že ste chceli vyhovieť

časti primátorov a nedávať dôvod na avizované
odchody zo ZMOS, alebo do iných združení?
Odpoveď:
Presne tak.
Otázka:
Ak bola požiadavka, že by mal byť predsedom ZMOS-u v tomto volebnom období primátor a prítomní primátori deklarovali, že ich
mestá neopustia rady členov ZMOS-u. Tomu
rozumiem. Ale do volieb predsedu nešli len primátori?
Odpoveď:
Tomuto zase nerozumiem ja. Kandidatúry som sa vzdal preto, aby si delegáti vybrali
medzi primátormi. Mrzí ma, že to nepochopili
ďalší kandidáti na predsedu z radu starostov,
ktorí akoby ignorovali požiadavku niektorých
primátorov, a preto išli kandidovať na pozíciu,
ktorá mala byť otvorená mestám. Akoby dávali zámienku na trieštenie síl. Čo pre mňa bolo
prekvapujúce, že predtým, pokiaľ nebol návrh
na predsedu ZMOS z radov primátorov, verejne avizoval jeden z kandidátov na regionálnom
sneme, na ktorom bol prítomný aj podpredseda
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ZMOS-u, že keď bude kandidovať primátor, tak
on nebude kandidovať.
Niektorí primátori vyčítali, že je potrebné razantnejšie presadzovať naše požiadavky, aby
nám vláda a parlament napriek nášmu nesúhlasu neschvaľovali nové povinnosti bez pridelenia
ich finančného krytia, pretože nám uberajú z našich rozpočtov. Myslím si, že sme dosť razantní
za rokovacím stolom pri sformulovaní našich
postojov, ale aj v médiách, ako napr. pri chodníkovej novele, problematike školstva a ďalších
oblastiach. Skôr si kladieme otázku, prečo nikto
z kolegov v území razantne nevystupuje k témam. Ale pritom to vyžaduje od iných. Veď
máme svoje regionálne združenia, kde sa primátori, starostovia stretávajú a môžu razantne
formulovať svoje výstupy voči takejto legislatíve. Po dlhých rokoch sa na sneme ZMOS-u nezúčastnil ani jeden predseda koaličnej politickej
strany. Čo to naznačuje, že sme málo razantní?
Skôr si myslím, že opak je pravdou.
Otázka:
Keď hovoríte o trieštení síl. Ste si istý, že
zvolenie primátora na čelo predsedu ZMOS to
zastaví?
Odpoveď:
Som si istý, že primátorom sme vyslali jasný a zrozumiteľný signál, že delegáti snemu aj
po mojej výzve prihliadajú na ich požiadavku.
Som presvedčený, že trieštenie síl je iba snahou
o destabilizáciu najväčšej strešnej organizácie
v Európe a zrejme aj vo svete v dobe, keď má
historicky najväčší počet členov, skoro 2 800.
Neviem, komu to môže vyhovovať, ale viem, že
každej samospráve to pri rokovaniach a vyjednávaniach môže ublížiť.
Otázka:
Vzdali ste sa kandidatúry, predsedom
ZMOS-u je dlhoročný úspešný primátor, ktorý
získal neobvyklú podporu delegátov snemu, ale
niektoré mestá začínajú vystupovať zo združenia...
Odpoveď:
To dokazuje, že ich túžbou nebolo mať na
čele primátora, ale osobnými účelovými útokmi vyhrotiť situáciu a odísť zo ZMOS-u. Mňa to
mrzelo o to viac, že cez médiá nám dávali odkazy o tom, že pre mestá nerobíme ešte viac,
že im v inej organizácii bude lepšie. Ale to nie
sú argumenty, iba zámienka. Veď mestá sami
konštatovali na spoločnom stretnutí v apríli
v Trenčíne, že pre nečinnosť odišli z Únie miest,
v ktorej sú len mestá a o ktorej činnosti verejnosť veľa nevie. Posledných osem rokov mali
krajské mestá zastúpenie vo vedení ZMOS-u
tým, že štyri roky bol predsedom primátor krajského mesta Nitra Jozef Dvonč a ďalšie volebné
obdobie bol 1. podpredsedom.
Otázka:
Prečo sa podľa Vás vyhovárajú?

Odpoveď:
Argumenty máte jasne zdôvodnené, výhovorky sú iba zámienky následného konania.
Niektorí primátori krajských miest už od začiatku roka hovorili o odchode zo ZMOS-u. Pán
primátor Rybníček už pred snemom avizoval, že
nechce pôsobiť v ZMOS-e a na odchod lanáril
ďalšie krajské mestá. Na spoločnom stretnutí
primátorov kritizoval, že treba robiť reformu,
ale to bolo v podstate iba ohováranie. Na nej už
rok robíme a najmä riešime aktuálne problémy
miest a obcí. Veď predsa nemôže hovoriť o tom,
že ide robiť zásadnú reformu samosprávy, i keď
sám v apríli verejne primátorom povedal, že ju
nechce žiadna politická strana. Reforma nie je
to najpodstatnejšie v súčasnosti pre riešenie
potrieb miest a obcí, ale zastavenie schvaľovania ďalších pôsobností a úloh pre mestá a obce
pri našom nesúhlase bez finančného krytia.
A čo sa týka prípravy reformy verejnej sprá-

mesto v najmenšom kraji. Stále ide o ľudí
a systém miestnej územnej samosprávy. Delenie na veľkých a malých, prihraničných a tých,
čo sú blízko metropoly, to sme už v minulosti
mali. A nedopadlo to dobre. Práve ponaučení
takýmto selektívnym manažmentom sme začali rásť a spoločne presadzovať veci. Napokon,
krajské mestá majú svoje združenie K-8, kde
riešia svoje špecifické potreby. Platí to aj o Únii
miest, veď predsa funguje viac ako dve desaťročia, čo konkrétne presadila a kde jej merateľný úspech? Dá sa zrovnávať vplyv ZMOS-u
v súčasnosti a jeho rôznorodá činnosť potrebná pri presadzovaní a obhajovaní potrieb miest
a obcí? O našej činnosti sme informovali pravidelne, a to rôznymi formami aj verejnosť.
Môžeme porovnávať? Na tieto otázky poznám
konkrétnu odpoveď, ale tu zrejme ani o takúto
odpoveď nejde. Tu je podstatné „účelové konanie“ niektorých kolegov.

Michal Sýkora na 30. sneme ZMOS zhodnotil činnosť združenia za uplynulé obdobie.

vy, zásluhou národného projektu s názvom
Modernizácia miestnej územnej samosprávy,
ZMOS už takmer rok robí na reforme. A zrazu
niekto, kto bol mlčiacim členom, hovorí svojím
vlastným kolegom o opaku. Profituje z toho,
že časť novozvolených primátorov je nových
a nezorientovaných. Nie je to vôbec úprimné
a evidentne sleduje iný cieľ.
Otázka:
Keď ste už spomenuli primátora Rybníčka,
ten tvrdí, že je potrebné sa viac orientovať na
problémy veľkých miest a nie zachraňovať
obce.
Odpoveď:
Počul som to niekoľkokrát. Je to nebezpečný uhol pohľadu. Miestna územná samospráva
je tu pre svojich obyvateľov. Je úplne jedno, či
ide o obec so stovkami ľudí, s päť tisíc ľuďmi,
alebo o Trenčín, ktorý je najmenšie krajské

Toľko z rozhovoru.
Čo povedať na záver:
Po poslednom rokovaní Rady ZMOS som
začal uvažovať o tom, že nechcem byť zámienkou toho, že ak by som bol opätovne zvolený,
na čo so mal reálne predpoklady s najväčšou
podporou z kandidátov, a to 26 regionálnych
združení, tak by mali dôvod, že vystupujú preto,
že predsedom by bol zvolený starosta. Keďže
som mal od začiatku roka dostatok informácií,
ako uvažujú primátori krajských miest, že sa
chcú osamostatniť a byť len členmi Únie miest,
reagoval som na to vnútorným rozhodnutím, že
pre udržanie jednoty organizácie nebudem kandidovať na funkciu predsedu, ale budem naďalej
aktívne pôsobiť v orgánoch ZMOS. Vždy som
uprednostňoval záujmy ZMOS pred osobnými
ambíciami. Stál som spoločne s Milošom Hettešom, Milanom Muškom, Serafom Tropekom,
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Karolom Juricom, Ladislavom Setnickým
a ďalšími pri zrode tejto organizácie v decembri
1989. Stál som pri tvorbe zákona o obecnom
zriadení, pri návrhu ustanovenia do Ústavy SR,
v ktorej je zakotvené postavenie územnej samosprávy, pri presadzovaní reformy verejnej správy, tvorení vyšších územných celkov, finančnej
reforme, presadzovaní pristúpenia Slovenska k
Európskej charte miestnej samosprávy, vstupe
Slovenska do Európskej únie, prechode slovenskej koruny na euro na Slovensku a celom rade
ďalších činností pri smerovaní našej krajiny.
V čase májového snemu mal ZMOS najväčší počet členov v jeho histórii. Keď som
bol pred štyrmi rokmi zvolený za predsedu
ZMOS, bolo naším členom 2 771 miest a obcí
z celkového počtu 2 929. V máji bolo členom
ZMOS-u 2 796 samospráv. Kým pred štyrmi
rokmi bolo naším členom 128 miest, dnes ich
je 132 (zo 140). V roku 2015 bolo členom
ZMOS 24 mestských častí Košíc a Bratislavy,
dnes je ich v ZMOS-e 28. Pred štyrmi rokmi
v našich radoch pôsobilo 2 619 obcí a teraz ich
je 2 636. Počet členov sa zvýšil o 25. Len od

posledných komunálnych volieb sme v našich
radoch privítali 13 nových členov z radov miest,
mestských častí aj obcí. Pre mňa je kľúčové,
aby sa ZMOS netrieštil a zostal jednotný. Naša
členská základňa je suverénne najväčšou základňou akejkoľvek organizácie na Slovensku,
ktorá sa prezentuje ako reprezentatívna. Takéto členstvo bezkonkurenčne nemá žiadna iná.
A práve v tom je jej sila. Keď som sa v minulosti
zúčastnil študijného pobytu v USA, v jednej lige
miest a obcí, t.j. organizácii obdobnej ZMOS-u,
ich ústredné heslo je: „V jednote je sila“. Keďže
v minulom režime bolo toto heslo sprofanované,
my sme ho upravili na: „Spolu dokážeme viac“.
Svojím vzdaním sa kandidatúry na predsedu
ZMOS na sneme, hneď po mojej hodnotiacej
reči, som vytvoril možnosť realizovať rotáciu
vo funkcii predsedu (raz starosta, raz primátor).
Tým som chcel rešpektovať zachovanie toho,
čo som celé roky bránil a obhajoval – posilňovanie a jednotu vplyvu miestnej územnej
samosprávy prostredníctvom ZMOS-u. Znechutilo ma míňanie energie na tohtoročných
dvoch Radách, na riešenie vnútorných sporov

a nedorozumení a pritom sa neriešili podstatné
veci, ktoré trápia mestá a obce. O tomto svojom
zámere som dopredu neinformoval ani svojich
najbližších kolegov, vedeli, že uvažujem o vzdaní sa z kandidatúry na predsedu, ale nevedeli
ako sa napokon rozhodnem. Vývoj po sneme
dokázal, že časť kolegov „politikárčila“, čoho
dôkazom je aj ich vstúpenie do novej politickej
strany, a to 20 dní po sneme. Na prvej Rade
po sneme ma v mojej neprítomnosti (bol som
na dovolenke) kolegovia zvolili za podpredsedu
ZMOS a predsedu Komory obcí.
Máme za sebou úspešný priebeh 30. snemu
ZMOS, ktorý zhodnotil dvadsaťdeväťročnú činnosť našej organizácie od jej vzniku. Tridsiaty
preto, lebo jeden snem v roku 2011 bol zvolaný
ako mimoriadny, z dôvodu odmietnutia navrhovanej ponuky ministra financií na finančný mix
namiesto súčasného stavu mať podiel na podielových daniach. Budúci rok bude pre ZMOS
jubilejný a verím, že ho budeme hodnotiť v pozitívnej atmosfére ako ten tohtoročný.
Michal Sýkora,
starosta obce

OBSE – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe zasadala na Štrbskom Plese
V dňoch 8. – 9. 7. 2019 sa konal na Štrbskom Plese neformálny summit Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorého sa zúčastnilo
56 štátov, z toho 23 ministrov, 11 štátnych tajomníkov a takmer 300 delegátov.

Spoločná fotografia ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov z 37 krajín, v strede minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák, vedľa neho
minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov.

Hlavným zámerom tohto stretnutia bolo viesť
otvorenú diskusiu o tom, ako lepšie využívať
nástroje OBSE a hovoriť o aktuálnych výzvach,
ktorým organizácia čelí.
Diskusia sa zamerala na oblasti, ktoré si

Slovensko vytýčilo aj ako svoje priority v rámci
predsedníctva v OBSE – prevencia a riešenie
konfliktov, efektívny multilateralizmus a relevancia OBSE v súčasnom svete.
Okrem dvoch 90-minutových zasadnutí ab-

solvovali ministri aj množstvo bilaterálnych
stretnutí.
Summit organizačne zabezpečovala p. Ingrid
Horvay, ktorej manžel pochádza zo Štrby.
redakcia
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Ingrid Horvay
Director|Department of Logistics and Protocol
Directorate General for the Slovak OSCE Chairmanship

Stavebné aktivity v obci počas letných mesiacov
Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic
Asfaltovanie ciest
nad Šoldovom
Hlboká cesta 2 | 833 36 Bratislava | Slovak Republic
tel.: +421 2 59 78 3690 | GSM: +421 918 66 00 90
Obec Štrba začiatkom
augusta zrealizova- zorganizovať aj Malý Štrbingrid.horvay@mzv.sk | www.mzv.sk
la asfaltovanie účelových
ciest v lokalite nad ský maratón, či iné športoŠoldovom v smere na Tatranskú Štrbu a poza vé preteky.
diaľnicu smere opäť do obce. Celková dĺžka
Uvedené asfaltovanie revyasfaltovaných ciest je takmer 1000 m.
alizovala spoločnosť STRACieľom tejto aktivity obce je lepšie sprístup- BAG a.s. v spolupráci s
niť národnú kultúrnu pamiatku – zaniknutú
obec Šoldov, a to nielen obyvateľom Štrby, ale
aj návštevníkom a turistom.
Týmto sa postupne vytvára aj sieť nových
asfaltových cyklotrás okolo Štrby s prepojením na Tatranskú Štrbu. Zároveň sa tiež
vytvára aj okruh pre milovníkov behania, či
chodenia, ako aj na obyčajné prechádzky
pre rodiny s deťmi, keďže táto sieť účelových
cestičiek je prístupná aj priamo obce - z ulice
Krôn.
Úprava týchto ciest umožní v budúcnosti tu

Odvodňovací kanál za ul. Gejdoša v lokalite Krôn
V priebehu júla Obec Štrba vyriešila dlhodobý problém zaplavovania rodinných domov
a záhrad dažďovými vodami v prípade silných
(extrémnych dažďov) najmä na ulici Gejdoša.
Obec pristúpila k vybudovaniu povrchové odvodňovacieho rigola smerujúceho z lokality
Krôn až do Štrbského potoka, ktorý odvedie
dažďové vody z polí mimo rodinné domy

a záhrady. Ide o dočasné, ale rýchle
a účinné riešenie, ktoré ochráni majetkov občanov v tejto časti obce.
Snahou obce je do budúcna vybudovať trvalé riešenie - klasickú dažďovú
kanalizáciu so zadržaním tejto vody
v danom území (napr. cez malý polder
alebo akumulačnú nádrž) pred jej za-

obecnou spoločnosťou OTV
s.r.o. Štrba. Za ústretovosť
pri tomto asfaltovaní ďakujeme predsedovi Poľnohospodárskeho družstva v
Štrbe Ing. Jánovi Šerfelovi.
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ústením do potoka. Ale to si vyžaduje dlhší čas
na projektovú prípravu a potrebné povolenia
a zároveň aj zabezpečiť potrebné financie. Do
budúcna je teda cieľom obce zrealizovať vodozádržné opatrenie v tomto území a túto vodu
využiť na ďalšie účely a nepúšťať ju neúčelne
do potoka. Avšak, podstatné je to, že uvedený
dočasný povrchový rigol už dnes chráni občanov a ich majetok. Obec vyjadruje poďakovanie

Pozemkovému spoločenstvu
Urbár Štrba za to, že na základe podnetu starostu obce
urbár súhlasil s dlhodobým
prenájom ich pozemku v prospech obce, na ktorom bol vybudovaný uvedený povrchový
kanál. Tieto práce obec financovala zo svojho rozpočtu.

