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

Je čas na horúcu dlaň...
Je čas Vianoc zas.

PF´2020

Prajem Vám a Vašim blízkym
v pokoji a láske prežité vianočné sviatky.
Ďakujem Vám za prejavenú priazeň,
dôveru a spoluprácu v uplynulom roku.
V novom roku 2020 Vám prajem pevné zdravie,
pohodu v rodine a spokojnosť v práci.

Michal Sýkora

starosta obce Štrba
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Vážení spoluobčania,
blížia sa najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Na Štedrý večer si prajeme dobré zdravie, veľa šťastia, lásky
a spokojnosti. Obdarúvame sa darčekmi. Najkrajším darčekom pre mnohých z nás je dobrá a pekná
kniha. Preto vás chceme obdarovať aj my - novou publikáciou „Štrbské Pleso v premenách času“,
v ktorej na 440 stranách a 1 565 fotografiách je popísaný vývoj a zmeny tohto územia.

Štrbské Pleso v premenách času.

Štrba - Život v minulosti.

V septembri tohto roku sme do každej domácnosti doručili publikáciu „Štrba – Život v minulosti“
od autorky Ivety Zuskinovej, ktorá sa stretla s vaším pozitívnym ohlasom. Najmä starší ľudia sú radi,
že sa prostredníctvom publikácií zachovávajú historické udalosti zo života našej obce.
V tejto činnosti chceme pokračovať vydaním monografie o obci, ktorú pripravujeme od roku 2015 a bude
mať cca 700 strán textu, veľa fotografií a dokumentov. Publikácia bude zameraná na históriu obce
v jednotlivých oblastiach. Vzhľadom k svojmu rozsahu bude rozdelená do dvoch dielov. Predpokladáme,
že prvý diel bude vydaný začiatkom budúceho roka. Budeme sa snažiť o jeho vydanie do veľkonočných
sviatkov. Druhý diel by sme chceli vydať do konania kultúrno-spoločenského podujatia „Deň obce“,
ktorý pravidelne organizujeme poslednú augustovú nedeľu.
Verím, že čítanie uvedenej publikácie vám spríjemní tohtoročné vianočné sviatky.

Michal Sýkora
starosta obce
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Informácia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štrba dňa 28.októbra 2019 boli prerokované tieto témy:

Zmena rozpočtu obce Štrba
pre rok 2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh
na zmenu rozpočtu obce na rok 2019 tak,
že z usporených financií v celkovej výške
61 400 EUR:
- dá sa vypracovať projektová dokumentácia na rekonštrukciu vykurovania Spoločenského domu v Štrbe
- dá sa vypracovať projektová dokumentácia na výstavbu cyklotrás v obci Štrba
- dá sa vypracovať projektová dokumentácia na projekt Vodozádržné opatrenia
v obci Štrba
- uhradia sa náklady na stavebnú úpravu –
odvodnenie cesty pod podjazdom pod železničnou traťou v Tatranskej Štrbe
- zrealizujú sa búracie práce a prekládka
inžinierskych sietí pre účely výstavby nového zdravotného strediska v Štrbe
- vymenia sa vstupné dvere na budove
Obecného úradu v Tatranskej Štrbe
- objedná sa zabezpečovací systém na
ochranu obecných budov a objektov na
Štrbskom Plese

Komunitné centrum v Štrbe
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo návrh Zriaďovacej listiny Komunitného
centra v Štrbe. Toto centrum sídli v budove
kultúrneho domu a bolo zriadené z finančných prostriedkov z fondov EÚ a z rozpočtu obce. Svoju činnosť by malo začať

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

v januári 2020. Poslanci zároveň schválili
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba
č. 4/2019 o sociálnych službách, ktoré
budú poskytované v tomto komunitnom
centre.

Premenovanie Štefánikovej ulice
v Tatranskej Štrbe na Pullmanovu
ulicu
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 5/2019 o zmene názvu Štefánikovej
ulice v Tatranskej Štrbe. Nový názov tejto
ulice je „Pullmanova ulica“. Obec Štrba
bola opätovne vyzvaná Ministerstvom
vnútra SR v zastúpení Okresným úradom
v Poprade na odstránenie duplicitného
názvu Štefánikova ulica z dôvodu, že nie je
právne možné mať na území obce dve
ulice s rovnakým názvom, pričom takýto
stav je protiprávny. Okresný úrad upozornil
obec, že je povinná tento nezákonný stav
bezodkladne zmeniť premenovaním jednej
z uvedených ulíc. Obec nemala inú možnosť
ako premenovať jednu z uvedených dvoch
Štefánikových ulíc. Po dôkladnom zvážení
sa rozhodlo o premenovaní Štefánikovej
ulice v Tatranskej Štrbe. Uvedená zmena
názvu ulice začala platiť od 13. 11. 2019.
Od tohto dátumu je potrebné, aby občania,
ktorí majú trvalý pobyt na premenovanej
ulici a právnické osoby, ktoré majú sídlo
na tejto ulici, si zmenili názov tejto ulice vo

svojich osobných a iných dokladoch a príslušných evidenciách. Uvedená zmena
adresy trvalého pobytu v príslušných dokladoch je bezplatná – teda bez povinnosti
platiť správne poplatky. Obecný úrad v Štrbe urobí túto zmenu názvu ulice v evidencii
trvalého pobytu, ktorú vedie, automaticky
bez toho, aby ste o túto zmenu museli
osobitne žiadať obecný úrad, resp. nie je
potrebné sa dostaviť na obecný úrad za
týmto účelom.

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
pre Občianske združenie Štrbianček
Poslanci schválili dotáciu z rozpočtu obce
pre rok 2019 pre občianske združenie DFS
Štrbianček (na základe ich žiadosti) vo
výške 260 € na pokrytie prevádzkových
nákladov, vzniknutých do konca roka, za
užívanie priestorov v ZUŠ a ZŠ v Štrbe pre
potreby súboru. O ďalšej finančnej podpore
pre Štrbianček na rok 2020 budú poslanci
rozhodovať na zastupiteľstve v decembri.

Zvýšenie poplatku za využívanie
káblového televízneho rozvodu
Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie poplatku za používanie obecného
káblového televízneho rozvodu (optiky) od
1. 1. 2020. Súčasný poplatok je 63 EUR
ročne. Počas roka 2019 náklady na prevádzku tohto televízneho rozvodu narástli
o vyššie poplatky za vysielacie práva (za
televízne programy, ktoré
je možné sledovať). Okrem
toho ďalšie prevádzkové
náklady (mzdové náklady
a údržba) uhrádza obec zo
svojho rozpočtu (nie z TV
Štrba s.r.o.). Už tento rok
obec bude dotovať „káblovku“ zo svojho rozpočtu,
preto je nevyhnutné upraviť výšku tohto poplatku.
Spoločnosť TV Štrba, s.r.o.
zaradila do programovej
ponuky viaceré zaujímavé
programy. Momentálne je
v ponuke 66 programov
(z toho 24 HD kvalite). Od
roku 2016 boli postupne
všetky komerčné televízie
(napr. NOVA, PRIMA, JOJ,
Markíza) a od roku 2018
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je aj vysielanie televízie TA3 spoplatnené.
Spoločnosť TV Štrba, s.r.o. uhrádza aj nemalé pravidelné poplatky za autorské práva pre spoločnosti SOZA, Slovgram, VG,
Media a pod. Preto od 1. januára 2020 sa
ročný poplatok zvyšuje na sumu 70 EUR
(doposiaľ 63 EUR), teda ročné navýšenie
o 7 EUR (navýšenie poplatku o necelých
60 centov mesačne).

Prenájom pozemkov na bežecké
lyžiarske trate na Štrbskom Plese
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo
prenájom pozemkov vo vlastníctve štátu,
ktoré spravujú ŠL TANAP-u v prospech
Obce Štrba na účely prevádzkovania lyžiarskych bežeckých tratí na Štrbskom Plese
do 31. 12. 2026 za ročné nájomné 720
EUR. Ide o existujúce súčasné bežecké trate v rámci športového areálu, ktoré sú aj
na pozemkoch štátu v správe ŠL TANAP-u.

Predaj pozemku pre vlastníkov bytov
na ulici 1. mája č. 595
Poslanci schválili majetkoprávne vysporiadanie (odpredaj) pozemku pod bytovým
domom, pozemku v bezprostrednom okolí
bytového domu (dvor, záhradky) a pozemkov pod garážami pre vlastníkov bytov
v bytovom dome na ul. 1. mája 595 v Štrbe
(na základe ich žiadosti).

Správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti škôl za školský rok
2018/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
a/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v Štrbe za školský rok
2018/2019
b/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Štrbe za školský rok
2018/2019
c/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy v Štrbe za školský rok 2018/2019.

Informácia o aktuálnej realizácii
investičných projektov a akcií obce
Poslanci vzali na vedomie informáciu
o aktuálnej realizácii investičných projektov a akcií obce Štrba. Medzi tieto projekty
patrí aj príprava projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu elektrického vedenia na
ulici Čsl. armády a na časti Hlavnej ulice –
ide o uloženie vzdušného vedenia do zeme
s prekládkou VN na ulici Hlavnej. Pripravuje
sa nová trafostanica pre potreby CIZS a zároveň sa pripravuje projektová dokumentácia na nové verejné osvetlenie na týchto uli-

ciach. Nové vodorovné dopravné značenie
na Štrbskom Plese bolo realizované v priebehu októbra použitím novej technológie –
„plastové čiary ťahané za studena“, ktoré
majú dlhšiu životnosť. Ďalším projektom je
príprava prestavby nevyužitej časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe na nájomné
byty – v týchto priestoroch by malo vzniknúť 9 nájomných bytov s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania.

Informácia o úspešných projektoch
obce (získané dotácie, granty, NFP)
Poslanci vzali na vedomie informáciu
o úspešných projektoch obce Štrba:
• schválený projekt na vybudovanie kamerového systému v obci Štrba – „Prevencia kriminality a bezpečnosť v obci
Štrba“ - výška dotácie zo štátneho rozpočtu 6 000 €
• schválený projekt – „Vybudovanie sociálnych zariadení (WC) pri jazere na Štrb
skom Plese“ – ide o vybudovanie stálych verejných WC na dvoch miestach
- výška dotácie z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja 57 850 €
• schválená žiadosť na Slovenský zväz
ľadového hokeja na vybudovanie malej
ľadovej plochy v Štrbe o rozmeroch 40
x 20 m - výška dotácie zo štátneho rozpočtu (cez SZĽH) – vo výške 292 800
€. Výška spoluúčasti z rozpočtu obce
sa momentálne rieši (na prípravu územia a potrebných prípojok) – až po tom,
čo bude známa výška tejto spoluúčasti,
sa obec rozhodne, či pôjde do realizácie
tohto projektu.

Majetko-právne usporiadanie pozemku Rímsko-katolíckej cirkvi v Štrbe
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo
zámer majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod Štrbským potokom a v jeho
okolí (za Rímskokatolíckym farským úradom) na základe vypracovaného návrhu
geometrického plánu formou zámeny pozemkov medzi obcou Štrba a Rímsko-katolíckou cirkvou - farnosťou Štrba. Podmienky zámeny budú ešte predmetom ďalšieho
rokovania.

Ďalšie prevádzkovanie reštaurácie
Martek Restaurant v Štrbe
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe sa zaoberali doplnenou žiadosťou spol. Martek
Restaurant, s.r.o. Štrba v súvislosti s ďalšou prevádzkou reštaurácie Martek v Štrbe. Poslanci vzali na vedomie doplnené informácie a požiadali o poskytnutie ďalších

informácií. O tejto žiadosti sa definitívne má
rozhodnúť na zastupiteľstve v decembri.

Projekt „Vodozádržné opatrenia
v obci Štrba“
Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti obce o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy EÚ z Operačného
programu Kvalita životného prostredia vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR na projekt „Vodozádržné opatrenia
obce Štrba - I. etapa“. Poslanci schválili
spolufinancovanie tohto projektu vo výške
min. 5% z rozpočtu obce.

Projekt „Podpora výstavby cyklotrás
v obci Štrba“
Obec pripravila projekt s názvom „Podpora výstavby cyklotrás v obci Štrba“ v rámci
Výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR
na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu nových cyklotrás v k.ú.
Štrba. Poslanci schválili spolufinancovanie
tohto projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Obec chce pripraviť projektovú dokumentáciu na výstavbu asfaltového cyklochodníka
(cyklotrasy v šírke 3 m) na troch úsekoch:
1./ Lučivná – Štrba, 2./ Štrba – Važec, 3./
Štrba – Šuňava.

Informácia hlavného kontrolóra obce
o vykonaných kontrolách
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe vzalo na
vedomie Správy hlavného kontrolóra obce
z vykonaných kontrol.
JUDr. Štefan Bieľak

OZNAM

Žiadame občanov, majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na
okraji obecných komunikácií, na verejných priestranstvách, na križovatkách,
pretože tým znemožňujú bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, taktiež
spôsobujú problémy pri odhŕňaní snehu
a zimnom posype. Z uvedeného dôvodu žiadame majiteľov áut, aby parkovali svoje vozidlá na svojich pozemkoch
a vo dvoroch. V opačnom prípade nezodpovedáme za prípadné spôsobené
škody na vozidlách.
Pri parkovaní na chodníkoch a cestách v obci dochádza takto k porušovaniu zákona o cestnej premávke,
k zníženiu bezpečnosti a plynulosti premávky, ako aj k obmedzovaniu pohybu
chodcov.
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PRÁCE V OBCI POČAS JESENNÝCH MESIACOV
Cesta na Štrbské Pleso
má nový asfaltový povrch
Cesta 2. triedy č. 538 medzi Tatranskou
Štrbou a Štrbským Plesom, ktorá je vo
vlastníctve Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) a v správe SÚC PSK, sa koncom októbra zmodernizovala. Poškodený
úsek cesty v dĺžke 2,1 km bol kompletne
vyasfaltovaný. Poslanci PSK vyčlenili na
tento účel z rozpočtu kraja sumu 215 tis.
EUR.

Dobudovanie areálu v lokalite Šoldov
V rámci prezentácie lokality Šoldov boli zrealizované ďalšie práce v miniskanzene – zemnicový príbytok č. 2, studňa a prístrešok pre návštevníkov Šoldova.

Výstavba Centra
integrovanej
zdravotnej
starostlivosti v Štrbe

Požiarna zbrojnica v Štrbe
Prebieha záverečná fáza dokončenia projektu modernizácie požiarnej zbrojnice cez
úspešne podaný projekt v roku 2018 a za
vlastné finančné prostriedky.

Obec Štrba začala realizovať úspešný projekt
cez Ministerstvo zdravotníctva SR. Dodávateľ
CIZS začal s prácami so
zakladaním stavby. Obec
taktiež realizuje búracie
práce súvisiace s danou
stavbou.

Obecný úrad Štrba
V priestoroch budovy
Obecného úradu v Štrbe sa
začalo s realizáciou stavebných úprav (modernizácia
sociálnych zariadení) cez
úspešne podanú žiadosť
o dotáciu z Ministerstva financií SR.

Komunitné centrum Štrba
Obec Štrba v súčasnosti
dokončuje svoj ďalší úspešný
projekt finančne podporený
z fondov EÚ 2014-2020 (cez
operačný program Ľudské
zdroje) pod názvom „Komu-

nitné centrum Štrba“. Prebieha nákup
interiérového vybavenia Komunitného centra, a to: nábytok, počítačové vybavenie,
biela technika, hračky a spoločenské hry,
výtvarné pomôcky a pomôcky na kurz varenia.

ŠTRBSKÉ NOVINY

6
Prestavba staničných priestorov
železničnej stanice
v Tatranskej Štrbe

Úprava cesty pod
železničným mostným
objektom v lokalite
nad železnicou v Tatranskej Štrbe

Nové eskalátory a prestavba priestorov
zubačky.

V spolupráci so Železnicami SR, miestnym
dodávateľom stavebných
úprav a za pomoci DHZ
Štrba bola vykonaná regulácia potoka tečúceho
popri pilieroch mosta,
bolo zrealizované odvodnenie.

Nátery zábradlí nad mostami
štrbského potoka v réžii SVP,
š.p. Poprad

Prístrešky
na kontajnery
Obec
zrealizovala
prekládku prístrešku
pre separovaný odpad
na sídlisku Lieskovec
(na Štefánikovej ulici)
v Tatranskej Štrbe a zároveň vybudovala nový
prístrešok v priestore pri
potravinách (pri parkovisku) pri Dome seniorov v Tatranskej Štrbe.

Kolorit Štrbského Plesa dotvárajú
drevené sochy
Drevené sochy z Rezbárskeho sympózia 2019 boli v jesenných mesiacoch
rozmiestnené a osadené po Štrbskom Plese – okolo chodníkov, v športovom areáli,
pri jazere. Stali sa vďačnými objektmi na
fotenie pre návštevníkov tejto lokality.