Realizácia projektu „Komunitné centrum Štrba“
obyvateľstva a sociálnej inklúzie. Komunitné
centrum po spustení prevádzky bude poskytovať základné sociálne poradenstvo, rozvoj vzdelávania, priestor pre voľnočasové aktivity detí
a mládeže, nadobudnutie nových zručností prostredníctvom rôznych kurzov. Prostredníctvom
knižničných služieb bude komunitné centrum
postupne dokupovať nové knihy, ktoré budú využívané pri vzdelávaní a osobnom rozvoji celej
komunity obce. Uvedený projekt má prispieť k
sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúče-

Obec Štrba v súčasnosti realizuje svoj ďalší
úspešný projekt finančne podporený z fondov
EÚ 2014-2020 (cez operačný program Ľudské zdroje) pod názvom „Komunitné centrum
Štrba“. Uvedené centrum bude zriadené v súčasných priestoroch kultúrneho domu, a to prestavbou a stavebnou úpravou niektorých jeho
existujúcich priestorov.
V rámci tejto prestavby sa stavebne už upravili priestory pre veľkú a malú klubovú miestnosť,
pre knižnicu, či sklady. Zriadila sa kuchynka, kancelária pre komunitných pracovníkov, stredisko
osobnej hygieny (nové toalety na prízemí a na
poschodí, či práčovňa). Do určených miestností
a spoločných priestorov sa dali nové omietky, vymenila sa elektroinštalácia s novými
svietidlami, osadili sa nové dvere, stropy
Zrekonštruované toalety.

nákladov projektu.
Po ukončení tohto projektu sa prispeje k systematickej sociálnej práci nielen

Nové sprchy pre potreby MŠM.

Kultúrny dom, v ktorom bude komunitné
a centrum pôsobiť.

podlahy. Podstatná časť kultúrneho domu
sa zrekonštruovala pre potreby komunitného
centra. V rámci tohto projektu sa ešte dodá
nábytok a interiérové vybavenie, počítače a
ďalšie pomôcky pre komunitné centrum. 95 %
z celkových nákladov budú uhradené z NFP (z
EÚ a zo štátneho rozpočtu) a obec uhradí len
spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových

Priestory obecnej knižnice.

v obci Štrba, ale aj blízkom okolí a vytvorí sa
integrované komunitné centrum s potenciálom
pre vzdelanostný a kultúrno-kreatívny rozvoj

ných na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.
Obec zo svojho rozpočtu pre rok 2019
v rámci údržby svojich budov vykonala v ostatných častiach kultúrneho domu (mimo komunitného centra) ďalšie stavebné práce: vymenila
sa dlažba vo vstupnej hale kultúrneho domu
a zmodernizovalo sa vnútorné schodisko. Obec
zároveň zrekonštruovala sprchy a WC – v časti pre kulturistov v suteréne kultúrneho domu
(ktoré sa využívajú aj pre potreby Malého štrbského maratónu).

Ďalší úspešný projekt: Regenerácia vnútrobloku Tatranská Štrba
Obec Štrba bola opäť úspešná pri opakovanej podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ (IROP 20142020). Začiatkom tohto roka pripravila

a podala projekt pod názvom „Regenerácia vnútrobloku Tatranská Štrba“. V rámci
tohto projektu mohli byť realizované len aktivity zamerané na zlepšenie environmentál-

nych aspektov v obciach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry
a adaptáciou urbanizovaného prostredia na
zmenu klímy.
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo na tento projekt obci dotáciu
(NFP) vo výške 95% z celkových nákladov, pričom obec zo svojho rozpočtu uhradí len 5 % z
celkových nákladov.
Projekt rieši modernizáciu jestvujúceho sídliska v Tatranskej Štrbe: dôjde k stavebnej úprave
väčšiny existujúcich chodníkov na sídlisku (na

jestvujúcich chodníkoch sa doterajší poškodený
povrch nahradí novou dlažbou). Rovnako sa zrealizujú sadovnícke úpravy vnútroblokovej zelene
– na určených miestach sa vysadia nové stromy
a nová zeleň a vybudujú sa 3 dažďové záhrady, ktoré budú zachytávať povrchové dažďové
vody (prevažne zo striech bytových domov a
priľahlých spevnených plôch) a ktoré budú slú-

žiť aj na zavlažovanie okolitej zelene. V rámci
projektu sa tiež doplní detské ihrisko o nové prvky a vytvoria sa spevnené plochy pri zariadeniach na cvičenie. Doplnia sa aj prvky drobnej
architektúry – napr. odpadkové koše. Stavebné
práce sa začnú realizovať až po uskutočnení verejného obstarávania, takže až v budúcom roku.

Nové oplotenie detského ihriska pri pošte
Obec Štrba prednedávnom dokončila
výstavbu nového oplotenia detského ihriska pri pošte. Dôvodom bolo zvýšenie
bezpečnosti tohto priestoru pre hrajúce

Práce na realizácii oplotenia.

sa deti, ako aj zabránenie vstupu zvierat
do priestoru detského ihriska. Rovnako sa
zamedzí aj vstupu bicyklistov na trávnaté
plochy. Pre priestor detského ihriska platia

určité pravidlá a samotné nové oplotenie
umožní predchádzať ich porušovaniu.

Nové oplotenie.

Dopravné značenie
Na základe požiadaviek obyvateľov obce
sa na základe projektu dopravného značenia osadili nové dopravné značky na miest-

nych komunikáciách na ulici Krôn a Strmej
ulici. Projekt riešil doplnenie trvalého dopravného značenia, aby sa jednoznačne

určili hlavné a vedľajšie cesty. Po tejto
úprave dopravného značenia je hlavnou
cestou – cesta na ulici Krôn a Strmej ulici.

Povodie Dunajca a Popradu čistí vodné
toky – potok Dielnicu a Štrbský potok prechádzajúce intravilánom obce. Odstraňujú

sa naplavené nánosy a zároveň sa kosia
brehy oboch potokov.

Štrbský potok a potok Dielnica
Na podnet Obecného úradu v Štrbe,
ako aj obyvateľov obce v tomto období
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,
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Asfaltácia cesty 3. triedy pri vstupe do obce
V 1. polovici júla tohto roka Prešovský samosprávny kraj (PSK) v rámci modernizácie ciest
2. a 3. triedy zrealizoval asfaltáciu takmer 400
m dlhého úseku cesty 3. triedy pred vstupom
do obce Štrba. Uvedený úsek sa realizoval z finančných prostriedkov rozpočtu PSK na návrh
poslanca PSK a starostu obce Štrba Michala
Sýkoru, ktorý schválilo Zastupiteľstvo PSK začiatkom tohto roka. Nový asfaltový povrch zrealizoval správca tejto cesty – Správa a údržba
ciest PSK so sídlom v Prešove. Snahou obce

je ešte dokončiť modernizáciu cesty 2. triedy
vo vlastníctve PSK medzi Tatranskou Štrbou
a Štrbským Plesom, kde je potrebné komplexne opraviť havarijný úsek v dĺžke približne
2,2 km. Starosta obce už oslovil predsedu PSK
so žiadosťou o zaradenie tohto úseku do plánu najbližšej modernizácie ciest vo vlastníctve
PSK, keďže táto cesta je „vstupnou bránou“ na
Štrbské Pleso a do Vysokých Tatier.

Fontána pred kultúrnym domom opätovne v prevádzke
Obec opätovne uviedla do prevádzky
fontánu na verejnom priestranstve pred
kultúrnym domom na Hlavnej ulici. Fontána
bola určitý čas nefunkčná z dôvodu problémov s jej technológiou. Počas uplynulých

týždňov si ju obec svojpomocne opravila
so svojimi zamestnancami, pričom jej opravu manažoval Ing. Ján Starigazda (obecný
úrad, investičné oddelenie) a do niektorých
prác boli zapojení aj nezamestnaní občania

pracujúci v rámci menších obecných služieb. A tak opätovne počas teplých letných
dní je fontána príjemným osviežením okolia kultúrneho domu (a to aj vo večerných
hodinách).

Regenerácia futbalového ihriska
Začiatkom mesiaca júl sa realizovala letná regenerácia
hracej plochy futbalového ihriska v Štrbe.

JUDr. Štefan Bieľak a Ing. Štefánia Srebalová
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Šoldov ožíva
Od roku 2013 realizuje Archeologický ústav SAV Nitra archeologický výskum v areáli zaniknutej stredovekej osady s kostolom na Šoldove.
Výskum prebieha za finančného prispenia vyššie uvedenej inštitúcie, obce Štrba, ale aj vďaka fondom Európskej únie a ďalším zdrojom. Okrem
niekoľkých dobrovoľníkov sa brigádnickej činnosti zúčastňujú nezamestnaní z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad.
Postupne sa spod nánosov hliny a kameňa odkryli základy sakrálnej stavby
s priľahlým cintorínom, opevnením pozostávajúcim z dvojitých priekop a valových násypov a tiež dva obytné objekty (zemnice)
z osady, ležiacej východne od opevneného
kostola. Získané pamiatky hmotnej kultúry,
ako napríklad črepy, rozličné kovové predmety (najmä mince) a organické zvyšky
umožňujú existenciu Šoldova rámcovo
vymedziť od 13. do sklonku 15. storočia.
Archeologický výskum nie je záchranný,
vyvolaný stavebnou činnosťou, ale zisťovací, na vedecké a dokumentačné účely. Jeho
organickou súčasťou je prostredníctvom

sledne ich aj cirkevne slávnostne požehnať.
Organickou súčasťou je parková úprava
s kamennou „lavičkou“ a dvoma zasadenými lipami severne od kostola. V druhej
etape sa následnej prezentácie musela
ujať ruka skúseného tesára Petra Mosného
(obyvateľa Tatranskej Štrby, ktorý zabezpečuje v zime údržbu bežeckých tratí na
Štrbskom Plese), ktorý postavil východné
premostenie cez zložitý systém opevnenia. Ním sa prechádzalo z priestoru osady
do kostolného areálu. V roku 2018 sa za
premostením vybudovala jedna z dvoch
naplánovaných zemníc, ku ktorej toho roku
pribudne ďalšia, spolu s hospodárskou prí-

Zemnica postavená v roku 2018 a aktuálna výstavba druhého príbytku.

vopred vypracovaného a schváleného
projektu (Krajským pamiatkovým úradom
v Prešove) prezentovať verejnosti predpokladaný výzor časti osady s kostolom, teda
vybudovať menší archeoskanzen. Na území
Liptova je takouto pútavou formou prezentovaný život z doby železnej a rímskej na
Havránku nad priehradou Liptovská Mara.
Na Spiši však podobná prezentácia dosiaľ
chýbala. Šoldov je na to priam predurčený.
Moderný archeologický výskum umožnil
detailne odkryť pôdorysný výzor kostola
s fortifikáciou, východným premostením a
doteraz dvomi zahĺbenými časťami obytných stavieb charakteru zemnicových príbytkov s jednou studňou, ktoré postupne
ožívajú. Sprvu sa podarilo náznakovo vymurovať základové murivá kostola s obdĺžnikovou loďou, pravouhlou svätyňou (na
kamennej oltárnej menze s kópiou známeho
kríža), pristavanou štvorcovou vežou a ná-

stavbou (menším oplotením), potom aj so
studňou a akýmsi „námestíčkom“. Výskum
ukázal, že domy boli dvojitého výzoru.
Spodná – zahĺbená časť mala buď kamennú podmurovku, alebo drevenú s podpornými stĺpmi a formou perodrážky upevnené

dosky. Práve podmurovka s kameňmi kladenými na hlinu sa ukazuje ako trvácnejšia, a preto obidva rekonštruované príbytky
majú spomenutý výzor. Predpokladáme, že
vrchná časť bola podobne ako donedávna
v našich dedinách postavená na spôsob
zrubu z výskumom doloženého a rovnako
trvácneho červeného smreku. Vo vlhkom
prostredí jednej z priekop sa podarilo objaviť zvyšky drevených šindlí, ktoré pokrývajú zrekonštruované dvojspádové (sedlové)
strechy. Tieto práce môže obec realizovať
na základe finančného príspevku z Úradu
vlády SR. Naplánované sú tiež nové informačno-náučné panely s komplexnou informáciou o doterajších výsledkoch výskumu.
Uvažuje sa o postavení vyhliadkovej drevenej veže, z ktorej by boli nepochybne fascinujúce výhľady do širokého okolia, najmä
na Štrbu, rozrastajúci sa archeoskanzen
a predovšetkým na panorámu Vysokých
Tatier. Už toho roku by sa mala začať
realizácia múzea v priestore obradnej
miestnosti na obecnom úrade. Jeho súčasťou bude prezentácia zašlého života
v katastrálnom území obce Štrba od obdobia staršej doby kamennej až po stredoveký Šoldov a Hrachovisko.
PhDr. Marián Soják, PhD.
Poznámka: Všetkých záujemcov pozývame na Šoldov. Príďte sa pozrieť na neľahkú
prácu „Frenkyho“ pri výstavbe druhého
šoldovského zemnicového príbytku. Vedúci
výskumu ďakujú starostovi obce Štrba pánovi Michalovi Sýkorovi za získanie finančných príspevkov, tentokrát od predsedu
vlády SR.

Premostenie cez východnú priekopu s náznakom palisády.
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Školské stravovanie po novom
Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorá zaviedla poskytovanie dotácie na stravu v materských školách.
Štátnu dotáciu na stravu možno poskytnúť na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a na dieťa:
• vo veku od 2-5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
• navštevujúce základnú školu, ak žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
Od 1. septembra 2019 sa dotácia na

stravu bude poskytovať aj všetkým žiakom základnej školy. Štátna dotácia bude
vo výške 1,20 € na jeden obed/deň. Podmienkou je, aby sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu (t.j. bolo

v škole v daný deň) a odobralo obed.
Od 1.9.2019 ministerstvo školstva
zvyšuje aj výšku príspevku na potraviny
v školských jedálňach nasledovne:

(1. finančné pásmo)
Materská škola

Doteraz

Od 1. 9. 2019

1,05 € (desiata, obed, olovrant)

1,37 €

Základná kola

(6-11 rokov)

0,88 € (obed)

1,08 €

Základná škola

(11–15 rokov)

0,95 € (obed)

1,16 €

Za týmto účelom Obecné zastupiteľstvo v Štrbe prijalo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019, ktorým určilo výšku príspevku na stravovanie nasledovne:
Stravné – 1. finančné Výška dotácie*
pásmo
na jedno jedlo

Kategória stravníkov
MŠ (od 2 – 5 rokov)
MŠ (od 2 – 5 rokov), ak sú deti v
hmotnej núdzi/príjem nedosahuje živ.
minimum
MŠ predškoláci – deti rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky
ZŠ (od 6 – 11 rokov)
ZŠ (od 11 – 15 rokov)
Stredná športová škola
Cudzí stravníci

Režijné náklady, Celková výška úhrady za
ktoré platí stravník
stravníka

1,37 €

bez dotácie

-

1,37 €

1,37 €

1,20 €

-

0,17 €

1,37 €

1,20 €

-

0,17 €

1,08 €
1,16 €

1,20 €**
1,20 €**

2 €/mesiac
2 €/mesiac

len réžia 2 €/mesiac
len réžia 2 €/mesiac
1,26 €/obed + réžia 2 €/
1,26 €
bez dotácie
2 €/mesiac
mesiac
2,70 €
bez dotácie
2,70 €
V poslednom stĺpci je uvedená suma, ktorú má platiť stravník (v prípade dieťaťa jeho zákonný zástupca).