Socha Jozefa Szentiványiho.

Ing. Štefánia Srebalová
Ing. Ján Starigazda
Ing. Anna Hurajtová
JUDr. Štefan Bieľak
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ROK 2019 A ŠTRBSKÉ DRUŽSTVO
Je koniec novembra. Jeseň pomaly odchádza a to je obdobie, keď je potrebné položiť si otázku: Aký bol pre družstvo už končiaci sa rok 2019?
Keby sa dalo použiť jedno slovo, tak by
to bolo pomenovanie „zvláštny“. Jednotlivé
zmeny počasia nepriaznivo vplývali na jednotlivé rastové fázy, hlavne objemových krmív, čo sa samozrejme prejavilo vo výške porastov v čase potreby ich zberu. Porasty boli
nízke a ich druhá kosba sa pre neefektívnosť
na niektorých parcelách vôbec nerealizovala. V minulosti prevažnú časť objemu tvorila
hmota získaná z porastov na ornej pôde,
teda ďatelinových miešaniek. V tomto roku
sa pre potrebu dorobenia dostatku objemového krmiva na zimné obdobie muselo na výrobu senáže využiť aj viac trávnych porastov.
Aj vďaka tomu sa podarilo vyrobiť 5 664 ton
senáže v slušnej kvalite, čo potvrdzujú aj výsledky prvých rozborov. Spolu s dorobením
962 ton sena je predpoklad, že objemového
krmiva bude na zimné obdobie dostatok.
Obiloviny poľnohospodárske družstvo pestovalo na ploche 331 ha, z toho 220 ha tvorili
oziminy a 111 ha jariny. Zmena klimatických
podmienok sa prejavuje v úrodnosti jednotlivých druhov obilia, a to tak, že výrazne
výhodnejšie je pestovanie ozimín oproti jari-

Traktorová technika.

nám, na ktoré viac vplývajú zmeny jarného
počasia na ich zakoreňovanie a odnožovanie. Dokazujú to aj ich priemerné úrody, ktoré
boli v tomto roku pri oziminách vo výške 3,5
t z ha a pri jarinách 1,8 t z ha, pričom pri ovsi
to bola len 1 tona.
V priemere úroda obilovín v roku 2019 dosiahla hodnotu 2,92 t na 1 ha a na podstielanie družstvo získalo 868,5 t slamy. Jesenné
práce sa začali orbami a siatím ozimín, ktoré
PD Štrba pre spomínané skutočnosti vysialo

na výmere 244 ha. V ďalšej
etape pokračovalo rozmetanie maštaľného hnoja, ktorého družstvo zaoralo na výmere 235 ha v objeme 7 420 t
a orba tak, že v jeseni bolo
poorané celkom 561 ha ornej
pôdy. V rámci ochrany a tvorby životného prostredia sa následne realizovalo mulčovanie
niektorých parciel. Živočíšna
výroba žila svojím 365-dňovým životom pri starostlivosti
a ošetrovaní v priemere 930
kusov dobytka. Dojnice sa počas leta pásli
v troch čriedach a výpas jalovíc v lete sa
realizoval košarovaním v dvoch vekových
skupinách. Za toto obdobie sa predalo 875
tis. l mlieka a 82 ton mäsa. Družstvo v rámci
plánovanej obnovy techniky nakúpilo nové
stroje a traktory a nemalé investičné prostriedky investovalo aj do obnovy a údržby
budov a zariadení.
Ing. Ján Šerfel, predseda PD Štrba

UCTILI SME SI PAMIATKU VOJAKOV
Pamiatka zosnulých patrí medzi spomienkové dni, kedy ľudia navštevujú cintoríny, zdobia hroby, pália sviečky. Je to čas myslieť na tých, čo už
nie sú medzi nami. Členovia ZO SZPB sa rozhodli rozšíriť spomienky aj na ľudí zo Štrby, vojakov, partizánov, ktorí počas 2. svetovej vojny a SNP
so zbraňou v ruke prežívali krutosť a hrôzy vojny a niektorí tam obetovali aj to najdrahšie – vlastný život.
Na štrbskom cintoríne sa 25. októbra
zišlo 12 členov ZO SZPB a 20 žiakov
ZŠ s ich učiteľkou Mgr. Máriou Garajovou. Aj na tomto cintoríne hroby ukrývajú mnohé príbehy, mnohé spomienky.
Michal Petruška niektoré z nich mladým
priblížil a potom už v spoločných skupinkách, starší i deti, zapálili kahance na
hroboch účastníkov odboja a 2. svetovej
vojny a tiež na hroboch prvých členov ZO
SZPB. Zoznamy týchto ľudí nie sú zatiaľ
úplné, preto deti položili k ústrednému
krížu na cintoríne kyticu kvetov a zapálili sviečku aj za ostatných. Žiaci prejavili
najväčší záujem o miesta odpočinku, súvisiace s prechodom frontu v Štrbe. Dali
si vysvetliť príbeh malej Aničky Sokolovej, ktorá bola 1. septembra 1944 zranená, držiac sa za ruku s matkou, a zraneniu aj podľahla, otriasol nimi i tragický
skon 17-ročného Michala Drugaja. Postáli
nad hrobom manželov Samuela a Márie
Teplickovcov, ktorí sa zadusili v pivnici,

Členovia SZPB so žiakmi základnej školy.

kde sa ukryli pred streľbou 4. septembra
1944 a Nemci delostreleckou paľbou nižný koniec dediny zapálili. Navštívili hrob
partizána desiatnika v zálohe Jozefa Kajabu, ktorý padol pri prestrelkách v našom
katastri, kahanec zapálili i na hrobe neznámeho vojaka.
Nikto z tých, čo im na hrobe zapálili

kahanec vojnu nechcel, ich smrť bola nedobrovoľná, hrozná. Príbehy deti zaujali
a organizátori tohto podujatia – Obec Štrba, ZO SZPB a ZŠ v Štrbe si želajú, aby
sa na týchto ľudí nezabudlo a mladá generácia vždy na nich spomínala s úctou.
Anna Gejdošová, ZO SZPB v Štrbe
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INFORMÁCIE Z PODUJATÍ
Jeseň je dar
Jeseň je dar. Zúročí celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť, pokoj
a vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň
vytvára umelecké diela, ktoré sú ako
krásna paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek vo svojej
jeseni. Tvaroval a formoval ho majster
život skúškami, radosťami, ale aj problémami a starosťami. A v jesennom mesiaci október, ktorý je venovaný našim
starším spoluobčanom, každoročne pripravujeme slávnostné popoludnie. Konalo sa 27. októbra s názvom Jeseň je
dar. S prianím dobrého zdravia, šťastia,
spokojnosti a radosti v kruhu svojich
najbližších sa prihovorila zástupkyňa
starostu Ing. Dagmar Vincová a slová
úcty vyslovil so svojom pozdrave za
obe cirkvi kňaz evanjelickej cirkvi Stanislav Baloc.
Na tomto stretnutí sme venovali
priestor i gratuláciám jubilujúcim spoluobčanom, ktorí v roku 2019 oslávili 70,
80 a viac rokov. Je ich 106 a najväčší
potlesk patril najstaršej jubilantke –
96-ročnej Márii Bobákovej.
Prítomní rodičia, starí i prastarí rodičia pookriali pri programe detí materskej školy, základnej umeleckej školy,
základnej školy a Detského folklórneho
súboru Štrbianček.
Vysoký vek tají múdrosť života.

Tri tvorivé tvory
opäť v Štrbe
Trojica hercov, v zložení Juraj „Šoko“
Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský
a Stano „Stanley“ Staško zavítali v utorok 19. novembra 2019 do Štrby, aby
interaktívne zapojili obecenstvo do
svojej adrenalínovej javiskovej show
Tri tvorivé tvory. Hudobným hosťom
večera bol muzikant Richard Chovan,
frontman kapely Horehigh. Pri príchode
do sály kultúrneho domu diváci napísali
na lístky rôzne témy, ktoré herci prečítali a tri z nich vyžrebovali. Vo svojich

Program pripravili deti z Materskej, Základnej a Základnej umeleckej Školy v Štrbe a DFS Štrbianček.

Bielučký vlas skrýva dávne starosti.
Útrapy do tváre vpísal čas. Len srdce
je ešte mladé a dobré, štedro rozdáva
lásku a neradno o priazeň žobre. Takí
sú naši starí otcovia a staré mamy,

ktorým ešte raz úprimne blahoželáme a prajeme peknú jeseň života. Za
ozvučenie podujatia ďakujeme Základnej umeleckej škole.
Ľubomíra Otčenášová

predstaveniach si od
divákov prevzali niekoľko predmetov, ktoré
sa tiež stali súčasťou
vystúpenia. Táto kombinácia prvkov urobila
opäť divadelný večer
jedinečným a neopakovateľným. Trité zavítali
do Štrby aj v máji 2017
a vtedy aj dnes si vyslúžili od publika veľký
potlesk. Organizátorom tohto podujatia nadviazal na októbrové predstavenie
bol Art Café Štrba, coffee and cocktail Chlieb s maslom.
bar, ktorý v rámci divadelnej jesene
Eva Jančíková, Art Café Štrba
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Spomienky patrili našim najdrahším
Výnimočný je deň v predvečer Pamiatky zosnulých, keď spomienky patria našim najdrahším. Spomíname viac
ako inokedy na tých, ktorí nám chýbajú.
V lone cintorína – večného odpočinku
i dlhého spánku, pri stovkách horiacich
sviečok a ľudských osudov v súmraku
jesenného ticha spomíname na všetko,
čo nás spájalo, či už rodičovskú lásku,
lásku matky k dieťaťu, úctu a lásku detí

k rodičom, manželské putá, vzťah človeka k človeku. V tento deň sa konal
na našom cintoríne pietny akt. Všetkým, ktorí prišli zaspomínať na svojich
najbližších sa prihovoril starosta obce
Michal Sýkora.
Menovite sme si spomenuli na 34
spoluobčanov, ktorí svoju knihu života
zatvorili od 1. novembra 2018 do tohtoročnej Pamiatky zosnulých.

Krásne slnečné počasie, piesne ženskej speváckej skupiny Štrbän a tichá
smútočná hudba, ktorá sa rozliehala
cintorínom, umocnili tento sviatočný
deň.
Po skončení pietneho aktu sa konala
v Dome smútku ekumenická bohoslužba.
Ľubomíra Otčenášová

Ženská spevácka skupina Štrbän zaspievala niekoľko smútočných piesní.

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE OCENENÍ DARCOM KRVI
Dňa 28. 11. 2019 sa konalo v Poprade slávnostné
odovzdávanie vyznamenaní
Slovenského červeného kríža
mnohonásobným bezpríspevkovým darcom krvi.
Poďakovaním za takýto humánny skutok je udeľovanie
plakiet MUDr. Janského a medailí profesora MUDr. Kňazovického. Ocenených darcov
z Popradského i Kežmarského okresu bolo takmer 500,
z toho dostalo za 10-násobné darovanie krvi bronzovú
plaketu 270, za 20-násobné
darovanie 148 a u žien 30
a u mužov 40-násobné darovanie 51 darcov.

Zlatou Janského plaketou bola ocenená aj naša občianka Anna Smržová.

Z obce Štrba boli ocenení: Bronzová Janského plaketa – Lenka Levocká, Benjamín Macko, Slavomír Havaš, Jana Šibalová,
Strieborná Janského plaketa – Martin Baláž, Anna Garajová, Zlatá Janského plaketa – Anna Smržová. Ďakujeme.
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Kniha je ten najkrajší darček
Obec Štrba pripravuje v súvislosti s nadchádzajúcim výročím prvej písomnej zmienky o obci vydanie série kníh, ktoré budú jej obyvateľom
a návštevníkom pripomínať neuveriteľne bohatú históriu tejto typickej podtatranskej obce. Jednou z týchto kníh bude aj zdokumentovaná história
najvyššie položenej časti obce – Štrbského Plesa, ktorá sa síce dĺžkou svojej histórie „nechytá“ na samotnú materskú obec Štrba, ale na druhej
strane ju vyvažuje množstvom usporiadaných významných, najmä športových podujatí. Táto kniha sa k svojim čitateľom dostane do rúk pod tohtoročný vianočný stromček, aby tak počas nadchádzajúcich „dlhých zimných večerov“ vrchovatou mierou naplnila svoje poslanie v znamení hesla „Kniha
je pre človeka to, čo sú pre vtákov krídla“. Autormi tejto knihy sú Peter Chudý, Vladimír Labuda a Michal Sýkora za výraznej pomoci viacerých
pracovníkov Obecného úradu v Štrbe a mnohých ďalších spolupracovníkov zo Slovenska i zahraničia. A o čom teda ten tohtoročný vianočný darček,
pod názvom „Štrbské Pleso v premenách času“, bude?

Táto kniha prináša komplexný pohľad na
históriu, vývoj a súčasný stav tejto osady,
a to prostredníctvom prezentácie
jej stavebných pamiatok, ich histórie, spolu so životnými príbehmi
ľudí, ktorí v nej žili, pôsobili, alebo boli jej návštevníkmi, ako aj
udalostí, ktoré sa v nej odohrali.
Štrbské Pleso ako kúpeľnú osadu
založil v roku 1872 na brehoch
rovnomenného jazera liptovský
zemepán Jozef Szentiványi a od
svojho vzniku bola osada neoddeliteľnou súčasťou podtatranskej
obce Štrba s výnimkou obdobia
niekoľkých desaťročí po 2. svetovej vojne, kedy osadu spravovalo
mesto Vysoké Tatry.
Samotné Štrbské Pleso má veľmi bohatú a pestrú históriu aj čo
sa týka usporiadania mnohých
významných
medzinárodných
športových podujatí tak v zim-

ných, ako aj v letných športoch. Od roku
1900, kedy bol na zamrznutej hladine

Štrbského plesa usporiadaný
európsky šampionát v rýchlokorčuľovaní, sa táto osada stala
hostiteľským miestom až 22 európskych a svetových šampionátov najmä v zimných športoch.
Tým najvýznamnejším podujatím bolo usporiadanie nezabudnuteľných Majstrovstiev sveta
1970 v klasických lyžiarskych
disciplínach, ktoré sú doteraz
historicky najväčším a najúspešnejším medzinárodným športovým podujatím, usporiadaným na
území Slovenska. Toto podujatie
pritom významne zmenilo nielen
samotné Štrbské Pleso, ale aj
podstatnú časť Vysokých Tatier
a podtatranského regiónu. Veď
pri jeho príprave a samotnom
usporiadaní bolo v regióne vybudovaných až 31 významných
investičných stavieb, ktoré doteraz rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú fungovanie
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všetkých tatranských osád, ich obyvateľov
i návštevníkov. Štrbské Pleso sa ako najvyššie položená osada na Slovensku hrdí
aj označením „Perla Vysokých Tatier“.
Jej najkrajšou prirodzenou dominantou je
vysokohorské jazero Štrbské pleso, ktoré
bolo v roku 2008 nominované ako jediný
slovenský zástupca aj do celosvetovej cestovateľskej internetovej ankety o Nových
sedem prírodných divov sveta /New Seven
Wonders of Nature/. Do tejto ankety bolo
nominovaných 261 najkrajších miest na
svete z 222 krajín a Štrbskému plesu sa na
základe hlasovania návštevníkov
z celého sveta podarilo dostať až
medzi 77 semifinalistov, čo bol
vynikajúci výsledok a zároveň
úspešná propagácia tohto malebného miesta Slovenska.
Vzhľadom na nadmorskú výšku
Štrbského Plesa 1 350 metrov
nad morom, je na tomto čarovnom mieste takmer všetko považované na „najvyššie“ na celom
Slovensku, či už je to samotná
osada, železničná stanica, pošta,
kostol či lyžiarsky areál. Na jeho
území pramení aj viacero vodných tokov, ktoré tečú do dvoch
rôznych morí. Jedna časť smeruje
do Čierneho mora a druhá do Baltického mora, čím je toto územie
aj súčasťou prirodzeného európskeho rozvodia. Počas svojej relatívne krátkej histórie zanechalo