Novým poplatkom oproti minulým rokom
je úhrada režijných nákladov vo výške 2 €/
mesiac pre každého žiaka základnej školy,
ktoré žiak zaplatí vopred vo výške 20 € za
celý školský rok. Obec v spolupráci so školu
pristúpila k úhrade týchto nákladov z dôvo-

du zvýšených režijných nákladov z titulu
stravovania sa všetkých žiakov školy (väčšia potreba čistiacich prostriedkov, jedálenského a kuchynského vybavenia a pod.).
Na tento účel bude slúžiť aj rozdiel medzi
dotáciou (1,20 €) a cenou jedného obeda.
Všetky ostatné
podmienky
poskytovania
a
podrobnosti budú
rozpracované príslušnými vedúcimi
školských jedální.
Rodič (zákonný
zástupca) svojím
podpisom na zápisnom – prihlasovacom lístku na

stravovanie v príslušnej školskej jedálni vyjadrí súhlas so stanovenými podmienkami.
Ak rodič žiaka základnej školy neodhlási,
hradí plnú výšku ceny obeda. Každý rodič
je povinný uhradiť 20 €, ktoré budú slúžiť
ako záloha v prípade včasného neodhlásenia žiaka z obeda. Diétne stravovanie sa
v školskej jedálni ZŠ a MŠ neposkytuje,
nárok na dotáciu si rodič môže žiadať na
Obecnom úrade v Štrbe (u Ing. Hurajtovej),
pričom táto suma bude poskytnutá priamo
rodičovi (zákonnému zástupcovi).
Aj touto cestou žiadame rodičov o včasnú úhradu poplatkov podľa pokynov vedúcich školských jedální.
Ing. Anna Hurajtová
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Výberové konania na riaditeľov škôl
Po uplynutí 5-ročného funkčného obdobia riaditeľky Základnej školy v Štrbe a riaditeľky Materskej školy v Štrbe sa v júni 2019 sa uskutočnili
výberové konania riaditeľov týchto škôl na ďalšie funkčné obdobie.
V obidvoch školách sa uchádzali o toto
miesto len jediné uchádzačky - doterajšie riaditeľky, a to Mgr. Ľubomíra Iľanovská v Základnej
škole v Štrbe a Bc. Marta Macková v Materskej
škole v Štrbe.
Výberové konanie na riaditeľa materskej školy bolo 5. júna 2019. Rada školy pri MŠ Štrba
navrhla v zmysle § 4 ods. 4 zák. č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej sa-

mospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovať
za riaditeľa Materskej školy v Štrbe na obdobie
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2024 Bc. Martu Mackovú, Štrba – Družstevná 464/43.
Výberové konanie na riaditeľa základnej školy bolo 19. júna 2019. Rada školy pri ZŠ Štrba
navrhla v zmysle § 4 ods. 4 zák. č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej sa-

mospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovať
za riaditeľa Základnej školy v Štrbe na obdobie
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2024 Mgr. Ľubomíru
Iľanovskú, Štrba – Hlavná 242/121.
Riaditeľky do funkcie vymenoval menovacím
dekrétom starosta obce Michal Sýkora.
Ing. Anna Hurajtová

Zber odpadu na hospodárskom dvore
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 Hospodársky dvor
v Štrbe na ulici 29. januára aj počas pracovných dní na uloženie niektorých odpadov.

s trvalým pobytom v obci:

• drobný stavebný odpad
• trávu
• konáre
• pneumatiky
• elektroodpad
• nebezpečný odpad
• kovy
• plasty
Hospodársky dvor v Štrbe na ulici 29. januára • papier
• sklo
je otvorený 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

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

Nové povinnosti držania psov
Obec Štrba upozorňuje vlastníkov psov na novú povinnosť vyplývajúcu z § 19 ods. 11 zákona
č. 396/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, tzv. povinnosť čipovania psov.
Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé
označenie psa tzv. transpondérom pred prvou
zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12
týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa
a údaj o vlastníkovi psa v centrálnom registri
spoločenských zvierat.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta
2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie
psa najneskôr do 31. októbra 2019. To sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta
2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do
vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňu-

je sa do karanténnej stanice alebo útulku pre
zvieratá.
Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti
označiť zviera (psa) transpondérom môže len
súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú
u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo
poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.
Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti
orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe

pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa uvedeného
zákona.
JUDr. Štefan Bieľak
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Nová publikácia
„ŠTRBA – ŽIVOT ĽUDÍ
V MINULOSTI“
Vážení spoluobčania,
tak ako sme vás informovali, v priebehu tohto
roka pripravujeme vydanie publikácií, ktoré sa týkajú života obce.
Pred začiatkom leta bola vytlačená publikácia
„Štrba – Život ľudí v minulosti“, ktorej autorkou je
PhDr. Iveta Zuskinová. Publikácia sa venuje životu našej obce v minulosti, je v nej veľa fotografií
z archívu obce a od občanov. Na jej tvorbe sa podieľali okrem mojich najbližších spolupracovníkov
aj niektorí obyvatelia obce. Publikáciu plánujeme
uviesť do života počas podujatia „Deň obce“ (25.
8. 2019) a následne bude distribuovaná do domácností. Keďže je to publikácia o celej obci a jej
obyvateľoch, nevidím lepšiu príležitosť na krst, ako
na tomto podujatí. Doposiaľ sme publikáciu odo-

vzdali na pokyn PhDr. Zuskinovej tým obyvateľom,
ktorí priamo s ňou spolupracovali a ich vyjadrenia
a fotografie sú v publikácii zverejnené.

Verím, že vás publikácia zaujme a poteší.
Michal Sýkora
starosta obce

Turistické noviny Prešovského kraja
Tipy na výlety, zaujímavosti, podujatia a novinky v cestovnom ruchu v celom Prešovskom kraji. Rozmanité informácie nájde verejnosť v treťom
vydaní Turistických novín Prešovského kraja, tentoraz na sezónu leto/jeseň 2019.
Turistické noviny vydáva od leta 2018
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Noviny sú distribuované
do približne 90 zariadení v kraji. Vydané boli
v polovici júna 2019. Dostupné sú zadarmo
v turistických informačných centrách, v múzeách, na hradoch, v galériách, aquaparkoch,
kúpeľoch a kúpaliskách a rôznych atrakciách.
Nechýbajú ani na letiskách v Košiciach a v Poprade, na vybraných železničných staniciach
a distribuované sú aj počas veľkých podujatí.
Na novinách spolupracuje KOCR s členskými oblastnými organizáciami cestovného
ruchu. Aktuálne vydanie obsahuje turistické
informácie s tipmi na výlety, novinky z jednotlivých oblastí, námety na cyklovýlety a prehľad najväčších podujatí v sezóne leto a jeseň
2019. V novinách nájde verejnosť informácie
z Vysokých Tatier a podhoria, z oblasti Pienin,
Severného Spiša, nechýba Šariš vrátane krajského mesta Prešov, Bardejov a región pod
Duklou, Horný Zemplín či UNESCO lokality.
„Noviny vydávame v náklade 50 000 kusov, dostupné sú zadarmo. Našim cieľom je
osloviť turistov, inšpirovať ich na ďalšie výlety
a predĺženie pobytu v kraji,“ uviedol Martin
Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. Ďalšie vydanie je naplánované na sezónu

zima a jar 2019/2020. Tlač novín je
spolufinancovaná z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.
KOCR Severovýchod Slovenska
vydala na letnú sezónu aj komiks
Legendarium. Obsahuje príbehy 20
legiend a vyše 100 tipov na výlety.
Určený je najmä rodinám s deťmi.
Distribuovaný je do vyše 50 zariadení (múzeá, hrady, kúpaliská, športoviská, vyhliadky, galérie a pod.).
Komiks získa verejnosť zdarma ku
vstupnému aj so súťažnou nálepkou
miestnej legendy. S nálepkami sa súťaží o hodnotné ceny pre celú rodinu
a turisti vďaka nim získavajú aj rôzne
zľavy a benefity. Miesta s komiksami a nálepkami nájde verejnosť na
stránke www.legendarium.info.
Návštevnosť Prešovského kraja
v minulom roku opäť vzrástla.
V roku 2018 zavítalo do kraja 932
121 návštevníkov ubytovacích zariadení, čo predstavuje medziročný nárast o 4,2 %. mácimi turistami je druhým najobľúbenejším
Zvýšil sa aj počet zahraničných návštevníkov. krajom (hneď po Žilinskom kraji).
Do kraja zavítalo 285 225 cudzincov, ktorí tu
Zdroj: www.severovychod.sk.
strávili 853 285 nocí. Prešovský kraj je tretím
najnavštevovanejším krajom SR. Medzi do-
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Mozaika letných podujatí
Otvorenie sezóny na Štrbskom Plese
Symbolické odomknutie vôd jazera a otvorenie turistickej sezóny zostáva ako tradičný
a pekný zážitok pre verejnosť so štrbským
folklórom, saxofónom, vládcom všetkých
morí Poseidonom s trojzubcom a medveďom Štrbkom, ktorý nechýba na žiadnom
podujatí. Kľúč na odomknutie vôd mal pripravený starosta obce a predseda predstavenstva OOCR Región Vysoké Tatry Michal
Sýkora.
Prístav člnkov bol 14. júna 2019 už
12-krát miestom, kde každoročne otvárame
letnú turistickú sezónu na Štrbskom Plese.
Tradícia člnkovania na Štrbskom plese má

viac ako 130-ročnú históriu. 5. júla 2008 sa
člnkovanie na Štrbskom plese opäť po 25
rokoch obnovilo.
Prevádzka člnkovania bude do 15. 9.
2019 a pre návštevníkov sú k dispozícii
malé a veľké člnky, možnosť služieb veslára,
pre výnimočné príležitosti a zážitky tzv. svadobný čln alebo čln s presklenným dnom.
Prevádzková doba člnkovania je denne
(v závislosti od počasia) od 10:00 – 18:00
hod, posledná plavba je možná o 17:00 hod.
Rezervácie člnkov vopred sú možné iba pre
organizované, nahlásené skupiny a firemné
akcie.

Pri symbolickom odomknutí vôd jazera boli medzi čitateľov
uvedené nové publikácie vydavateľstva DAJAMA.

Vydavateľstvo DAJAMA v nadväznosti na
časopis Krásy Slovenska, ktorého je nakladateľom, už viac ako dvadsať rokov tematicky spracúva jednotlivé pozoruhodnosti
Slovenska. Po viacerých úspešných knihách
o Tatrách sa na trhu objavili dve ďalšie tatranské novinky - Tatry Vysoké, Belianske,
Západné a Tatry pre deti (kniha a maľovaná mapa). Pri symbolickom odomknutí vôd
jazera boli medzi čitateľov uvedené aj tieto
publikácie.
Ľubomíra Otčenášová

Jazero odomkol starosta obce, Poseidon, medveď Štrbko a zástupcovia spoločnosti
TMR, a.s.

Finále o Pohár Karola Poláka opäť v Štrbe
V dňoch 18. – 19. júna 2019 sa v našej obci na športovom štadióne uskutočnil ďalší ročník Majstrovstiev Slovenska centier pre deti a rodiny
vo futbale – Pohár Karola Poláka 2019. Organizuje ho občianske združenie Múdry pes.
Finálového turnaja sa zúčastnili štyri
družstvá – výbery detských domovov
z Prešovského, Trnavského, Žilinského
a Bratislavského kraja. Štrbský štadión
privítal viac ako 80 futbalistov, chlapcov, ale aj niekoľko dievčat. Každoročne
k nám zavítajú aj skúsení rozhodcovia na
čele s p. Stanislavom Bombom. V úvode
turnaja sa prihovoril JUDr. Štefan Bieľak
ako zástupca obce, pre účastníkov bol
pripravený hudobný program detí z materskej a základnej školy.
Prvý hrací deň sa niesol v znamení výberu Prešovského a Bratislavského kraja
a druhý deň hrali výbery Trnavského a Žilinského kraja. Víťazi zápasov 1. hracieho
dňa hrali vo finále turnaja, porazené druž-

Finálového turnaja sa zúčastnili štyri družstvá – výbery detských domovov z Prešovského, Trnavského, Žilinského a Bratislavského kraja.
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stvá zápas o 3. miesto. Poradie mužstiev:
víťazom sa stal výber Trnavského kraja,
druhý bol výber Prešovského kraja, tretí
skončil výber Žilinského kraja a na štvrtom mieste skončil výber Bratislavského
kraja.

Finálový turnaj v Štrbe dokonca osobne
podporil aj štátny tajomník Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav
Ondruš a generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment. Deti
obliekli do nových dresov, odovzdali im

ceny a poháre a urobili im aj voľnočasový
program. V závere turnaja Ľubomír Dranga
poďakoval všetkým sponzorom a zúčastneným za účasť.
Jitka Šuleková

Očakávaný koniec školského roka
Deň za dňom,
ba roky plynú
a máme tu teraz
vzácnu chvíľu.
Máte vyriecť slová
na rozlúčku
a v hrdle veľkú
slučku – lebo ...
Veď všetko je to
ako len včera...
Niekto len
v krátkosti riekne:
„Majte sa pekne!“
A možno sa tým
všetkým skrýva
sa veľa – tak ako
človek si želá.

Hurajtová. Záver slávnosti patril deviatakom, ktorí sa svojím
programom a piesňou
rozlúčili so žiakmi
a učiteľmi školy.
Učiteľský kolektív
v Materskej škole
v Štrbe bola pri príležitosti ukončenia školského roka pozdraviť
Ing. Dagmar Vincová
– zástupca starostu
obce.
Prázdninové voľno
využije naša základná škola na opravu
kanalizácie v školskej

Kolektív končiacich deviatakov.

Tými slovami sme v piatok 28. júna
2019 o 8.00 hod privítali v obradnej sieni
Obecného úradu v Štrbe 16 deviatakov
z našej základnej školy, ktorí ukončili
školskú dochádzku. V slávnostnej reči sa
k nim prihovorila zástupkyňa starostu
obce Ing. Dagmar Vincová. Deviataci
v sprievode triednej učiteľky Mgr. Oľgy
Bendovej a riaditeľky základnej školy
Mgr. Ľubomíry Iľanovskej dostali od
obce už tradičnú podkovičku pre šťastie
a podpísali sa do pamätnej knihy obce.
Hudobne atmosféru umocnili deti základnej umeleckej školy hrou na flautu. Za
triedu sa prihovorili Boris a Erik. Riaditeľka školy poďakovala za dosiahnuté

Oprava odtokového potrubia v školskej kuchyni.

študijné výsledky
a chvíle prežité
v základnej škole.
Popriala všetkým
pekné
prázdniny, veľa šťastia
a úspešné vykročenie do novej školy.
Ukončenie školského roka pokračovalo o 9.00
hod v Základnej
škole v Štrbe, kde
po krátkom zhodnotení školského
roka 2018/19 ria-

Riaditeľkou školy Mgr. Ľubomírou Iľanovskou boli odmenení najlepší
žiaci z jednotlivých tried.

diteľkou školy
Mgr. Ľubomírou
Iľanovskou boli
odmenení najlepší žiaci z jednotlivých tried. K žiakom sa prihovoril
aj riaditeľ Základnej umeleckej
školy Mgr. Marian
Šabla a zástupca
zriaďovateľa – Ing. Anna

kuchyni. Odtokový kanál zatekal a vytekajúca voda poškodzovala steny, omietky,
podlahy v triede pod školskou kuchyňou.
Práve táto trieda má byť podľa schváleného projektu „Vybavenie odborných učební
v ZŠ Štrba“ vybavená novým vnútorným
zariadením. Bolo preto potrebné opraviť
poškodenú kanalizáciu a následne opraviť aj samotnú triedu. Opravu financuje
zriaďovateľ – obec Štrba.
Ing. Anna Hurajtová
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Detský festival športu 2019

V slnečnú sobotu 29. 6. 2019 sa uskutočnil 1. ročník detského netradičného podujatia s názvom Detský športový festival. Podujatie zorganizoval
Futbalový oddiel Športového klubu Štrba v spolupráci s obcou Štrba.
Hlavným cieľom podujatia bolo prostredníctvom atraktívnych športových aktivít a zábavného sprievodného programu podporiť a podnietiť
v deťoch vzťah k športu, pohybu a k zdravému
životnému štýlu. Slávnostné otvorenie športového dňa začalo o 9.00 hod., na ktorom moderátor
Andrej Bičan privítal všetkých hostí a návštevníkov. Nasledoval futbalový turnaj, ktorý prvým
výkopom odštartoval legendárny futbalista
Robo Vittek.
Neskôr spolu s Patríciou Vittekovou predstavili detský letný camp pod názvom Vittek camp,
ktorý sa bude konať koncom augusta v Štrbe.
Spomínaný turnaj tvoril jadro celého športového
dňa. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev: žiaci z Važca, Liptovskej Tepličky, Svitu, Šuňavy a domá-

V rámci podujatia sa uskutočnil futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 5 družstiev z okolitých obcí.

z karate.
V programe sa predstavili aj deti z Materskej
Aj mimo javiska školy v Štrbe.
sa stále niečo dialo.
Na pódiu sa ďalej predstavil Šašo Jaro, SranNávštevníci si vyskú- da Banda a Historický Šašo, ktorí svojimi vyšali lukostreľbu na stúpeniami zabavili nielen deti, ale aj dospelých.
terče, skákanie cez
Pre deti boli tiež pripravené rôzne doplnkové
švihadlá s majster- atrakcie: maľovanie na tvár, nafukovacie hrady,
kou v tejto disciplíne trampolíny, aj bazén s vodou na osvieženie.
a iné detské aktiviVečer si návštevníci mohli spríjemniť počúty. Mohli si zacvičiť vaním skvelej muziky v podaní hudobníkov z FS
s kickboxerom Pa- Jánošík, ktorí svojím vystúpením nadchli nejedľom Garajom, kto- ného diváka.
rý predstavil svoj
Výťažok zo vstupného bol určený pre deti z
klub PAGA GYM z Futbalového oddielu Športového klubu Štrba.
Popradu. Diváci si
Ďakujeme všetkým sponzorom a partnerom
otestovali
svoju
silu
podujatia,
bez ktorých by sa toto detské podOrganizátori podujatia s hosťami, ktorí vystupovali priebežne počas celého dňa.
so strongmanmi pri ujatie nemohlo zorganizovať. Ďalej ďakujeme
ci žiaci zo Štrby pod vedením trénera Martina dvíhaní rôznych zaujímavých závaží. Deti sa aj obci Štrba a všetkým dobrovoľníkom, ktorí
Pohloda. Víťazom sa napokon stalo družstvo aktívne zaujímali o predvádzané športy, zapá- nezištne pomáhali pri organizácii podujatia.
Športový klub Štrba
z Važca, ceny žiakom odovzdal technický riadi- jali sa do pripravených súťaží, za čo boli vždy
odmenené.
Futbalový oddiel
teľ SFZ pán Štefan Tarkovič.
Na javisku sa ďalej tancovalo. O program
a animácie sa postarali tanečníci FREEZE DANCE CREW z Liptovského Mikuláša. Deti sa mohli
zapojiť do pripravených súťaží, zatancovať si
s tanečníkmi na javisku a získať tak rôzne ceny.
Tanečníci spríjemňovali program až do večerných hodín, predstavili svojich najlepších sólistov a tiež skupinové tance, ktoré získali mnohé
ocenenia doma aj v zahraničí.
Azda najviac sa deti tešili na vystúpenie
Sníčka Huga, známej postavičky z televíznej obrazovky, ktorý zaspieval deťom svoje najznámejšie pesničky. Po vystúpení sa
s deťmi na pamiatku rád vyfotografoval.
Program pokračoval vystúpením Romana
Voláka a jeho zverencov. Deti si následne mohli
s Romanom zacvičiť a naučiť sa základné prvky Pre deti boli pripravené rôzne športové a zábavné aktivity.
pokračovanie na str. 21
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Štrbania vo svetových vojnách
Vážení spoluobčania,
v rámci záverečných prác na pripravovaných
knihách o 1. a 2 sv. vojne, sa obraciame na vás
s prosbou o doplnenie údajov, ktoré sú uvedené
v prehľade účastníkov 2. sv. vojny. Prosím vás,
upravte nám rok narodenia a prípadne aj mená,
vrátane prezývok. Tento prehľad bol spracovaný len z informácií od občanov a tie nemusia
byť vždy presné.

Súčasne vás prosíme o pomoc pri získaní
fotografií občanov, ktorí sú uvedení v prehľade v závere príspevku, kde pri mene nie je
znázornená fotografia. Ak máte vedomosť, že
tento zoznam nie je úplný a niektorý účastník
chýba, prosíme vás o upozornenie a doplnenie. Informácie odovzdajte Michalovi Petruškovi
v predajni „Rozličný tovar Petruška“ alebo na
obecnom úrade Lenke Levockej (kancelária na
prvom poschodí vpravo). Údaje je možné zaslať

aj mailovou formou na adresu: strba@strba.sk
alebo oznámiť telefonicky na tel. č. 7781 461-3
(Jana Šuláková), prípadne inej pracovníčke na
sekretariáte starostu obce.
Vzhľadom na krátkosť času, vás prosíme
o dodanie informácií alebo fotografií do konca
mesiaca august.
Vopred vám ďakujeme za vašu ochotu.
Michal Sýkora
starosta obce

1

Dobias Ján, 1920

2

Garaj Karol, 1920

3

Gejdoš Ján, 1920

5

6

Marec Jozef, 1920

8

Stoličný Juraj, 1920

9

Levocký Ján, 1919

10

12

Ilavský Ján, 1922

15

Hurajt Ondrej, 1921

16

22 Baláž Michal Ondrečka, 1919

23

20 Chalupka Kunda Pavol, 1921

Chalupka Michal, 1921

Blaško Pavol, 1919

Kunaj Ján, 1920

Sýkora Michal, 1920

18 Otčenáš Michal Krivoš, 1923

25

Daniel Pavol, 1919
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26

Erdziak Ján, 1919

28

Garajček Pavol, 1919

29

Jacko Ján Štrbák, 1924

31

Kováč Ján, 1919

32

Otčenáš Ján Janík, 1919

23

Pleteník Jozef, 1919

34

Sokol Ján, 1919

35

Šimún Peter, 1919

37 Otčenáš Pavol Martek, 1914

38

Sokol Michal, 1917

40

Ivanides Pavol, 1917

41

Kratochvíla Ján, 1918

45 Garaj Pavol Klobučník, 19??

47

Húska Pavol, 1917

52

Glonek Ján, 1913

54

61

Popardovský Viliam, 1913

Jonás Pavol, 1913

68 Macko Pavol Gehert, 1912

53 Hurajt Michal Pavlek, 1913

69

Bačik Ján, 1914
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72 Baláž Pavol Ondrečka, 1911

73 Otčenáš Ondrej Krivoš, 1911

74

Šulek Ján Franek, 1911

76

Tomko Ján Kolár, 1906

77 Baláž Michal Ondrečka, 19??

79

Jaško Pavol, 1909

81

Šulek Ján Štrbák, 1909

82

Baláž Ján u Šinka, 1908

84

Hurajt Ján Pavlek, 1908

85

Kičín Ján, 1907

86

Kubík Michal, 1908

89

Petruška Michal, 1908

91

Hyben Ján u Krajča, 1907

92

Greguška Pavol, 1907

93

Jančo Jozef, 1906

94 Macko Ján Chovanec, 1906

95

Michalko Pavol, 1906

96

Šerfel Ondrej, 1906

97

Tomko Ján, 1911

99

Baláž Pavol, 1904
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101

Gejdoš Juraj, 1904

102

Vanečko Jakub, 1918

104

Kubis Ján, 19??

109

Pelach Jozef, 1922

14 Blaško Pavol u Petra, 1921

58

Šimún Pavol, 1913

63

Gajdoš Pavol, 1912

80

Srebala Ján, 1909

67

7

Petra Michal, 1920

65

Jonás Michal, 1912

66

Koška Ondrej, 1912

108

Ján Očenáš Martek, 1917

Kováč Pavol, 1912

106 Otčenáš Pavol u Mizola, 1904

Stankovič Pavol, 1904

Dobias Pavol, 1910

Šerfel Ondrej, 1920

Jurčo Martin

Húska Ján

Otčenáš Michal u kučeru

Prosíme vás o fotografie týchto našich obyvateľov – vojakov:
Jančo Ján 1920, Erdziak Michal 1922, Kratochvíla Pavol 1922, Petrula Pavol 1921, Pleteník Pavol 1921, Barila Ján, Bobák Michal 1919,
Erdziak Ján II 1919, Hurajt Michal 1919, Otava Bohumil 1916, Ujčík Michal 1922, Jacko Michal 1918, Švorc Ján 1922, Gavalier Ján 1918, Gavalier Michal 1915,
Baláž Pavol Šefčík 1913, Blaško Ján 1913, Blaško Pavol 1913, Garajček Michal 1913, Lištiak Ján 1914, Otčenáš Michal Krivoš 1914, Ploško Ján 1913,
Švorc Ján u Kovalčíka 1916, Tomko Pavol Kolár 1910, Puška Koloman 1913, Garaj Ján Klobučník 1912, Otčenáš Ján Martek 1917, Otčenáš Pavol Sokol 1914,
Bartoš Ján u Kučery 1910, Greguška Michal, Gavalier Peter 1908, Fabian Július, Otčenáš Ondrej Janík 1908, Srebala Ján 1907, Biel Rudo 1904,
Blažko Michal 1904, Kratochvíla Pavol 1904, Michalko Ján z gajgerov 1904, Otčenáš Pavol Chladon 1904, Michalko Michal z Gajgerovca, Hrnčiarik Michal
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pokračovanie zo str. 16

Majme dušu na správnom mieste

Peter Káčer, správca Nadácie TA3, aj tento rok vyrazil naprieč Slovenskom, aby pomohol ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii
a potrebujú jeho a našu pomoc. V poradí 6. ročník charitatívnej túry „Káčer na bicykli 2019“ odštartoval 23. júna v Lučenci. Finálna siedma etapa
za krásneho slnečného počasia vyvrcholila 29. júna na Štrbskom Plese.
Na štarte pred amfiteátrom Káčera na špeciálne upravenom bicykli, ktorý bicykloval pre dobrú
vec, odprevadila spevom folklórna skupina Štrbän
a zástupcovia podporovateľov tejto charitatívnej
túry. Na štart prišiel Petra podporiť aj zástupca
obce Štrba JUDr. Štefan Bieľak (menom starostu
obce) a spolu s riaditeľom pre externé vzťahy televízie TA3 Igorom Čekirdom odovzdali spoločne
symbolickú poukážku v hodnote 1 000 eur pre
dvojičky Emku a Paľka s ťažkým zdravotným postihnutím. Partnerom tohto projektu bol aj ZMOS
i obec Štrba, nakoľko podobne, ako aj iné sloven-

Za obec Štrba pozdravil Káčera JUDr. Bieľak.

ské mestá a obce sme sa rozhodli podporiť správnu vec.
A kým Peter Káčer bicykloval, posledné kilometre
charitatívnej túry smerom
na Popradské Pleso a späť,
pre návštevníkov, ktorí čakali na Petra Káčera v cieli na
Štrbskom Plese koncertovali
mnohí známi umelci – Lukáš
Adamec, Lina Mayer, Komajo- V rámci programu, ktorý naživo vysielala televízia TA3, vystúpila aj FS Štrbän.
ta, Fragile, La Gioia, Funkiez,
NoControle, Robo Opatovský, Akusti- spolu s medveďom Štrbkom odovzdala poukážku
ka, Samo Hošek a najmenších zabá- v hodnote 500 eur. V mene ZMOS-u jeho hovorca
vala UsmievAnka.
PhDr. Michal Kaliňák odovzdal Petrovi poukážku
Príchod Petra Káčera do cieľa bol v rovnakej hodnote.
veľmi emotívny, Námestie MS 1970
Sedem dní, sedem etáp, sedem ľudských pría okolie pódia plné ľudí vítali Petra behov. Peter na troch kolesách, s dušou na správveľkým potleskom. Mnohé firmy, nom mieste prešiel stovky kilometrov po celom
ktoré podporujú charitatívnu túru, mu Slovensku. Zvíťazil nad vlastným osudom, ukázal,
na pódiu postupne vyjadrovali veľké že nemusí, ale chce, propagoval našu krásnu slouznanie s venovaním symbolických venskú krajinu, spájal celé Slovensko, ale hlavne
finančných poukážok. Aj obec Štrba s našou pomocou pomohol malým detským hrdiako partner tohto projektu podporila nom s neľahkým životným osudom.
Petra Káčera a Nadáciu TA3 a zástupĽubomíra Otčenášová
kyňa starostu Ing. Dagmar Vincová

Spievajme dziefčata šetkie jednu piesen . . .
Touto piesňou folklórna skupina Štrbän otvorila Štrbské folklórne slávnosti, ktoré sú len malou prezentáciou krehkej krásy, ale patria medzi
podujatia v obci Štrba, ktoré už majú svoju tradíciu. Vznikli ako súčasť Folklórneho festivalu vo Východnej a spolu s ním aj my zachovávame rozvoj
tradičnej kultúry, krásu folklóru, spevu a tanca.
19.ročník Štrbských folklórnych slávností sa uskutočnil 6. júla 2019 na pódiu pri
Obecnom úrade v Štrbe. Stretli sa tu milovníci folklóru ako jedna rodina. Ľudia dobrej
vôle, ktorí vytvárajú úžasnú atmosféru. Ve-

rím, že účinkujúci i návštevníci prijali množstvo pozitívnych zážitkov a emócií a že
v srdciach rozhoreli folklórnu iskierku. Lebo
folklór je ľudová múdrosť našich predkov,
zhmotnená do tancov, spevov a zvykov.

V programe vystúpili všetky vekové kategórie DFS Štrbianček.

Už s úvodnou piesňou sme sa spoločne presunuli do minulosti, do čias našich
predkov a nechali sa opájať krásou spevu,
hudby a tanca.
Na pódiu v Štrbe sa predstavila folklór-
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ŠFS tradične otvorila spevom FS Štrbän.

na skupina Štrbän, detské folklórne súbory Štrbianček, Belanček z Ružomberka,
Podtatranček z Veľkej Lomnice, Graniarik
z Vlkanovej, detská hudobná skupina Drellisi z Lotyšska, folklórna skupina Kochman
z Hranovnice, folklórna grupa Michalczowa

Záver patril vystúpeniu folklórneho súboru Bystrančan z Bystrého.

z Poľska a slávnosti vyvrcholili vystúpením
folklórneho súboru Bystrančan z Bystrého.
Počas slávností mnohí navštívili Štrbskú
drevenicu a tí, čo mali šťastie vyhrali v tombole.
Štrbské folklórne slávnosti umocnené

slnečným počasím sa skončili a ja s úctou a obdivom ďakujem všetkým členom
folklórnych súborov, ktorí u nás vystúpili,
pretože vďaka nim chránime, rozvíjame
a šírime prejavy tradičnej ľudovej kultúry.
Poďakovanie patrí aj návštevníkom. Svo-

Folklórna grupa Michalczowa z Poľska.

jou aktívnou účasťou na ŠFS umocnili ich nenahraditeľný význam a vytvorili živú súčasť štafety poznávania a šírenia krás tradičnej ľudovej kultúry.
Ľubomíra Otčenášová
Ďakovný list za účinkovanie si prevzala aj detská hudobná skupina Drellisi z Lotyšska.

16. ročník súťaže o putovné poháre starostu obce Štrba
V nedeľu 7. júla.2019 sa stretli dorastenky, dorastenci, ženy a muži na 16. ročníku súťaže hasičských družstiev „O putovný pohár starostu
obce Štrba“.
Súťaž otvorila zástupkyňa starostu obce
Ing. Dagmar Vincová, privítala 18 súťažných
družstiev, rozhodcov a priaznivcov hasičského
športu. Je to oproti minulým rokom menší počet
družstiev /v roku 2014 bolo 40 družstiev/, ale
tí, ktorí sa zúčastnili, odchádzali spokojní nielen
zo svojich súťažných výkonov, ale aj dobrého
hasičského gulášu, ktorý nám pripravili hasiči
pod vedením Jána Bartoša.
Medzi ženami bola opäť najlepšia domáca
Štrba (20,70 s) a obhájila minuloročné prvenstvo. Druhé boli Gánovce (23,42 s). V tesnom
závese rozdielom len 0,09 stotín sekundy – časom 23,51 s skončila tretia Liptovská Teplička.
Štvrtý Spišský Štiavnik dosiahol čas 26,82 s.