Štrbské Pleso svoju výraznú stopu až
v piatich štátoprávnych usporiadaniach do
ktorých patrilo, počnúc Rakúsko – Uhorskou monarchiou, cez prvú Československú republiku, Slovenský štát, obnovené
Československo i samostatnú Slovenskú
republiku. Všetky tieto zriadenia zanechali
na tomto mieste aj stavby, ktoré boli ich
„výkladnou skriňou“, ktorú prezentovali
významným návštevníkom z celého sveta.
Určite oprávnene boli celé Vysoké Tatry
vrátane Štrbského Plesa začiatkom roku
2019 vyhlásené renomovaným celosveto-

vým cestovateľským sprievodcom
Lonely Planet za Najlepšiu európsku turistickú destináciu v roku
2019. Bolo to nielen ocenenie
úchvatnej tatranskej prírody, ale
najmä záväzok pre súčasných
predstaviteľov regiónu, aby toto
prírodné bohatstvo neustále zveľaďovali a ochránili ho aj pre budúce
generácie.
Samotná kniha bola spracovaná
ako chronologický prehľad výstavby jednotlivých stavieb v tejto osade, z ktorých mnohé sú zapísané aj
v Zozname národného kultúrneho
dedičstva Slovenskej republiky.
Viaceré z týchto stavieb získali aj
prestížne domáce i zahraničné ocenenia za inovatívny prístup ich tvorcov pri vzájomnom rešpektovaní
okolitej krásnej tatranskej prírody.
Výnimočnou je aj skutočnosť, že sa
v osade darí postupne rekonštruovať a modernizovať bývalé slávne vily a hotely, čím
sa jej vracia noblesný vzhľad z čias bývalej
„zlatej éry Štrbského Plesa“. Kniha je jedinečná aj množstvom použitých historických i aktuálnych fotografií, ktoré majú za
cieľ ukázať meniacu sa krásu tejto osady
a umocniť tak čitateľský zážitok.
Ing. Peter Chudý
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VIDIEČANOVA HABOVKA
V obci Habovka sa 16. – 17. novembra
2019 uskutočnilo celoštátne kolo súťaže
hudobného folklóru Vidiečanova Habovka.
Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum, hlavným organizátorom Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
a spoluorganizátorom je obec Habovka. Po
troch rokoch sa tu stretli tí najlepší interpreti ľudovej hudby, ktorí sa v dlhom procese
prebojovali cez regionálne a krajské kolá až
na toto vrcholné podujatie. Celková úroveň
súťažiacich bola mimoriadne kvalitná. Ich
výkony posudzovala odborná porota, ktorej
predsedníčkou bola Mgr. Alžbeta Lukáčová,
PhD. Ďalšími členmi poroty boli prof. PaedDr.
Bernard Garaj, CSc., Ing. Karol Kočík, PhD.,

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD. a Mgr.
Milan Rendoš. Takmer 300 súťažiacich sa
predstavilo v 4 kategóriách: sólisti speváci
a spevácke duá, spevácke skupiny, ľudové
hudby, sólisti inštrumentalisti. Medzi nimi
aj folklórna skupina Štrbän.
O kvalite súťažných výkonov celoštátneho
kola svedčí aj to, že nikto zo súťažiacich
nebol zaradený do bronzového pásma. Aj
napriek tomu, že folklórna skupina Štrbän
pracuje v novom zložení len krátko, prespievala sa s priamym postupom cez okresnú,
krajskú až na celoštátnu súťaž do Habovky.
S pásmom nosenia svadobných darov jej
porota udelila Zlaté pásmo.

Pre FS Štrbän účasť na celoštátnej súťaži
v Habovke mala aj ďalší úspech. Mgr. Milan
Rendoš navrhol FS Štrbän účinkovať v Rádiu
Regina a nahrať ucelený hodinový program
do relácie Klenotnica ľudovej hudby.
Ľubomíra Otčenášová
FS Štrbän počas súťažného vystúpenia.

Publikáciu Štrbské Pleso a okolie „pokrstili“
v Budapešti limbovým ihličím
V Obecných novinách č. 47 – 48 z 26. 11. 2019 bol uverejnený príspevok z krstu publikácie „Štrbské Pleso a okolie“ v maďarskej verzii, ktorý
sa uskutočnil 13. 11. 2019 v Budapešti. Príspevok uvádzame v plnom znení:
Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu
v Maďarsku a Slovenský inštitút v Budapešti zorganizovali v stredu 13. novembra 2019
podujatie Slovensko v zime, ktoré pozvaným hosťom prezentovalo možnosti zimnej
dovolenky v strediskách zimného športu
na Slovensku. Podujatie bolo spojené s prezentáciou knihy Štrbské Pleso a okolie.
Hostí, medzi ktorými boli aj Hende Csaba,
podpredseda maďarského parlamentu, Pavol Hamžík, mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku a Michal Sýkora, starosta obce Štrba,
privítala Soňa Jelínková, vedúca zahraničného CR v Maďarsku. Záštitu nad podujatím prevzal mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík, ktorý vo svojom úvod-

nom príhovore privítal prítomných a uviedol: „Slovensko je krásna krajina po celý
rok, ale myslím si, že to našim maďarským
priateľom ani nemusím zdôrazňovať, lebo
poznajú krásy našej prírody. Dnes však
chcem predstaviť Slovensko – Vysoké
Tatry, Nízke Tatry a Donovaly v zime, keď
majú osobité čaro. A som rád, že budeme
aj pri prezentácií knihy môjho dlhoročného
priateľa Michala Sýkoru, starostu obce Štrba, ktorý tu predstaví knihu Štrbské Pleso
a okolie. Práve on patrí k najlepším znalcom
našich Vysokých Tatier a ich okolia a jeho
propagácia jednej z najkrajších častí Slovenska je mimoriadne záslužná. Vedel by
som pekne a dlho hovoriť o Slovensku, ale
to nie je cieľom môjho príhovoru. Na záver
len dodám: mimoriadne si cením dobré
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susedské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, medzi našimi národmi. A z úprimného srdca si prajem, aby to tak zostalo
i v budúcnosti.“
„Za môj srdečný vzťah k Štrbskému Plesu, Štrbe a Michalovi Sýkorovi, starostovi
tejto obce ďakujem okrem iného aj nášmu
spoločnému vzťahu k významnému človeku z našej minulosti Ľudovítovi Markušovskému, rodákovi z Tatranskej Štrby – lekárovi, univerzitnému profesorovi, autorovi
mnohých publikácií a jednému z prvých
organizátorov moderného zdravotníctva
v strednej Európe.“ Začal svoj príhovor
podpredseda maďarského parlamentu Hende Csaba. „V revolučných rokoch 1848 –
1949 bol vojenským lekárom a vďaka
svojej angažovanosti a vzdelanosti sa stal
významným vzdelancom. Neskôr žil a pracoval v meste Szombathelyi, kde je po ňom
pomenovaná nemocnica. V tejto nemocnici
som sa narodil ja, narodili sa v nej aj moje
deti aj moji rodičia. Práve náš spoločný
vzťah k doktorovi Ľudovítovi Markušovskému začal naše priateľstvo, inicioval naše
prvé stretnutie s Michalom Sýkorom i moju
prvú návštevu v Štrbe. A bolo pre mňa veľkým potešením a aj cťou zbierať fotografické údaje i fotografie zo života Dr. Markušovského. Teším sa, že kniha je takmer taká
krásna ako príroda v nej zobrazená.“
„V Budapešti som bol v poslednom období dosť často. Okrem iných dôvodov aj
kvôli dokumentom, ktoré mapujú históriu
Štrbského Plesa,“ povedal vo svojom príhovore Michal Sýkora a pokračoval: „Naše
národy spája spoločná história i to, že sme
susedia. Spomínal sa Dr. Markušovský, ale

je tu ešte ďalší,
pre Štrbské Pleso významný
človek – Jozef
Szentiványi,
jeho zakladateľ. Publikácií
o Štrbskom
Plese je pomerne málo a my
sme sa rozhodli túto medzeru
vyplniť. Pripravujeme tri nové
publikácie:
prvou sú atraktivity Štrbské
ho Plesa, je to ľahší typ publikácie, ktorá
poukazuje na jeho výnimočnosť, druhá na
440 stranách mapuje jeho rozvoj a tretia –
pripravovaná – je o Jozefovi Szentiványim,
o jeho začiatkoch, plánoch a odkaze pre budúcnosť. Hľadáme ešte ďalšie dokumenty
a sme vďační za každý nález i pomoc pri
ich hľadaní. Mojím koníčkom je zbieranie
dobových pohľadníc Štrbského Plesa. Nerobím to pre seba, ale pre jeho zmapovanie
a pre generácie, ktoré prídu po nás. Je to
jedna z ciest, ako povzbudiť hrdosť obyvateľov na svoj región“.
„Región Vysoké Tatry je ideálnou destináciou pre milovníkov zimných športov,
aktívnych turistov, pre tých, ktorí majú radi
krásy prírody, adrenalín, zábavu i históriu,“ začala prezentáciu Viktória Kubalová
z OOCR Región Vysoké Tatry. Pokračovala
výpočtom možností lyžovania v jednotlivých strediskách, dĺžkami vlekov, zjazdo-

viek, ich kapacitou, turistickými atrakciami
ako sú ľadový dóm a ďalšími lákadlami
pre turistov. Jej fundovaná prezentácia sa
stretla so záujmom publika, ktoré ju odmenilo potleskom. Vyvrcholením podujatia bol
„krst“ knihy Štrbské Pleso a okolie – fakty – atraktivity – zaujímavosti. Publikácia
bola prezentovaná v dvojjazyčnom slovensko-maďarskom vydaní, predstavil ju jej
spoluautor Michal Sýkora. „Táto publikácia
odľahčeným spôsobom predstavuje perlu
Vysokých Tatier – Štrbské Pleso,“ povedal
Michal Sýkora. „Nešli sme do podrobností,
ale každej významnej udalosti či už v dejinách alebo v súčasnosti, každej oblasti
sme venovali približne dve strany. Prezentovali sme v nej komplex našich hotelov,
možnosti ubytovania, ako aj možnosti športového a kultúrneho vyžitia.“
Text a foto: Obecné noviny č. 47-48