Súťaže sa zúčastnilo 18 hasičských družstiev.
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U mužov prvenstvo získali Hybe časom
17,52 s. Druhá skončila Tatranská Lomnica
s časom 19,46 s. Tretie miesto obsadil Spišský
Štiavnik (17,24 s).
Aj u dorastencov prvenstvo obhájili Batizovce – zvíťazili časom 17,97 s, druhá skončila Hranovnica (21,20 s). Z bronzu sa radovala Nová
Lesná (55,75 s).
Medzi dorastenkami sa na prvom mieste
umiestnilo Spišské Bystré s časom 23,99 s.
Krásne putovné poháre najlepším i ceny
za umiestnenia na prvých troch miestach
v štyroch kategóriách odovzdal poslanec Obecného zastupiteľstva v Štrbe
PaedDr. Michal Šerfel, ktorý úprimne poďakoval prítomným dobrovoľným hasičom
i hasičkám za ich nezištnú činnosť pre občanov
pri vzniku požiarov a iných mimoriadnych udalostí. Poprial všetkým veľa úspechov v nasledujúcom období i v ostatnej náročnej činnosti.
Michal Petruška
DHZ Štrba

Prehliadka tichej krásy
Prezentácia ľudových
umeleckých
remesiel
má pre zachovanie nášho národného pokladu
veľký význam. Odkrýva
nesmiernu rozmanitosť
a krásu slovenského ľudového umenia, jedinečnosť,
akú nenájdeme nikde na
svete a na ktorú môžeme
byť právom hrdí. S neopakovateľným umením, zručnosťou umelcov, ktorí šíria
tradície svojho národa aj
za hranicami svojej vlasti,
sa aj tento rok oboznámili
návštevníci na medzinárodnom festivale ľudových
remeselníkov.

Družstvo štrbských hasičiek v príprave pred súťažou.

Víkend plný umenia a zážitkov

Podujatie otvorila spevom folklórna skupina Štrbän a slovom predseda Občianskeho združenia Ľudové umelecké
remeslá Miloš Kunkel a starosta obce Michal Sýkora.

Folklórna skupina Štrbän sa zúčastnila aj sprievodu remeselníkov.

Svoj stánok mali aj klienti Domu seniorov s výrobkami, ktoré sami vyrobili.
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Štrbské Pleso 20. júla 2019 privítalo remeselníkov zo Slovenska, Čiech,
Poľska, Maďarska a Ukrajiny, ktorí prezentovali svoje remeslá a prácu svojich
rúk. Videli sme keramikárov, drotárov,
drevorezbárov, kováčov, šperkárov, toká-

rov, medovnikárov, čipkárky, korytárov,
remenárov, fujaristov, výrobcov kraslíc,
pastierskych palíc, bačovského riadu,
drevených hračiek, textilných hračiek
a mnohé ďalšie remeslá.
Prehliadka remeselníkov pokračovala

v nedeľu, no tento rok sprevádzaná aj dažďovými prehánkami.
Ľubomíra Otčenášová

Rezbárske sympózium Štrbské Pleso 2019
V dňoch 19. – 21. júla 2019 na 3. ročníku Rezbárskeho sympózia „Rezbári Štrbskému Plesu“ sme privítali 9 rezbárov zo Slovenska, Česka
a Poľska.
Na lúke pri Kolibe Pleso majstri pracovali už
od 16. júla 2019. Spoluorganizátorom podujatia je OOCR Región Vysoké Tatry a Občianske
združenie Za krajšie Štrbské Pleso. Práce koordinoval Tibor Kováč z Liptovského Hrádku
a Ing. Anna Hurajtová z Obecného úradu Štrba.
Organizačne im bola nápomocná spoločnosť
OTV, s.r.o. Štrba, a to najmä pri prevoze dreva,
jeho rozmiestnení, poskytnutí kontajnera na

Michal Trnovský so zhotovenou drevorezbou
volavky.

Meno a priezvisko sochára

Sochy - námety

Michal Husár - SR

Zvieracia plastika sovy, lavička súsošie - sovy

Martin Kalman - SR

Veľkorozmerová lavička s motívom - vlci
Veľkorozmerová lavička s motívom plesnivca,
pstruh vo výskoku
Figurálna plastika MUDr. Ľudovít Markušovský
Figurálna plastika vysokohorský nosič
Zvieracie súsošie jazvecov, Veľkorozmerová
lavička s motívom žaby
Veľkorozmerná plastika volavky, figurálna
plastika súsošie sovy
Figurálna plastika Jozefa Szentiványiho
v životnej veľkosti
Figurálna plastika Neptún a český turista

Igor Kučera - ČR
Wladislaw Ligocki - Poľsko
Jakub Moravčík - SR
Jakub Skaloš - SR
Michal Trnovský - SR
Miroslav Trnovský - SR
Janusz Wedzicha - Poľsko

Jakub Moravčík pri posledných úpravách
horského nosiča.

drevný odpad, stavaní markíz – prístreškov pre
jednotlivých rezbárov.
Sochy budú rozmiestnené po Štrbskom Plese a obci Štrba. Z podujatia sa pripravuje informačný bulletin z doterajších troch ročníkov.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto ojedinelého podujatia s medzinárodnou účasťou.
Ing. Anna Hurajtová

Účastníci tohtoročného Rezbárskeho sympózia.
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Štrbská športová smršť 2019
V predposlednú júlovú sobotu si dali zraz na Štrbskom Plese najsilnejšie dvojice z Európy. V športovom areáli sa počas deviateho ročníka
Štrbskej športovej smršte organizovali Majstrovstvá Európy tímov. Dvojicu tvoril silák a siláčka alebo strongman a strong woman. Titul obhajovalo
duo Piros – Vašková.

Nástup najsilnejších dvojíc Európy pred súťažou.

Na štart sa postavilo celkovo šesť tímov.
Z Českej republiky prišli reprezentanti Pavla
Marková a Tomáš Sikora, z Ukrajiny Anna
Kashperska a Konstantin Iljin, bieloruskú vlajku niesla Anna Romanavskana a Volodymyr
Cyfra, z Rumunska do Vysokých Tatier zavítala
najsilnejšia európska žena Adriana Gemaneu
a Ramon Kasagranda. Domáce farby hájila Jana
Vašková s Františkom Pirosom a Natália Kopčanová s Ivanom Hryhorovským. Podobnú štartovnú listinu sme na podobných pretekoch ešte
nemali a diváci sa rozhodne mali na čo tešiť.
Po otvorení starostom obce Štrba Michalom
Sýkorom, preteky začali úvodnou prekážkou
za dosiahnutím európskeho titulu. Preteky moderoval Robo Kreana, na regulárnosť dohliadal
medzinárodný rozhodca Pavol Guga. Úlohou
pre siláka bolo ťahať ťahač a siláčka mu dopomáhala tlačením. Plný bodový zisk si pripísal
tím z Bieloruska pred Ukrajinou a obhajcami zo
Slovenska.
V druhom teste mal strongman minútu na
dvíhanie 135-kilovej klady a strongwoman minútu na dvíhanie 70-kilovej nápravy. Najvyšší
súčet určil víťaza. Tým sa stalo duo Vašková

Siláci súťažili vo viacerých disciplínach.

vý zisk, nakoľko Feriho trápili silné kŕče. Jeho
parťáčka preto musela riadne zabrať. Nasúkala
poľahky 15 opakovaní a v súčte spoločných
výkonov im to postačilo na prvé miesto v predposlednej skúške.
Záver patril kombinácii. Siláčka najskôr odniesla 60-kilové vrece, silák dvihol 65-kilovú jednoručku, siláčka preniesla druhé 60-kilové vrece a časomiera sa zastavila po zdvihnutí druhej
65-kilovej jednoručky silákom. I v tejto bežeckej
disciplíne bralo najviac bodov duo Vašková –
Piros. Štyri zlaté a jedno bronzové miesto z piatich testov sily. To je súčet úspešných obhajcov
titulu majstrov Európy. Skvelé výkony Janky
Vaškovej a Františka Pirosa nechali za sebou
konkurenciu a v ťažkom boji si po roku odniesli
opäť zlato.
Druhé miesto a vicemajstrami Európy sa stali

– Piros /17x/, pred Ukrajinou /14x/ a Rumunskom /10x/. Impozantný bol hlavne výkon rumunskej pretekárky, ktorá poľahky predviedla
desať zdvihov ťažkej nápravy a zvládla by oveľa
ťažšiu métu.
Podobný systém nasledoval aj v tretej skúške. Silák dvíhal osobný automobil
nacúvaný na konštrukcii
/mŕtve ťahy/ a siláčka dvíhala hrubú osku /nápravu/
s váhou 170 kilogramov.
Spoločný súčet opäť určil
víťaza. Už z druhej víťaznej
disciplíny sa radovali obhajcovia titulu zo Slovenska
a dobiehali tak stratené
body z úvodu pretekov. Za
nimi skončil ukrajinský tím V závere podujatia vystúpil Paľo Drapák, bývalý člen skupiny Metalinda.
a tretie miesto v treťom teste získala dvojica Kopčanová – Hryhorovský. Anna Kashperska a Konstantin Iljin. Bronz zo
Práve mladá Natália Kopčanová absolvovala na Štrbského Plesa putoval do Rumunska. NeuŠtrbskom Plese svoju prvú strongman súťaž, veriteľne silná Adriana Gemaneu s partnerom
ale na jej výkonoch to nebolo poznať. Ak nabe- Ramonom Kasagrandom si tak po náročnom
rie viac skúseností, bude z nej perspektívna pre- boji odnáša zo Slovenska cenný kov.
Na záver športového podujatia bolo hudobné
tekárka a môže pomýšľať
vystúpenie
stálice hudobnej scény Paľa Drapáka.
na veľmi pekné výsledky.
Podujatie
sa konalo s finančnou podporou
Predposledným testom
Oblastnej
organizácie
cestovného ruchu región
bolo prehadzovanie betónoVysoké
Tatry.
vej gule. Borci prehadzovali
Organizátori ďakujú všetkým partnerom, ktorí
150-kilovú a siláčky 80-kipomohli
k príprave pretekov. Každému, kto sa
lovú guľu. Po absolvovaní
pričinil
o
hladký
priebeh celého podujatia. Vďaka
disciplíny diváci určite usúpatrí
hlavne
starostovi
obce Štrba Michalovi Sýdili, že silné ženy na Štrbkorovi
a
hlavnému
organizátorovi
celej Štrbskej
skom Plese by zvládli oveľa
športovej
smršte
Miroslavovi
Mackovi.
Veríme,
ťažšiu métu. K tretej víťaznej
že
silácke
výkony
sa
v
Tatrách
predvedú
aj
o rok.
disciplíne sa prebojoval tím
Športový
klub
Štrba
Piros – Vašková. Práve Janka sa postarala o plný bodo-
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Benátska noc

27.7.2019 sa Štrbské Pleso už po šiestykrát premenilo na malé Benátky. Po hladine Štrbského plesa plávali člnky a o kultúrny zážitok sa
postarali hudobné vystúpenia a o chuťové poháriky skvelé jedlo a nápoje.
Pre návštevníkov bol pripravený originálny kultúrny program. Tóny piana v podaní
Richarda Rikkona vytvárali vznešenú atmosféru, pestrosť a rozmanitosť podujatia
dotváralo množstvo masiek, zrkadlových
sôch ako aj hercov oblečených v krásnych dobových kostýmoch, ktorí sa promenádovali okolo jazera a predstavili sa aj
v krátkych divadelných vstupoch o láske
na benátskom plese. Okolie Štrbského
plesa rozozvučal akordeónový orchester
Vladimíra Košíka prostredníctvom originálnych aranžmánov jazzovej, popovej a rockovej hudby, bandoneón s tónmi argentínskeho tanga, jazzman a vokálny fenomén
Berco Balogh s tanečníčkami. Okrem dobrého vínka si návštevníci pri hoteli Solisko
mohli pochutnať na rybe a rôznych talianskych špecialitách.
Benátsku noc umocnilo počasie. Zamračená obloha sa pri úvodných tónoch saxofónu v podaní Vincenta Jaša rozjasnila
a slnečné lúče sa príjemne odrážali od zrkadlových sôch i hladiny Štrbského plesa.

Herci v dobových kostýmoch na jazere.

Podujatie bolo organizované s podporou
Oblastnej organizácie cestovného ruchu
región Vysoké Tatry.
Ľubomíra Otčenášová

Vokálny fenomén Berco Balogh s tanečníčkami.

Benátske masky.

Kolibka Lieskovec
Ak dostanete chuť na čerstvé mliečne výrobky, odporúčame vám navštíviť Kolibku v Tatranskej Štrbe za sídliskom Lieskovec.
Kolibka, ktorá pripomína perníkovú chalúpku, ponúka bohatý sortiment tovaru.
Ovečka pri vchode už zďaleka pozýva na
nákup predovšetkým mliečnych výrobkov.
V ponuke sú od siedmich výrobcov ovčie,
kozie i kravské syry, korbáčiky, nite, pareničky, oštiepky, zrejúce syry, jogurty
a jogurtové mlieka, maslo, bryndza.
Popri mliečnych výrobkoch tu nájdete
bravčové i jelenie salámy a klobásy a tiež
slaninu.
Turisti ponáhľajúci sa na zubačku si tu
kúpia aj cestovný lístok, inokedy zase suvenír, v prípade dažďa pršiplášť, turistickú
mapu, pohľadnice, magnetky alebo aj košík na huby. Pred Kolibkou si môžete posedieť. Radi vám ponúknu kávu, alkoholické
i nealkoholické nápoje, zmrzlinu, sušené

ovocie, bezlepkové oblátky i muránske plnené buchty.
Všetko, čo kúpite v Kolibke je slovenské
a priamo od výrobcov.

Ak pôjdete okolo, určite sa zastavte
a nahliadnite do Kolibky Lieskovec, ktorá
je otvorená denne od 8.00 – 20.00 hod.
Ľubomíra Otčenášová
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Festival na plese

24. august 2019
ŠTRBSKÉ PLESO

areál pod skokanskými mostíkmi

10.00 h
Vystúpenia
folklórnych
súborov

17.00 h
FOLKLÓR VO FRAKU
Adriana KUČEROVÁ
Katarína KNECHTOVÁ
Miroslav DVORSKÝ
Filip TŮMA
Štefan ŠTEC
Cimbal Brothers
Spevácky zbor LÚČNICA
Symfonický orchester
Diriguje Adrian KOKOŠ

12.30 h
MIRO JAROŠ
V TATRÁCH
Koncert
Mira Jaroša

Sprievodné akcie:
Prehliadka tradičných
ľudových remesiel
Tanečný dom
Celým dňom sprevádza
Karin MAJTÁNOVÁ

16.00 h
HOREHRONSKÍ
CHLOPI
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Nadácia PSK pre podporu rodiny
Prešovský samosprávny kraj chce pomáhať aj v prípadoch, ktoré štandardne nedokáže pokryť sieťou svojich inštitúcií a zákonných možností štát,
samospráva alebo verejnoprávne inštitúcie. Za týmto účelom dňa 10. decembra 2018 poslanci Zastupiteľstva PSK schválili založenie Nadácie PSK
pre podporu rodiny. Táto nadácia má pomáhať jednotlivcom a rodinám, ktoré bojujú s nepriazňou osudu, či už v dôsledku nepriaznivého zdravotného
stavu a ochorenia detí, alebo v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti prišli o člena – živiteľa rodiny.
Nadácia PSK pre podporu rodiny bola
dňa 14. marca 2019 zapísaná Ministerstvom vnútra SR do registra nadácií. Od
tohto dňa spustila svoju činnosť. Hlavnými
zdrojmi nadácie sú finančné prostriedky
z rozpočtu Prešovského samosprávneho
kraja a finančné príspevky a dary zo súkromných a verejných zdrojov. Najvyšším
orgánom nadácie je Správna rada, pozostávajúca z 5-tich členov, ktorí schvaľujú
a usmerňujú činnosť nadácie.
Cieľom nadácie je pomoc jednotlivcom
a rodinám :
• v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej
a existenciálnej núdzi,

psychicky hendikepovaný.
Táto nadácia sídli na adrese Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie
mieru č. 2, 080 01 Prešov. Kontaktná osoba: Mgr. Viktor Guman, kontaktné údaje:
www.vucpo.sk/nadacia, nadacia@vucpo.
sk.
• ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy,
závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať
v riadnom sociálnom prostredí,
• kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť (vplyvom chronického alebo
akútneho ochorenia, či pracovného alebo
mimopracovného úrazu), je fyzicky alebo

Bližšie informácie, ako aj vzor žiadosti o
podporu nájdete na webovej stránke PSK
(na adrese):
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/organizacie/socialne-sluzby/nadacia-rodiny/
JUDr. Štefan Bieľak

Deň kroja

Pozývame všetkých, ktorí si ctia tradície, ktorí milujú folklór a ktorí sa chcú stretnúť 7. septembra 2019 v Banskej
Bystrici, aby si spoločne pripomenuli neoceniteľnú históriu a s ňou späté mnohé kultúrne zvyky a tradície. Na Slovenský
deň kroja pôjde aj folklórna skupina Štrbän, ktorá sa predstaví aj v galaprograme. Zo Štrby do Banskej Bystrice pôjdu
autobusy. Pripravte si kroje a prihláste sa na Obecnom úrade v Štrbe.
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ŠTRBSKÉ PLESO SA ZAPÍSALO AJ DO DEJÍN NAŠEJ DIPLOMACIE
Práve tento mesiac si pripomíname okrúhle, sedemdesiate výročie podpísania tzv. Štrbského
protokolu, ktorý bol podpísaný medzi predstaviteľmi Československej republiky a Maďarskej
republiky práve na Štrbskom Plese 25. júla 1949. Štrbské Pleso však bolo miestom stretnutí
najvyšších politických špičiek prakticky za každého štátoprávneho usporiadania, počnúc Rakúsko
- Uhorskom cez prvú Československú republiku, Slovenský štát, obnovenú Československú republiku a končiac samostatnou Slovenskou republikou.