Budova Kultúrneho domu v Štrbe oslávila jubileum
Pred 60-timi rokmi - citujem z Obecnej
kroniky - „Rok 1959 priniesol nové
úspechy. 25. októbra obec prežívala
jednu z veľkých a radostných slávností, otvorenie nového kultúrneho domu.
Otvorenie stánku kultúry, po ktorej tak
túžobne sa dovolávali občania sa uskutočnilo v nedeľu 25. októbra 1959.
Slávnostný prejav predniesol podpredseda ONV z L. Hrádku Július Bohner. Prestrihnutím pásky prúd občanov
vstúpil do nového kultúrneho domu,
v ktorom odzneli referáty jednotlivých
zástupcov Krajského národného výbo- Výstavba Kultúrneho domu v Štrbe (1958-59).
ru.“ - toľko sa píše o otvorení Kultúrneho domu v Štrbe v Obecnej kronike. v Štrbe takýto kultúrny stánok, kde sa podujatia, ale aj pre športovcov slúži
Odvtedy budova prešla niekoľkými re- môžeme stretávať pri rôznych kultúr- náš kultúrny dom už šesť desaťročí.
konštrukciami, no sme radi, že máme nych podujatiach. A nielen na kultúrne
Ľubomíra Otčenášová

ŠTRBSKÉ NOVINY

14

POZVÁNKY NA ADVENTNÉ PODUJATIA
Opäť nám končí jeden rok a mnohí z vás nám určite dajú za pravdu, že nebol práve najľahší. Niečo dal, niečo vzal a mnohé už nikdy nebude
také ako predtým. Taký je život. Plný nečakaných prekvapení. Blížia sa vianočné sviatky a my vám chceme spríjemniť nevšedné chvíle adventného
obdobia, ktoré sú v našej obci každý rok štedré na kultúrne podujatia. Na druhú adventnú nedeľu sme pripravili mikulášske popoludnie s divadlom
Etudy a divadelným predstavením Polepetko. Nechýbal Mikuláš ani mikulášske balíčky. V tento deň sa rozsvietil v centre obce vianočný stromček.

14. DECEMBER 2019

/SOBOTA/ o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu v ŠTRBE

Nevšedné chvíle blížiacich sa vianočných sviatkov nám spríjemní koncert The Gospel Family. 40-členný spevácky zbor
z Novej Dubnice od vzniku v roku 2006 pracuje pod umeleckou taktovkou Juraja Horta. Jeho repertoár tvoria prevažne
tradičné gospelové evergreeny, ale aj klasika, pop, slovenské chrámové piesne, ako aj zborové chorály, či iné rôzne štýly
piesní. Je držiteľom ceny Európskej únie umenia The Golden Europea. Zbor spolupracuje s takými popovými hviezdami ako
sú Jana Kociánová, Sima Martausová, Mária Čírová, James Evans, Zdeněk Plech (sólista opery Českého národního divadla)…
S vianočným repertoárom ponúknu nevšedný a jedinečný hudobný zážitok aj našim obyvateľom.

Vianočný koncert pri príležitosti Predvianočného stretnutia
s dôchodcami. Účinkovať budú žiaci ZUŠ, ZŠ a deti materskej
školy. Dôchodcovia nad 62 rokov dostanú na podujatí vianočný
darček a vianočné občerstvenie.

Koncert sa uskutoční:

18. DECEMBER 2019
/STREDA/

• na Štrbskom Plese o 12,00 hod.
v hoteli Borovica
• v Tatranskej Štrbe o 15,00 hod.
v hoteli Rysy
• v Štrbe o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu
a vianočná kapustnica v reštaurácii Martek
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Svetový deň behu a odhalenie pamätnej tabule bronzového
medailistu Pavla Hurajta
Pri príležitosti Svetového dňa behu sa
konali v Základnej škole v Štrbe aktivity
na podporu tohto svetového dňa. Žiaci
podľa tried si upevňovali svoje nadobudnuté vedomosti v environmentálnej výchove
(prikrmovanie zvierat v zime, dopad odlesňovania, znečisťovanie prostredia a pod.),
topografii, dopravnej výchove v spolupráci
s obecnou políciou (Pavol Srebala, Pavol
Marec), podávaní prvej pomoci za asistencie člena rýchlej zdravotnej pomoci Petra
Pastrnáka. Žiaci ďalej hovorili o zdravom
životnom štýle, pitnom režime i stravovaní. V telocvični na nich čakali pohybové
aktivity ako: beh, strečingové cvičenia a na
záver hry.
Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili aj krásneho aktu, odhalenia pamätnej tabule nášho
olympionika Pavla Hurajta za zisk bronzo-

vej medaily na ZOH vo Vancouvri v biatlone. Deti sa pripomenuli transparentom,
s ktorým sme ho čakali pred obecným
úradom po zisku bronzovej medaily. Odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnili: Pavol
Hurajt, ktorý prišiel aj so svojím synom
Matejom, predsedníčka OK Vysoké Tatry
Mária Jasenčáková, členky OK Vysoké
Tatry Anna Pasiarová a Viera Klimková,
poslanec OZ a triedny učiteľ, zároveň prvý
tréner nášho bronzového olympionika Michal Šerfel. Pamätnú tabuľu nám venovalo
Združenie klubov Slovenska pod vedením
Ivana Čierneho. Pamätná tabuľa má svoje
čestné miesto vo vestibule Základnej školy
v Štrbe. Pri jej odhalení odznela olympijská
hymna, ako aj hymna SR.
Môžeme sa právom pýšiť, koľkí odchovanci športových tried našu školu, obec,

Úspešný biatlonista Pavol Hurajt.

ale aj krajinu ako reprezentanti bývalého
Československa a po rozdelení aj Slovenska reprezentovali na SP, ME, MS, ZOH.
Jedným z nich je aj Pavol Hurajt, účastník
Zimných olympijských hier (ZOH): Turín
2006 – Taliansko, Vancouver 2010 - Kanada, Soči 2014 - Rusko, Majstrovstiev sveta
(MS) – letný biatlon: Osrblie 2014 – Slovensko, Majstrovstvá Európy (ME): Novosibirsk 2009 – Rusko a na Svetovom pohári
v biatlone.
Pamätné tabule v školách, kde začínali
úspešní športovci je krásna myšlienka ako
zvečniť úspechy športových osobností. Verím, že pre našich žiakov to bude motivácia, aby možno raz sme sa tešili z ďalších
pamätných tabúľ.
Deti privítali bronzového medailistu zo ZOH vo Vancouvri transparentom, s ktorým sme ho čakali
pred obecným úradom v roku 2010.