Vladimír Clementis, minister zahraničných vecí ČSR.

Spomínaný Štrbský protokol, ktorý
v československej diplomacii dostal označenie práve podľa miesta jeho podpísania,
za československú vládu vtedy podpísal
minister zahraničných vecí Dr. Vladimír
Clementis a za maďarskú vládu štátny tajomník István Antos. Obsahom protokolu
bola konečná úprava niektorých nevyriešených finančných a hospodárskych otázok medzi Československou republikou
a Maďarskou republikou. Mal byť východiskom z neusporiadaných vzťahov, ktoré
vznikli ako dôsledok záväzkov z obdobia
po rozpade Rakúsko – Uhorska, mierových zmlúv po oboch svetových vojnách
a riešenia menšinovej problematiky.
Pred pár rokmi sa však z maďarskej
strany začali ozývať názory, že vlastníci,
ako aj dedičia, ktorí po 2. svetovej vojne
prišli o pôdu na južnom Slovensku podľa
Benešových dekrétov, majú právo dožado-

Siamsky kráľ pri návšteve Štrbského Plesa.

vať sa odškodnenia. Reakciou zo Sloven- na rovnakom území do vlastníctva Českoska bola odpoveď, že takéto uspokojenie slovenska. Zanikli aj všetky nároky sponárokov neprichádza do úvahy, pretože jené s dohodou o výmene obyvateľstva
odporujú Štrbskému protokolu. Zo „zabud- z roku 1946.
Štrbský protokol následne schválili vlánutia“ sa tak vynoril dokument, ktorý by
bez otvárania záležitostí povojnových pre- dy oboch krajín. Tým sa uzatvorila smutná
sunov vo vlastníctve pôdy na juhu Sloven- kapitola vzájomných vzťahov medzi Česska, nerušene ďalej odpočíval v archíve koslovenskou republikou a Maďarskou
československej
diplomacie.
Československo
v Štrbskom protokole vyhlásilo za
vyrovnané nároky
na reparácie a
na náhrady škôd,
spôsobených v
dôsledku okupácie južného pohraničia, ktoré mu
priznala mierová
zmluva z roku
1947 a Maďarsko
vyhlásilo za vyrovnané všetky pohľa- Prezident Beneš pri návšteve Štrbského Plesa.
dávky a nároky, ktoré sa uplatnili, alebo republikou, medzi Slovákmi a Maďarmi,
sa mohli uplatniť v dôsledku nakladania s otvorená v roku 1938. Vyznačila sa hramajetkom maďarského štátu, maďarských nica medzi minulosťou a budúcnosťou. Naverejných a súkromných právnických stoľovať dnes otázky, ktoré obidve strany
osôb v Československu na základe záko- uznali sa vyriešené, znamená narušiť túto
nodarných, súdnych, správnych a iných hranicu. Navyše, keďže sa vtedy neriešili
opatrení, prija- izolované prípady, ale celý komplex vzátých do podpí- jomne závislých otázok, otváranie, čo i len
sania protokolu, jedinej z nich by viedlo k otváraniu aj ďalza vyrovnané sa ších, k vzniku bezvýchodiskovej situácie
teda považovali plnej sporov a tým spojenej nevraživosti.
aj ujmy, spôso- A to Slovensko a Maďarsko nepotrebujú.
Ako sme však uviedli v úvode, na Štrbbené aplikáciou
tzv.
Benešo- ské Pleso prichádzali politické špičky nievých dekrétov. len z domácej krajiny, ale aj množstvo ich
Českosloven- zahraničných hostí za každého štátoprávský
majetok neho usporiadania. Z obdobia Rakúsko
na maďarskom – Uhorskej monarchie stačí uviesť napr.
území do hĺbky návštevu srbského kráľa kráľa Milana I. Ob15 km prešiel renoviča /1854 – 1901/, ktorý v lete 1885
do
vlastníc- využil pohostinnosť majiteľa osady Jozefa
tva Maďarska Szentiványiho a spolu so svojím sprievoa naopak, ma- dom navštívil Štrbské Pleso. Politika kráľa
ďarský majetok Milana bola z pragmatických dôvodov pro-

30
rakúska, čo nebolo v súlade s tradične prorusky cítiacou verejnou mienkou v Srbsku.
6. marca 1889 sa náhle vzdal trónu v prospech svojho syna Alexandra a usadil sa
v Paríži ako súkromná osoba.
Diplomatické aktivity však na Štrbskom
Plese pokračovali aj počas prvej Československej republiky. Najväčším stretnutím
politikov, rokujúcich o dôležitých medzinárodných vzťahoch Československa, Juhoslávie a Rumunska bolo rokovanie tzv.
Malej dohody v roku 1930. Táto aliancia
bola vytvorená v rokoch 1920 až 1921 sériou bilaterálnych medzinárodných dohôd
a vznikla ako záruka nemennosti nových
štátnych hraníc v strednej a juhovýchodnej Európe po prvej svetovej vojne. Spočiatku mala byť obranou proti útokom zo
strany Maďarska a proti možnému návratu Habsburgovcov, ale tiež proti pohlteniu
Rakúska Nemeckom. Malá dohoda tvorila
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23. – 24. júna 1930 aj konferencia novinárov malodohodových štátov. Hlavným
organizátorom a hostiteľom
konferencie v priestoroch
Grandhotelov Hviezdoslav
a Kriváň bol vtedajší minister zahraničných vecí Dr.
Edvard Beneš. Žiaľ, na konferencii sa už naplno prejavila vzájomná nespokojnosť
jednotlivých malodohodo- Lord Michael Killanin pri návšteve Štrbského Plesa (r. 1973).
vých partnerov.
Aj počas prvej Československej re- vaní nám nie je známy. Maršal Kvaternik
publiky navštívil Štrbské Pleso oficiálny bol jeden zo zakladateľov ustašovského
predstaviteľ cudzej, tentokrát aj exotickej hnutia v Chorvátsku a bol to práve on, kto
krajiny. V roku 1934 hostil Grandhotel v apríli 1941 vyhlásil existenciu „NezávisHviezdoslav siamského /thajského/ krá- lého štátu Chorvátsko“ ako fašistického
ľa Pradžadhipoka s manželkou kráľovnou satelitu, ktorý v tom čase zaberal viac ako
Ramfaifanni a so sprievodom. Sprevádzali polovicu pôvodného juhoslávskeho úzeich aj dvaja veľvyslanci, veľvyslanec Čes- mia. Ako odsúdený vojnový zločinec bol
koslovenskej re- v roku 1947 popravený v Záhrebe.
publiky vo Veľkej
Dominantnou organizáciou, pôsobiacou
Británii Jan Masa- po 2. svetovej vojne na Štrbskom Plese až
ryk a veľvyslanec do MS 1970, sa stali Československé štátČeskoslovenskej ne kúpele a preto niet divu, že väčšinu ofirepubliky v Japon- ciálnych štátnych návštev v šesťdesiatych
skom cisárstve a sedemdesiatych rokoch minulého stoKarel Halla. Vzácni ročia v kúpeľnom komplexe Hviezdoslav
hostia počas týž- tvorili predovšetkým návštevy vtedajších
dňového pobytu ministrov zdravotníctva zo Sovietskeho
navštívili okrem zväzu a Nemeckej demokratickej repubVysokých Tatier aj liky, ktoré tu sprevádzal ich českosloveneurópsky unikát – ský hostiteľ, minister zdravotníctva Josef
blízku Dobšinskú Plojhar.
ľadovú jaskyňu.
Úspešné
usporiadanie
MajstrovExistencia Slo- stiev sveta v klasickom lyžovaní
venského štátu v roku 1970 vo Vysokých Tatrách začaJean Franco Kasper pri návšteve Štrbského Plesa (r. 1999).
v časoch druhej lo na Štrbskom Plese aj novú, českoslosúčasť francúzskeho mocenského systému svetovej vojny bola len krátka, ale aj venskú športovú olympijskú diplomaciu,
vo vtedajšej Európe a svoju pevnú štruktú- vtedy navštívil Štrbské Pleso chorvátsky ktorá vyvrcholila návštevou vtedajšieho
ru dostala až v roku 1933.
maršal Slavko Kvaternik /1878 – 1947/ prezidenta Medzinárodného olympijského
Táto aliancia sa potom najmä zo strany so sprievodom, ktorého sprevádzal vtedaj- výboru lorda Michaela Killanina na jeseň
Československa chápala aj ako záruka ší slovenský minister národnej obrany ge- 1973 v hoteli FIS a v novovybudovanom
proti expanzívnosti Nemecka, ale Rumun- nerál František
sko a Juhoslávia sa potom s Nemeckom Čatloš. Najvyša Talianskom začali zbližovať. Obaja títo ší chorvátsky
partneri neskôr v roku 1937 odmietli p re d s t av i te ľ,
snahu Československa, aby vojenské zá- ktorý bol v tom
väzky obsiahnuté v dohode, obsahovali aj čase zodpovedzáruky plnej vojenskej pomoci v prípade ný za chorvátagresie. Mníchovská dohoda z roku 1938 ske ozbrojené
však znamenala koniec Malej dohody sily pricestoval
a niekoľko mesiacov potom, v roku 1939 na Štrbské PleRumunsko i Juhoslávia z aliancie praktic- so so svojím
ky vystúpili.
sprievodom
A práve jedno zo zasadnutí politikov 14. júla 1942
Malej dohody sa v dňoch 25. – 27. júna cez Liptovský
1930 uskutočnilo aj na Štrbskom Ple- Mikuláš, ale obse. Zasadnutiu predchádzala v dňoch sah jeho roko- Prezidenti V4 na Štrbskom Plese (r. 2012).
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štev tatranského regiónu rodných štruktúr.
členmi hodnotiacej komisie
Novým impulzom pre slovenskú diploMOV v rámci jednotlivých matickú aktivitu na Štrbskom Plese bolo
tatranských kandidatúr na v roku 2009 otvorenie nového 5-hviezdičZOH 2002 a 2006. Aktívne kového hotela Grandhotel Kempinski High
však boli aj ďalšie významné Tatras, ktorý už počas svojej krátkej, iba
tatranské zimné športy, Štrb- 10-ročnej pôsobnosti prijal viacero výské Pleso navštívili postupne znamných diplomatických návštev. Už dvaobaja poslední prezidenti Me- krát, v rokoch 2012 a 2018 bol miestom
dzinárodnej lyžiarskej federá- summitu prezidentov krajín Vyšegrádskej
cie FIS Marc Hodler v roku štvorky, teda najvyšších predstavite1995 a Jean Franco Kasper ľov Českej republiky, Maďarska, Poľska
v roku 1999, prezident Me- a Slovenska, v roku 2013 ho navštívili
dzinárodnej sánkárskej fe- jeho cisárske výsosti japonský princ Fuderácie FIL Josef Fendt tu mihito Akišino s manželkou Kiko Akišino
v roku 1995 viedol tiež riadny pri príležitosti 20. výročia nadviazania dipJaponský princ na Štrbskom Plese (r. 2013).
lomatických vzťahov medzi Japonskom
kongres FIL.
športovom areáli. Je na škodu veci, že
Do tatranskej športovej olympijskej a Slovenskom a v októbri 2016 sa tu už
v tom čase veľmi dobre „rozohraná“ tat- diplomacie sa v hoteli Patria zapo- v rámci svojej druhej oficiálnej návštevy
ranská kandidatúra na usporiadanie ZOH jili aj premiéri Slovenskej republiky, Slovenska stretol generálny tajomník Orv roku 1984 nebola zo strany Českoslo- v roku 1997 sa tu uskutočnilo výjazdové ganizácie spojených národov Pan Ki-mun
venska podaná pre zamietavé stanovisko zasadnutie Vlády SR na čele s premiérom s prezidentom Slovenskej republiky AndreÚV KSČ.
Vladimírom Mečiarom s veľvyslancami jom Kiskom.
Po otvorení najmodernejšieho klima- krajín, akreditotického sanatória v Československu na vaných na SloŠtrbskom Plese Helios v lete 1976, po- vensku, ohľadom
kračovala práve v tomto ústave českoslo- prezentácie slovenská zdravotnícka diplomacia. Helios sa venskej kandidauž v roku 1977 stal miestom rokovania túry na ZOH 2006,
ministrov zdravotníctva bývalých socialis- o rok neskôr,
tických krajín, nasledovali návštevy pred- v roku 1998 tu už
staviteľov pražského diplomatického zbo- novozvolený preru či delegácie Svetového kongresu žien, miér Mikuláš Dzuktorý sa tiež konal v Prahe. Na bilaterálnej rinda prijal Hodúrovni to boli aj návštevy ministrov zdra- notiacu komisiu
votníctva z tzv. tretích krajín, či to už boli MOV a poskytol
delegácie z Tunisu, Nepálu, alebo Líbye.
garanciu Vlády SR
Po vzniku samostatnej Slovenskej re- kandidatúre Poprapubliky od roku 1993 sa opätovne na Štrb- du – Tatier na ZOH M. Dzurinda v hoteli Patria.
skom Plese, tentokrát v hoteli Patria, zak- 2006.
tivizovala slovenská športová diplomacia,
Slovenské diplomatické aktivity poHotel Patria bol v roku 1998 tiež
najviac tá olympijská. Nasledovali návšte- miestom trojdňového valného zhromažde- kračujú na Štrbskom Plese aj v roku
vy a rokovania prezidentov MOV Thomasa nia UIAGM /Medzinárodnej únie asociácií 2019, pretože v rámci prebiehajúceBacha v roku 1994 a Jacquesa Rogeho horských vodcov/, kde sa riadnym členom ho predsedníctva Slovenskej republiky
v roku 1999 v rámci inšpekčných náv- stala aj naša národná Asociácia horských v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprávodcov. Svoje za- cu v Európe /OBSE/, úradujúci predsesadnutie tu mala da OBSE a minister zahraničných vecí
v roku 2006 aj Eu- a európskych záležitostí SR Miroslav Lajrópska asociácia čák pozval ministrov zahraničných vecí
horských sídiel, účastníckych štátov OBSE na neformálne
ktorej členom je stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch
aj naša národná 8. a 9. júla 2019 v Grandhoteli Kempinski
asociácia. Práve za účasti až 63 delegácií z celého sveta.
„domáca“ pôda
Podľa Wikipédie
na Štrbskom Plese
a tlačových správ SITA
výrazne pomohla
voľne spracoval
obom vyššie uvedeným asociáciám
Ing. Peter Chudý
pri etablovaní sa
Pán Ki-Mun s bývalým prezidentom SR A. Kiskom na Štrbskom Plese (r. 2016). do týchto medziná-
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AJ V PODTATRANSKOM REGIÓNE SA ODOHRALI HISTORICKÉ BITKY
Neďaleko štrbského chotára, pri podtatranskej obci Vavrišovo, sa v auguste 1709, teda pred 310 rokmi odohrala posledná z bitiek kuruckých
vojsk Františka II. Rákocziho proti cisárskym vojskám, ktorých vtedy nazývali labancami. Táto bitka dostala v histórii názov Švihrovská bitka,
podľa názvu lúky pri Vavrišove, kde sa odohrala. 29. októbra 2010, teda po viac ako 300 rokoch bolo vo Vavrišove otvorené aj Múzeum bitky pri
Vavrišove spolu s rozhľadňou. Bližšie údaje o samotnom múzeu, vrátane otváracích hodín, ako aj podrobnú históriu Švihrovskej bitky je možné si
pozrieť aj na stránke obce www.vavrisovo.sk, s odklikom na Bitku pri Vavrišove a Múzeum bitky pri Vavrišove.
Táto bitka v roku 1709 bola čo do rozsahu menšia, bola však nakoniec jednou
z rozhodujúcich bitiek v povstaní Františka
II. Rákocziho proti cisárskej Viedni, predznamenala aj koniec posledného zo stavovských
povstaní, ktoré zmietali najmä hornými Uhrami /terajším celým územím Slovenska/ celé
predchádzajúce sedemnáste storočie. Veliteľmi jednotlivých stavovských povstaní boli
v tomto storočí postupne Štefan Bocskay,
Gabriel Bethlen, Juraj Rákoczi a Imrich Tokoly a ich hlavným dôvodom bolo nerešpektovanie uhorskej stavovskej ústavy a snaha
Viedne vládnuť absolutisticky. Vojnové pustošenie však najviac postihlo poddaný ľud.
Pre nás môže byť zaujímavou aj informácia, že v tejto Švihrovskej bitke v roku 1709
mal na strane kurucov bojovať proti Viedni
údajne aj mladučký Juraj Jánošík z Terchovej, ktorý sa stal neskôr legendárnym slovenským zbojníkom a národným hrdinom.
Tí z čitateľov, ktorí videli v roku 2009 najnovší koprodukčný film „Jánošík, pravdivá
história“ od Agnieszky Holland a jej dcéry František II. Rákoczi
Kasie Adamik si určite spomenú na úvodné
scény tohto filmu, ktoré mali byť práve zo spoV histórii protihabsburgských povstaní bola
mínanej Švihrovskej bitky. Existuje totiž aj úrad- Švihrovská bitka v roku 1709 takou „labuťou
ný doklad o tom, že v roku 1707 bol Juraj Já- piesňou“ kurucov v ich vojenských úspechoch
nošík oficiálne zapísaný do zoznamu kuruckých proti cisárskym vojskám. Predchádzala jej
vojakov, takže mohol bojovať už aj v bitke pri krutá porážka Rákocziho kurucov cisárskymi
Trenčíne v roku 1708, ktorá bola definitívnym vojskami generála Heistera pri Trenčíne v roku
bodom zlomu celého neúspešného Rákocziho 1708. Cisárske vojsko potom obsadilo takmer
povstania.
celý Liptov a kuruci sa museli stiahnuť na Spiš.
Juraj Jánošík ako kurucký vojak neskôr padol Táto bitka sa začala 4. augusta 1709, kuruci
do zajatia, prešiel na stranu cisárskych vojakov /pechota, jazda a delostrelectvo, spolu asi 7
a stal sa dozorcom na Bytčianskom hrade, kde tisíc mužov/ najprv dobili všetky okolité dedisa zoznámil s Tomášom Uhorčíkom, ktorému ne- ny. Hlavným veliteľom kuruckého vojska v tejto
skôr pomohol na slobodu. Samotní kuruci potom bitke bol generál Bercsényi, výdatne mu pomá1. mája 1711 v Satu Mare /mesto v terajšom hal aj kurucký plukovník francúzskeho pôvodu
Rumunsku/ zložili svoje bojové zástavy pod ve- de Riviére. Cisárske vojsko /asi tisíc pešiakov
dením grófa Károlyho k nohám Pála Pálffyho, a jazdcov/, vedené smrteľne raneným generálabanského generála a ukončili tým vyše storoč- lom Tholletom sa museli stiahnuť do švihrovné obdobie tzv. „kuruckých vojen“. Uzatvorená ských opevnení.
mierová dohoda sa zrodila na základe vzájomCisárske vojsko, ktoré bolo nepomerne menných ústupkov, Habsburgovci si zabezpečili šie ako kurucké, zvolilo na tú dobu netradičný
dedičnosť koruny a uhorská šľachta platnosť spôsob obrany. Uzatvorili celú Liptovskú kotlinu
stavovských výsad. František II. Rákoczi musel od úpätia Vysokých Tatier až po úpätie Nízkych
odísť do exilu do Turecka, v súčasnosti je od Tatier. Cisárski vojaci vybudovali tzv. šiancový
roku 1906 pochovaný pri Dóme svätej Alžbety obranný systém, ktorý tvorili dve obranné línie.
v Košiciach na Hlavnom námestí.
Za hlavnú líniu obrany sa pokladali oporné body

Hrádok, Svätý Peter, Vavrišovo a Pribylina.
Kurucké vojská sa zhromažďovali v Hranovnici a v Telgárte a postup na miesto bitky
prebiehal v dvoch skupinách. Jedna išla Horehroním cez Pohorelú, Polomku, Bocianskou
dolinou až nad Porúbku, kde zaujali postavenie pred bitkou, pripravení zaútočiť zboku.
Druhá, hlavná skupina vyrazila z Hranovnice,
prešla okolo Šuňavy, postúpila až k Hybiam
a tam potom zaujala postavenie na útok.
Útok začal v nedeľu ráno 4. augusta 1709.
Kuruckou delostreleckou paľbou cisárski
vojaci utrpeli veľké straty a zdalo sa, že ich
kapitulácia bude len otázkou času hneď
v prvý deň bojov. Prejavila sa však váhavosť
kuruckých vodcov, ktorí sa nevedeli správne
rozhodnúť ani v nasledujúcich dňoch bitky,
počas ktorej vyhoreli aj Vavrišovo a Kokava.
V noci 9. augusta však kuruckí velitelia na základe falošnej správy, že cisárskym vojskám
idú posily, nariadili ústup, čím prakticky kuruci ušli z víťaznej bitky. Či to spôsobila neschopnosť veliteľov, ich chybný odhad počtu
obrancov pri Vavrišove, alebo zlá morálka
mužstva, o tom možno dnes len polemizovať.
Faktom zostáva, že po tejto bitke nastal ďalší
rozklad Rákocziho kuruckého vojska, ktoré
takto neslávne zakončilo posledné stavovské
povstanie proti Habsburgovcom.
Ak sa vám niektoré mená kuruckých veliteľov
zdajú aspoň trochu známe, určite ste čítali buď
knihu maďarského spisovateľa Móra Jókayho
„Levočská biela pani“, alebo slovenského spisovateľa Joža Nižňánskeho „Žena dvoch mužov“,
ktoré spoločne opisujú život Júlie Korponayovej,
milenky vtedajšieho najvyššieho veliteľa kuruckých vojsk Istvána Andrássyho v Levoči, ktorá
bola obsadená kuruckými vojskami. Dramatický dej tohto historického románu je zasadený
práve tohto obdobia Rákocziho kuruckého povstania a viaceré skutočné postavy z týchto románov sa zúčastnili aj spomínanej Švihrovskej
bitky.
Určitý súvis s výsledkom tejto poslednej kuruckej bitky v roku 1709 má v našom regióne
aj história mesta Kežmarku. K poslednému
stavovskému povstaniu voči Viedni, ktoré začal
v roku 1703 sedmohradský vojvoda František
II. Rákoczy sa totiž pridali aj Kežmarčania pod
vedením svojich predstaviteľov Jakuba Kraya,
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Martina Lányiho a Šebastiána Toporczera. Keď
sa po prehratej Švihrovskej bitke kuruci postupne rozutekali, začali robiť cisárski vojaci poriadky aj po celom Spiši, ktorý bol dovtedy „doménou“ kurucov a znovu tak obsadili aj mesto
Kežmarok. Dňa 16. decembra 1709 dal potom
cisársky maršal Heister popraviť na výstrahu
všetkým rebelom voči Viedni aj spomínaných
troch čelných kežmarských predstaviteľov na
čele s richtárom Krayom. Miesto ich popravy
je aj v súčasnosti v Kežmarku označené ako
Krvavé pole.
Po tristo rokoch, teda v roku 2009 sa asi
Vavrišovčanom zacnelo po známej Švihrovskej
bitke, a tak sa ju presne na deň tohto okrúhleho
výročia, rozhodli zopakovať. Na bojisko za obcou nastúpil Hornoliptovský kurucký regiment
proti cisárskemu vojsku, s ktorým sa za dunenia diel, výstrelov pušiek a cvengotu šablí „mydlil“ celé dve hodiny. Treba však dodať, že nešlo
len o divadlo, pretože deň pred rekonštrukciou
tejto bitky obec Vavrišovo aj spolu s Hornoliptovským kuruckým regimentom usporiadali pre
verejnosť odbornú konferenciu, na ktorej sa
v širších súvislostiach snažili priblížiť udalosti
pred a po Švihrovskej bitke.
Všetci vodcovia stavovských protihabsbur-

gských povstaní, teda
Štefan Bocskay, Gabriel
Bethlen, Imrich Tokoly
i František II. Rákoczi
patria medzi maďarských národných hrdinov a našli svoje trvalé
miesto nielen v maďarskej histórii, ale ich
sochy sú umiestnené
aj v Pamätníku Milénia
v Budapešti, ktorý bol
vybudovaný v roku
1896, práve pri príležitosti tisícročia osídlenia Obec Vavrišovo a Hornoliptovský kurucký regiment Vavrišovo organizuje
Karpatskej kotliny Ma- každoročne v auguste simuláciu bitky z r. 1709.
ďarmi. V tomto pamätníku na Námestí Hrdinov /Hosok tére/, sú umiest- maďarským turistom, ktorí trávia svoj pobyt vo
není všetci najvýznamnejší maďarskí štátnici. Vysokých Tatrách, by preto mala patriť k najA to je dôvod, prečo aj o miesto Švihrovskej vhodnejším marketingovým stratégiám nášho
bitky a celého regiónu Spiš majú aj súčasní ma- cestovného ruchu.
ďarskí turisti rastúci záujem. Veď len v blízkom
Na základe stránky www.vavrisovo.sk
okolí Tatier sa nachádza množstvo miest, ktoré
a novinových článkov voľne spracoval
sú práve s kuruckou históriou úzko späté, či už
Ing. Peter Chudý
sú to spomínané mestá Kežmarok a Levoča,
obec Vavrišovo, ale aj mestá Podolínec a Spišská Nová Ves. Ponuka návštevy týchto miest

Majstrovstvá sveta 2020 majú už svoje logo aj športového ambasádora
Napriek letnému, dovolenkovému obdobiu intenzívne pokračuje práca členov Organizačného výboru Medzinárodných školských majstrovstiev ISF 2020 v cezpoľnom behu v Tatrách na Štrbskom Plese. V závere
júna sa zišli na druhom zasadnutí v Liptovskom Mikuláši, kde boli prijaté základné organizačné dokumenty a plány práce jednotlivých komisií, podľa ktorých sa bude uberať práca organizačného výboru
v ďalších mesiacoch. Odsúhlasené bolo aj logo celého podujatia a predstavený bol aj návrh prvého
propagačného bulletinu. Významnou informáciou bolo aj predstavenie nového športového ambasádora
majstrovstiev sveta, vynikajúceho slovenského olympionika v chôdzi Mateja Tótha.

Matej Tóth je slovenským štvornásobným olympionikom v atletickej disciplíne chôdza na 50 km a je jedným z najúspešnejších slovenských atlétov histórie.
Je olympijským víťazom v chôdzi na
50 km z roku 2016 /Rio de Janeiro/ i majstrom sveta v tejto disciplíne z roku 2015
/Peking/. V rokoch 2006, 2013, 2014,
2015, 2016 a 2018 vyhral aj celoštátnu
anketu Slovenský atlét roka. Po úspešnej
olympiáde v Rio de Janeiro v roku 2016
bol nominovaný aj v ankete Atlét roka
v Európe.
Samotné logo podujatia predstavuje
dvojicu mladých ľudí, bežiacich pod si-
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luetou slovenského národného symbolu
vo Vysokých Tatrách, pod Kriváňom.
Je celé ladené v národných farbách bielej,
modrej a červenej a jeho ozdobou je aj
najvzácnejší tatranský kvet – plesnivec alpínsky. V kolopise loga je uvedené miesto
a dátum podujatia „Tatry – Štrbské Pleso,
SLOVAKIA, 18. – 23. 4. 2020“ a jeho anglický názov „ISF World Schools Chanpionship Cross Country“, teda Svetové školské
majstrovstvá Medzinárodnej školskej federácie v cezpoľnom behu.
Hlavné motto celého podujatia je:
„Enviromentálne, ekologické, športové
a spoločenské podujatie – používaj pitnú
vodu z vodovodu, presúvaj sa pešo alebo
vláčikom. Chráňme naše hory, pomôžeme
sebe“.
Inšpekčná návšteva ISF na Štrbskom
Plese v apríli tohto roku pod vedením predsedu jej atletickej komisie Nihata Dokera
z Turecka vybrala a následne aj odsúhlasila bežeckú trať s dĺžkou 1 700 metrov,
ktorú chlapci pobežia trikrát a dievčatá
dvakrát. Keďže podujatie bude v poslednej
dekáde mesiaca apríla, dá sa očakávať, že
časť trate bude vtedy ešte pod snehovou
pokrývkou, čo však pre pretekárov nebude
problémom a s touto variantou počítajú aj
samotní organizátori.
Odsúhlasený bol aj rámcový program
celých majstrovstiev, ktorých športový
program sa bude odohrávať v Športovom
areáli na Štrbskom Plese. Príchody delegácií sa očakávajú v dňoch 17. a 18. apríla
2020, či už letecky cez letiská Krakov, Košice a Poprad, cez železnicu, alebo vlastnými dopravnými prostriedkami okolitých
krajín.
V nedeľu 19. apríla 2020 dopoludnia
budú mať pretekári po otváracej porade
vedúcich družstiev a trénerov oficiálny
tréning na bežeckej trati v športovom areáli. Popoludní o 15.00 hod. sa v sektore
bežeckého areálu uskutoční slávnostné
otvorenie celého podujatia, ktoré bude
v réžii Mgr. Ľubomíry Iľanovskej, riaditeľky
Základnej školy v Štrbe s kolektívom.
Najdôležitejším dňom majstrovstiev
bude pondelok 20. apríla 2020, kedy sa
od 11.00 hod. uskutočnia samotné preteky
v cezpoľnom behu v štyroch kategóriách,
a to v súťaži školských družstiev dievčat
a chlapcov a národných družstiev dievčat
a chlapcov. Večer v ten istý deň je plánovaný aj spoločenský večer pre vedúcich
družstiev a pozvaných hostí.
V utorok 21. apríla 2020 bude tzv. Národný deň, kedy budú mať možnosť zahraniční účastníci podujatia spoznať tatranský

Predseda Organizačného výboru MS 2020
v cezpoľnom behu Roman Králik a predseda
SAŠŠ Marian Majzlík.