Mgr. Ľubomíra Iľanovská
riaditeľka ZŠ Štrba

TRIDSAŤ ROKOV OD PREZIDENTSKEJ NÁVŠTEVY VO VYSOKÝCH TATRÁCH
Minulý mesiac sme si pripomenuli okrúhle, tridsiate výročie udalostí
17. novembra 1989, kedy bol pokojný študentský pochod pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v Prahe násilne
ukončený zložkami vtedajšej Verejnej bezpečnosti. Nasledovala séria prejavov občianskej nespokojnosti, v Čechách vzniklo
hnutie Občianske fórum, na Slovensku hnutie Verejnosť proti násiliu a uskutočnil sa aj
generálny štrajk. Do čela zmien v našej krajine sa dostali bývalí disidenti na čele s Vác-

lavom Havlom, ktorý bol po
odstúpení dovtedajšieho prezidenta Gustáva Husáka dňa
29. decembra 1989 poslancami FZ ČSSR zvolený za nového prezidenta krajiny. Po
vyčerpávajúcich dňoch politického zápasu o budúcnosť
Československa v posledných dvoch mesiacoch roku
1989 pricestoval v januári
1990 novozvolený prezi-

Príchod prezidenta Václava Havla na Štrbské Pleso.
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dent Václav Havel s manželkou Oľgou
na niekoľkodňový oddychový pobyt do
Vysokých Tatier. Ubytoval sa v bývalom
vládnom zariadení Fučík /dnes účelové
zariadenie Vlády SR Kamzík/ v Starom
Smokovci.
Keďže oddychujúci prezident prejavil záujem prebehnúť sa po tatranských
bežeckých terénoch, obrátil sa vtedajší
športový referent z vládneho zariadenia
Fučík František Mrázik na Tatranskú správu účelových zariadení SO ČSZTV i správu TANAP-u o poskytnutie vhodného doprovodu. Za tatranskú správu prezidenta
Havla na jeho bežeckých potulkách sprevádzali Štefan Galik a Michal Legutky.
Jedeň deň prezident Havel strávil na
bežkách na hrebeni Spišskej Magury nad
Ždiarom smerom k Príslopu, na druhý deň
sa zase rozhodol pre Štrbské Pleso, kde
si prebehol časť cesty k Jamskému plesu
a okolie Štrbského plesa. Svoju návštevu
na Štrbskom Plese začal pri detskom liečebnom dome Solisko, kde jeho návšteva
vyvolala nebývalá rozruch tak medzi návštevníkmi osady, ako aj zamestnancami
kúpeľov.
A práve pri Solisku vznikli nezabudnuteľné zábery prezidenta Václava Havla
na bežkách i v obkolesení nadšených
turistov i zamestnancov kúpeľov. Tieto
fotografie, ktoré nám zo svojho rodinného
archívu ochotne zapožičala Alojzia Tichá
z Tatranskej Štrby, vtedajšia vrchná sestra z detského liečebného domu Solisko,
nám i po tridsiatich rokoch pripomínajú
návštevu hlavného protagonistu Nežnej
revolúcie z roku 1989 v Československu
u nás na Štrbskom Plese.
Ing. Peter Chudý

Zamestnanci kúpeľov privítali prezidenta Havla pred DLÚ Solisko kyticou kvetov.

Prezident Václav Havel v kruhu nadšených obdivovateľov, zo zamestnancov kúpeľov je medzi nimi
napr. Ján Šleboda v klobúčiku, pred ním Anna Marušáková a Anastázia Rajčuľová v bielej
vetrovke, vľavo druhá od prezidenta Havla je Anna Smoleňáková.

ALOis CHYTIL - PIETNA SPOMIENKA NA NADŠENÉHO PROPAGÁTORA
VYSOKÝCH TATIER
Začiatkom novembra sme si počas Pamiatky zosnulých pripomenuli popri našich najbližších, ktorí nás už navždy opustili, aj tých, ktorí sa výrazným spôsobom, svojou prácou a pôsobením za svojho života zapísali aj do histórie Vysokých Tatier. Jednou z najvýraznejších osobností, ktorá sa
stala celoživotným propagátorom Vysokých Tatier a najmä Štrbského Plesa, bol aj český vydavateľ, publicista a fotograf Alois Chytil, ktorý zomrel
pred sedemdesiatimi rokmi v roku 1949 v Prahe. Bol to práve on, ktorý pre Čechov po vzniku prvej Československej republiky „objavil“ Vysoké
Tatry a najmä Štrbské Pleso a pričinil sa tiež o nasmerovanie Štrbského Plesa medzi významné medzinárodné strediská zimných športov.
Tohtoročné okrúhle sedemdesiate výročie úmrtia Aloisa Chytila je preto dobrou
príležitosťou, pripomenúť si najmä tatranskú časť jeho plodného života. Aj keď Alois
Chytil pravdepodobne prvýkrát navštívil
Štrbské Pleso už pred rokom 1914 /je zná-

ma jeho fotografia na pohľadnici Štrbského
Plesa pri drevenej kaviarni, ktorá bola asanovaná práve v roku 1914/, jeho tatranský
príbeh sa začal naplno písať až 20. decembra 1918. Vtedy pricestovali na popradskú
železničnú stanicu traja českí turisti a ly-

žiari, ktorí sa rozhodli pre nevšedné dobrodružstvo – silvestrovať vo Vysokých Tatrách. Dvaja z trojice odvážlivcov boli Alois
Chytil s manželkou Júliou a švagor a tretí
bol ich kamarát, stotník Dvořák, ktorého do
Tatier vyslalo Ministerstvo národnej obra-
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ny, aby na podnet českého Skiklubu vyhľadal vhodné terény na realizáciu lyžiarskeho
výcviku vojakov. Najskôr navštívili Starý
Smokovec, tam ich však znechutilo neprajné prostredie nemecko – maďarských
majiteľov a personálu hotelov a reštaurácií,
a tak sa rozhodli už spolu s ďalšími priateľmi osláviť prvého slobodného Silvestra
v novovzniknutej Československej republike na Štrbskom Plese.
Od stanice Štrba išli na Štrbské Pleso
peši, hoci niesli so sebou kopu proviantu,
pretože zubačka ešte po vojne nefungovala. Pražského vydavateľa počas tejto
návštevy zimné Vysoké Tatry skutočne
očarili a rozhodol sa ich predstaviť českej
verejnosti, ktorá bola dovtedy turisticky
zameraná na Alpy a Julské Alpy. Oslava
Silvestra a privítanie Nového roku 1919 na
Štrbskom Plese bolo zabezpečené barterovým spôsobom u horára Havaša v inšpekčnej miestnosti horárne, pretože nič iného
nefungovalo. Českí návštevníci rúbali drevo a odpratávali sneh a za to mali strechu
nad hlavou a nejakú stravu. Najdôležitejším výsledkom tejto Chytilovej návštevy
Tatier bolo rozhodnutie, že sa čoskoro
vráti, prinesie so sebou oveľa viac priateľov aj s potrebnými zásobami potravín a aj
lyžami a začne s intenzívnou propagáciou
tohto prekrásneho kúta novej republiky.
Horár im pri rozlúčke prisľúbil ubytovanie
v opustenej vile Gömöri – lak.
Netradičná oslava Silvestra a Nového
roku 1919 u horára Havaša na Štrbskom Plese mala svoje pokračovanie už vo februári
2019, kedy do Tatier pricestovala opäť
pod Chytilovým vedením z Prahy spolu až
14 – členná skupina Pražanov, medzi ktorými boli deviati členovia českého Skiklubu
a traja mali preukaz Spolku zimných športov. Zo štrbskej stanice išli tentokrát už na
lyžiach a boli riadne obťažkaní zásobami
jedla. Horár dodržal sľub a hostí ubytoval vo vile Gömöri – lak, kde však neboli