región i mesto Poprad. Vďaka partnerovi
podujatia, Železničnej spoločnosti Slovensko budú môcť mladí ľudia cestovať
tatranskou elektrickou železnicou a ozubnicovou železnicou zo Štrbského Plesa na
Popradské pleso, do Starého Smokovca,
Tatranskej Lomnice a do Popradu za sprievodu svojich rovesníkov zo stredných škôl
z Popradu. Večer sa v priestoroch hotela
Patria uskutoční tzv. Večer národov, kde sa
jednotlivé krajiny budú prezentovať krátkymi vystúpeniami.
V stredu 22. apríla 2020 je naplánovaná
Štafeta priateľstva /Friendship Rallye/ na
trati medzi Hotelom FIS a Hotelom Patria,
popoludní je na programe už záverečný
ceremoniál opäť v bežeckom areáli pod
taktovkou Základnej školy v Štrbe. Večer
sa mladí účastníci majstrovstiev stretnú na

záverečnej spoločnej disco párty.
Odchod jednotlivých výprav domov je
naplánovaný na štvrtok 23. apríla 2020.
Na zasadnutí organizačného výboru bol
odsúhlasený aj prvý propagačný bulletin
MŠM ISF CB 2020, ktorý bol následne
odprezentovaný aj na Valnom zhromaždení ISF v severoafrickom Maroku. Materiál
predstavuje zahraničným účastníkom Slovensko, Slovenskú asociáciu športu na
školách, Štrbu a Štrbské Pleso ako organizátorov podujatia, predstavuje tiež Vysoké Tatry ako najlepšiu európsku turistickú
destináciu roka 2019, prináša mapky bežeckej trate i samotného Štrbského Plesa,
ako aj rámcový program podujatia.
Športovou generálkou na majstrovstvá
sveta 2020 budú Majstrovstvá Slovenska
mládeže v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnia ako národná kvalifikácia našich pretekárov v Športovom areáli na Štrbskom
Plese 15. októbra 2019 o 11.30 hod. už
na vytýčenej trati samotných MŠM 2020.
Po týchto národných majstrovstvách v cezpoľnom behu bude známe aj zloženie slovenských reprezentačných družstiev a tiež
aj vedúci výpravy. Tomuto podujatiu bude
predchádzať o 10.00 hod. v Hoteli FIS na
Štrbskom Plese ešte aj tlačová konferencia
so zástupcami regionálnych médií.
V rámci informovanosti a propagácie
bude možné prípravu MŠM ISF CB 2020
sledovať na webovskej stránke podujatia
www.isfcc.sass.sk a na FB stránke k podujatiu ISF CrossCountry 2020.
Tlačovú informáciu pripravili
členovia organizačného výboru
Mgr. Andrea Ristová a Ing. Peter Chudý
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malý štrbský maratón
V Štrbe pretekalo 821 športovcov a Keňan Njeri prekonal 20 ročný rekord Malého štrbského maratónu.
dobehla Keňanka Jane Wanja Ngan“Ak nepadne traťový rekord dnes,
ga (Run2gether) a Martina Burzová
tak už nikdy” bola reakcia skromného
z Lesky’s runners obsadila tretie miesto
ukrajinského bežca Oresta Babyaka
s časom 2:16:32 hod. Štvrtá do cieľa
na chladné počasie pred štartom
42. ročníka Malého štrbského maradobehla Češka Svatoslava Kacířová
z Loko Trutnov a piata skončila Andrea
tónu (MŠM). V nedeľu 14. júla 2019
v centre obce Štrba padlo hneď niekoľHudáková z Active life Košice. Na 10
ko rekordov. Účasťou 821 pretekárov
kilometrovej trati sa aj Mariánovi Zimmermanovi z klubu Pro-body triatlon
zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Švajčiarska,
team Košice podarilo zdolať traťový
Estónska, Kanady, USA a Kene bol
rekord, ktorý sám vytvoril v roku 2017.
o viac ako 100 bežcov oproti roku
Desiatku cez Vyšnú a Nižnú Šuňavu
2017 prekonaný najväčší počet
odbehol v čase 34:47 min. Druhý
účastníkov. Veľký záujem bol o prete- Štart hlavnej kategórie pretekov.
skončil Jozef Dubašák z AK Steeple Poprad (36:21 min.) a tretí v absolútnom
ky mládeže, Marián Zimmermann prekonal svoj vlastný najlepší čas na desiatke, no 1977. Njeriho klubový kolega a krajan Peter poradí skončil Tomáš Skala z AK Junior Holíč
najväčšou udalosťou v histórii MŠM je vytvore- Chege Wangari dobehol s časom 1:49:41 hod. (36:31 min.). Svoje víťazstvo z predchádzajúnie nového traťového rekordu na hlavnej 31 ki- na treťom mieste. Štvrtý dobehol Viktor Staro- cich dvoch rokov zopakovala Aneta Smerčiakolometrovej trati zo Štrby do Liptovskej Tepličky dubtsev a piate
a späť. Keňan Simon Kamau Njeri z rakúskeho miesto obsadil
Babyak,
klubu Run2gether bežal od štartu až na obrát- Orest
ku do Liptovskej Tepličky spolu s Tiborom Sa- obaja pricestovali
hajdom z klubu BSMC Bratislava. Ich medzičas z Ukrajiny a repre50:53 min. približne v polovici trate naznačoval, zentujú klub JM
že doterajší traťový rekord 1:40:06 hod., ktorý Demolex Bardejov.
Babyak vytvoril v roku 1999, je ohrozený. Sa- Spolu 31 kilomethajda od obrátky po krátkom daždi začal strá- rovú trať odbehlo
cať kontakt s Njerim, ktorý cieľovú pásku po 188 pretekárov a
31 kilometroch a nastúpaných 320 výškových vďaka 16 stupňom
metroch preťal v čase 1:39:33 hod. Jeho prie- a prehánkam, premerné tempo bolo 3 minúty a 12 sekúnd na teky nedokončil
kilometer. V súčasnosti najrýchlejší slovenský iba jeden bežec.
maratónec Tibor Sahajda taktiež ukázal svoju Štvrté víťazstvo Malého štrbského maratónu sa zúčastnilo 821 pretekárov.
výbornú formu a zabehol historicky najlepší čas na MŠM zaznameSlováka na MŠM 1:40:15 hod., s ktorým sa za- nala maďarská pretekárka Tünde Szabó z klu- vá z ŠK Dukla Banská Bystrica, ktorá 10 km
radí na tretie miesto v historických tabuľkách bu Pécs Mecsek, ktorá zvíťazila medzi ženami odbehla v čase 42:08 min. Druhá v absolútnom
vedených od prvého ročníka konaného v roku s časom 02:03:28 hod. O 4 minúty neskôr poradí žien skončila Slávka Mlynčeková z ŠK
COPY-SERVIS Liptovský Mikuláš (43:14 min.)
a tretia dobehla Monika Kromková z Popradu
(46:47 min.). Stúpajúcu popularitu behu vidieť
najlepšie práve na 10 km trati, ktorú si tento
rok vyskúšalo 324 bežcov a 48 nordic walkerov. V chodeckej disciplíne sa najlepšie darilo
Ľubomírovi Gašparovi (1:09:25 hod., HC TATRY- Tatranská Lomnica) a domácej pretekárke
Jiřine Šerfelovej (1:13:10 hod., ŠK Štrba). Organizátorov potešil aj obrovský záujem o preteky
detí, žiakov a dorastencov v uliciach obce Štrba,
kde bežalo spolu 261 mladých pretekárov. Prvé
bežecké skúsenosti detí do 4 rokov v sprievode
rodičov a detí do 7 rokov sledovalo veľké množstvo divákov. Trate žiakov na 500 m a 900 m
zas preverili skúsenosti organizátorov, nakoľko
medzi hlavným štartom a dobehom prvého preVíťaz MŠM Keňan Simon Kamau Njeri, ktorý prekonal 20 ročný rekord maratónu.
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tekára z 10 km trate mali iba 35 minút a práve
žiacke kategórie každoročne vypĺňajú priestor
medzi štartom a dobehom dospelých. Starší
žiaci a dorastenci bežali trate v dĺžke 1,5 km,
2,5 km a 3 km. Každý z 261 mladých pretekárov získal v cieli suvenír a drobnú sladkosť. Preteky na 31 km a 10 km boli zaradené do série
Tatry v pohybe Prestige Tour a každý pretekár
získal medailu, ktorá s medailami z ostatných
pretekov zo série dotvára panorámu Vysokých
Tatier. Na stránke organizátora si môžu pozrieť
fotogalérie, svoje cieľové video a vytlačiť účastnícky diplom. Organizátorom MŠM je Obec
Štrba, Obec Liptovská Teplička, Športový klub

Štrba a viac ako stovka
dobrovoľníkov z obce Štrba,
ktorá sa na preteky pripravovala niekoľko mesiacov. Kalendár Tatry v pohybe ďalej
pokračuje v piatok 19. júla
Night Runom Nová Lesná
a v sobotu 20. júla jubilejným
20. ročníkom Memoriálu
Jána Stilla v Novej Lesnej. Finále série Prestige Tour bude
1. septembra v Poprade.
Matúš Jančík
ŠK Štrba

Organizátorov potešil aj obrovský záujem detí, žiakov a dorastencov
v uliciach obce, spolu bežalo 261 mladých pretekárov.

Futbalový oddiel – rozpis zápasov
DOSPELÍ
Účastníci:
		
		
		
		
		
		
		
		

6. OMV LIGA
1. Šuňava				
2. Spišský Štvrtok				
3. Poprad-Stráže				
4. Huncovce				
5. Hôrka					
6. Toporec				
7. Štrba					

8. Liptovská Teplička
9. Spišské Bystré
10. Spišská Teplica
11. Špišská Belá „B“
12. Veľký Slavkov
13. Batizovce
14. Spišský Štiavnik

JESENNÁ ČAŠŤ						
JARNÁ ČASŤ
1. kolo (04. 8. 2019) o 17.00 hod.			
14. kolo (3. 11. 2019) o 14.00 hod.
Štrba – Liptovská Teplička				
Liptovská Teplička – Štrba
2. kolo (11. 8. 2019) o 17.00 hod.			
15. kolo (29. 3. 2020) o 15.30 hod.
Spišské Bystré – Štrba 				
Štrba – Spišské Bystré
3. kolo (18. 8. 2019) o 16.30 hod.			
16. kolo (5. 4. 2020) o 16.00 hod.
Štrba – Spišská Teplica				
Spišská Teplica – Štrba
4. kolo (25. 8. 2019) o 16.30 hod.			
17. kolo (12. 4. 2020) o 16.00 hod.
Spišská Belá „B“ – Štrba				
Štrba – Spišská Belá „B“
5. kolo (1. 9. 2019) o 16.00 hod.			
18. kolo (19. 4. 2020) o 16.30 hod.
Štrba – Veľký Slavkov				
Veľký Slavkov – Štrba
6. kolo (8. 9. 2019) o 16.00 hod.			
19. kolo (26. 4. 2020) o 16.30 hod.
Batizovce – Štrba					
Štrba – Batizovce
7. kolo (15. 9. 2019) o 16.00 hod.			
20. kolo (š. 5. 2020) o 17.00 hod.
Štrba – Šuňava					
Šuňava – Štrba
8. kolo (22. 9. 2019) o 15.30 hod.			
21. kolo (10. 5. 2020) o 17.00 hod.
Spišský Štvrtok – Štrba				
Štrba – Spišský Štvrtok
9. kolo (29. 9. 2019) o 15.30 hod.			
22. kolo (17. 5. 2020) o 17.00 hod.
Štrba – Stráže					
Stráže – Štrba
10. kolo (6. 10. 2019) o 15.00 hod.			
23. kolo (24. 5. 2020) o 17.00 hod.
Huncovce – Štrba					
Štrba – Huncovce
11. kolo (13. 10. 2019) o 15.00 hod.			
24. kolo (31. 5. 2020) o 17.00 hod.
Štrba – Hôrka					
Hôrka – Štrba
12. kolo (20. 10. 2019) o 14.30 hod. 			
25. kolo (7. 6. 2020) o 17.00 hod.
Toporec – Štrba					
Štrba – Toporec
13. kolo (27. 10. 2019) o 14.30 hod.			
26. kolo (14. 6. 2020) o 17.00 hod.
Štrba – Spišský Štiavnik				
Spišský Štiavnik – Štrba
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DORAST U 19
4. liga sk. „B“

Účastníci:
		
		
		
		

1. Huncovce					
2. Vrbov						
3. Veľký Slavkov					
4. Štrba						

5.
6.
7.
8.

Batizovce
Šuňava
Spišská Teplica
Liptovská Teplička

Schválené výnimky z hracích dní a časov:
Štrba: domáce stretnutia na ihrisku vo Švábovciach
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo (17. 8. 2019) o 14.00 hod.			
Štrba – Batizovce					
2. kolo (24. 8. 2019) o 14.00 hod.			
Šuňava – Štrba					
3. kolo (31. 8. 2019) o 14.00 hod.			
Štrba – Spišská Teplica
			
4. kolo (7. 9. 2019) o 14.00 hod.			
Huncovce – Štrba					
5. kolo (14. 9. 2019) o 14.00 hod.			
Štrba – Vrbov					
6. kolo (21. 9. 2019) o 14.00 hod.			
Veľký Slavkov – Štrba 				
7. kolo (28. 9. 2019) o 14.00 hod.			
Štrba – Liptovská Teplička				
8. kolo (5. 10. 2019) o 14.00 hod.			
Batizovce – Štrba					
9. kolo (12. 10. 2019) o 14.00 hod.			
Štrba – Šuňava					
10. kolo (19. 10. 2019) o 14.00 hod.			
Spišská Teplica – Štrba				
11. kolo (26. 10. 2019) o 14.00 hod.
Štrba – Huncovce

12. kolo (11. 4. 2020) o 14.00 hod.
Vrbov – Štrba
13. kolo (18. 4. 2019) o 14.00 hod.
Štrba – Veľký Slavkov
14. kolo (25. 4. 2020) o 14.00 hod.
Liptovská Teplička – Štrba
15. kolo (2. 5. 2020) o 14.00 hod.
Štrba – Batizovce
16. kolo (9: 5. 2020) o 14.00 hod.
Šuňava – Štrba
17. kolo (16. 5. 2020) o 14.00 hod.
Štrba – Spišská Teplica
18. kolo (23. 5. 2020) o 14.00 hod.
Huncovce – Štrba
19. kolo (30. 5. 2020) o 14.00 hod.
Štrba – Vrbov
20. kolo (6. 6. 2020) o 14.00 hod.
Veľký Slavkov – Štrba
21. kolo (13. 6. 2020) o 14.00 hod.
Štrba – Liptovská Teplička
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ROZPIS ZÁPASOV KATEGÓRIE U13 /jesenná časť/

1. kolo (5. 9. 2019) o 17.00 hod.			
6. kolo (10. 10. 2019) o 16.00 hod.
Svätý Kríž – Štrba					
Smrečany/Žiar - Štrba
2. kolo (12. 9. 2019) o 17.00 hod.			
7. kolo (17. 10. 2019) o 15.30 hod.
Štrba – Bobrovec					
Štrba - Ľubeľa
3. kolo (19. 9. 2019) o 16.30 hod.			
8. kolo (24. 10. 2019) o 15.30 hod.
Liptovský Hrádok – Štrba				
Štrba – Svätý Kríž
4. kolo - voľno					
9. kolo (31. 10. 2019) o 15.00 hod.
Bobrovec - Štrba
5. kolo (3. 10. 2019) o 16.00 hod. 						
Štrba – Podtureň
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ROZPIS ZÁPASOV KATEGÓRIE U11 /jesenná časť/
1. kolo (20. 8. 2019) – turnaj Lučivná
2. kolo (10. 9. 2019) – turnaj Šuňava
3. kolo (1. 10. 2019) – turnaj Štrba
4. kolo (22. 10. 2019) – turnaj Batizovce
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Monte Móry opäť otvorená
Rozhľadňa Monte Mory, týčiaca sa nad
Novým Štrbským plesom, dlho čakala na
vytúženú rekonštrukciu.
No po jej úspešnom dokončení bola
otvorená len pár mesiacov na výslnie, potom sa verejnosti znova zavrela.
Teraz sa však veci opäť dali do pohybu
a v priestoroch vyhliadky bola znovuotvorená kaviareň.
Príďte sa pozrieť a vychutnať si výhľad
z tatranskej národnej kultúrnej pamiatky,
ktorá má za sebou bohatú históriu.
Otváracie hodiny sú denne
od 8.00 – 20.00 hod.

spomíname, Ďakujeme, Nezabudneme
29. augusta 2019 uplynie už 75 rokov
od pamätných dní Slovenského národného povstania. Spomienku na odkaz
Slovenského národného povstania si
uctíme pietnym aktom kladenia vencov
pri pamätníku Smútiaca mať
28. augusta 2019 (streda) o 11,30 hod.
Veríme, že svojou prítomnosťou spoločne prispejeme k dôstojnému priebehu
podujatia.

oznam

inzercia

Vážení občania,
na obecný úrad sme dostali nasledovnú informáciu:

Penzión V+K Tatranská Štrba
ponúka na prenájom priestory na podnikanie.

Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk,
na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o vašej úrode, ktorú
nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach.
Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto
možnosť je pre občanov celoročne bezplatná.

Bližšie informácie
na tel.č. 0902 848 279
alebo osobne v predajnom stánku oproti čerpacej stanici
v Tatranskej Štrbe – syry/korbáčiky.
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Tajničku z krížovky ŠN č. 7-8/2019 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 15. 9. 2019. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 6/2019: “Pekne v červenci,
radujme sa ženci“. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Anna Gregušková, Hlavná 222/101, 059 38 Štrba, Ľubica Silvajová, Štefánikova 544, 059 38 Štrba
Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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