Víchrica na hladine Štrbského plesa.
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sami. Stretli sa tam so skupinou
mikulášskych a ružomberských
milovníkov Tatier, vedených Fedorom Droppom, no obe skupiny
si výborne rozumeli. Vzájomne si
pomáhali, delili sa o potraviny, zabezpečovali palivo, striedali sa pri
sporáku v kuchyni u Havašovcov
a spolu sa stravovali v inšpekčnej miestnosti horárne.
Keďže obe skupiny turistov
okrem lyžovania chceli byť aj
trochu užitočné, rozhodli sa po
sebe zanechať v osade aj „ducha
nových čias“. Spoločne vymysleli
nové názvy objektov na Štrbskom Plese, a tak sme odvtedy
mali hotely Kriváň a Jánošík,
vily Detvan, Marína a Dom Jána
Jiskru z Brandýsa, ubytovne Jazierka a Popelka, Masarykovu
promenádu okolo jazera a dokonca aj Cestu Slobody, ktorá spájala
všetky tatranské osady. Tabuľky
s novým názvom cesty umiestni- Manželia Chytilovi (1912).
li na viacerých miestach medzi
Štrbským Plesom a Tatranskou Lomnicou, rok 1919 bol vo vzťahu Chytila k Vysokým
kam sa odviezli na saniach s dvojzápra- Tatrám mimoriadny. Patril aj k iniciátorom
hom, ktorý im zapožičal správca Vyšných vzniku „Pracovního sboru sportovního
Hágov. Názov Cesta Slobody krátko na to a turistického“, ktorý mal rozvíjať aktivity
úradne schválilo aj Ministerstvo pre sprá- hlavne v Tatrách. Do popredia pritom klávu Slovenska v Bratislave. Viaceré názvy dol stavbu chát a výstavbu turistických
jednotlivých budov na Štrbskom Plese tak chodníkov. V tomto roku vyšiel aj „Chytiluv
zotrvali až do dnešných dní.
pruvodce po Vysokých Tatrách“, ktorý poVydavateľ Chytil však bol aj skúsený fo- tom do roku 1934 vyšiel spolu až v siedtograf, a tak z tohto pobytu vo Vysokých mych vydaniach, pričom formálnu i obsaTatrách odchádzal s množstvom zaujímavých záberov. Súčasťou tejto skupiny českých obdivovateľov Vysokých Tatier však
boli aj akademickí maliari O. Bubeníček
a C. Jelínek, ktorým krásne počasie umožnilo namaľovať nevšedné obrazy tatranskej
prírody. Už v máji 1919 z týchto fotografií
i obrazov usporiadal Alois Chytil v Prahe
putovnú Tatranskú výstavu, ktorá pozývala k návšteve týchto
hôr. Osobne ju otváral prezident republiky Tomáš G. Masaryk a na jej vernisáž
prišli takmer všetci
veľvyslanci, akreditovaní v novom Československu. Účastníci vernisáže tiež
vyzberali medzi sebou čiastku 15 000
korún v prospech
znovuoživenia ŠtrbChytilova turistická mapa Vysokých Tatier.
ského Plesa. Práve
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hovú stránku od IV. vydania vylepšila aj
skutočnosť, že jeho spoluautorom sa stal aj
Václav Dusil. Popri tomto turistickom sprievodcovi sa objavila aj „Chytilova mapa
Vysokých Tater“, ktorá potom s drobnými
korektúrami vyšla ešte v ďalších troch vydaniach.
Alois Chytil bol tým, ktorý dal na sklonku roku 1919 podnet aj na usporiadanie
prvých Zimných športových hier na Štrbskom Plese v roku 1920, na ktoré bol pre
českých športovcov z Prahy vypravený dokonca zvláštny vlak. Aj keď organizátorom
neprialo celkom počasie, počas štrnástich
dní sa tam nachádzalo 350 hostí, pričom
slávnostnej otváracej schôdze sa zúčastnilo päť županov zo Slovenska a zástupcov
až 31 športových klubov z celej republiky,
z toho bolo 9 zo Slovenska. Takto sa dokázala nielen možnosť využitia zimnej sezóny
vo Vysokých Tatrách, ale zároveň sa práve
Štrbské Pleso v Tatrách stalo najvýznamnejším zimným lyžiarskym strediskom po
Tatranskej Polianke, ktorej tento primát
patril ešte v období rakúsko – uhorskej
monarchie. Začiatkom tridsiatych rokov
minulého storočia sa veľa českých turistov
dostalo do Vysokých Tatier aj vďaka akcii
nazvanej „Chytilove prázdninové vlaky“.
Jednalo sa z jeho strany o zorganizovanie veľkých skupín turistov, pre ktorých
zabezpečil zľavy tak na rýchliky, ako aj
zubačku, či Tatradráhu, ako sa vtedy pomenovala tatranská elektrická železnica po
jej prevzatí Legiobankou. Stovky turistov
a desiatky lyžiarov v zime vďaka tomu objavovali Vysoké Tatry, pričom spoznávali
Slovensko ako krajinu dovtedy pre nich neznámu, poznanú skôr len z romantických

Prvý Chytilov bazár bol umiestnený pri stanici električky na Štrbskom Plese.

opisov cestovateľov a literátov.
Stal sa aj najznámejším výrobcom typických tatranských suvenírov a snažil
sa ich predávať aj do zahraničia. Otvoril
si predajne suvenírov na Štrbskom Plese
i v Hornom Smokovci, kde ponúkal svoje
publikácie, mapy, pohľadnice, fotografie,
obrazové skladačky a ďalší materiál. Najmä predajňa, ktorá bola umiestnená pod
terasou Grand hotela Kriváň a bola známa
pod menom „Bazár Júlie Chytilovej“, sa
stala v medzivojnovom období turistickou
legendou. V roku 1925 usporiadal Chytil
vo veľkej sále Lucerny v Prahe aj prednášku o Vysokých Tatrách a začal dokonca vydávať periodikum „Z Tater, našich hor
a lázní“, ktoré vydával viac ako dva roky.
Tieto periodiká majú mimoriadnu výpovednú hodnotu, pretože vystihujú meniacu sa

atmosféru vtedajších Tatier. Dávali zároveň
autorský priestor osobnostiam, ktoré atmosféru tvorili a do spoločenského a kultúrneho vývoja rozhodujúcim spôsobom zasiahli
/napr. dôstojník Václav Dusil/.
Po roku 1927 sa však nezhodol s takmer
všetkými svojimi bývalými spolupracovníkmi a kolegami, stal sa zatrpknutý a venoval
sa už iba svojim osobným aktivitám. Či sa
jednalo o tzv. novinárske kverulantstvo je
už dnes ťažšie posúdiť, ale podľa neho bolo
všetko zlé okrem toho, čo robil on. Jeho
stopu neskôr zachytávame napr. aj pri fotografovaní Pretekov FIS v roku 1935 na
Štrbskom Plese, kde pracoval ako člen propagačnej komisie.
Chytil sa so svojimi tatranskými fotografiami zúčastňoval aj mnohých propagačných veľtrhov a výstav. V roku 1938 bola
napr. na hospodárskej výstave v Prahe vystavená panoráma Vysokých Tatier s rozmermi 22 m x 2,7 m, ktorá bola neskôr vystavená aj v Košiciach. Jej zmenšená verzia
s dĺžkou 6 m bola prezentovaná aj v Paríži.
Chytilove tatranské fotografie sa objavovali
aj po vzniku samostatného Slovenského
štátu na propagačných materiáloch o Štrbskom Plese a Tatranskej Lomnici.
Zo Slovenska z Horného Smokovca, kde
vtedy býval, v roku 1947 pravdepodobne
skrz zdravotné problémy, odcestoval do
Mariánskych Lázní, zomrel v Prahe v roku
1949, no jeho prínos pri objavovaní Tatier
českými turistami je nespochybniteľný.
Podľa knihy Mikuláša Argalácsa „Česká
stopa v Tatrách“ voľne spracoval Ing. Peter
Chudý

Návšteva spoločnej skupiny českých a slovenských turistov vo februári 1919.
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE ŠTRBSKÉHO PLESA
Aj rok 2019 bol na Štrbskom Plese veľmi bohatý na množstvo významných okrúhlych výročí, ktoré boli v jeho histórii spojené s rokmi, končiacimi deviatkou. Mnohým sme sa na stránkach Štrbských novín venovali v priebehu tohto roka podrobnejšie, no zostali viaceré, ktoré sme si pre
nedostatok času a priestoru akosi nevšimli. Prinášame vám preto ešte zopár čriepkov z histórie Štrbského Plesa, ktoré stojí za to si pripomenúť
aspoň nakrátko pred skončením kalendárneho roka 2019.
na opačnej strane ako dnešná ného Jozefa Szentiváyniho.
stanica a ponad trať viedol via100 rokov od označenia vozidiel kopřivdukt. Smerom k Popradu bolo
ešte stanovište traťovej údržby, nickej automobilky menom „Tatra“ pod
nákladisko a odstavné koľaje dojmom tatranských skúšobných jázd
pre tzv. postrkové rušne. Na se- v zime 1918/1919 na trase medzi Štrbvernej strane trate bola od roku ským Plesom a Štrbou /rok 1919/
1896 umiestnená aj údolná
Po vypuknutí 1. svetovej vojny v roku
stanica ozubnicovej železnice
na Štrbské Pleso. Preprava sa 1914 sa novovzniknuté automobilové firpodľa cestovného poriadku na my v Rakúsko-Uhorsku predháňali, ktorá
tejto trati Košicko-bohumínskej bude zásobovať c. a k. armádu nákladželeznice začala 1. júla 1872. nými vozidlami. Kopřivnická firma /vtedy
Výstavba železničnej trate v štrbskom záreze pred stanicou
Vlak z Košíc do Bohumína pre- ešte v Nesselsdorfe/ ponúkla armáde dva
Štrba.
mával denne a cestovný čas typy nákladných automobilov NW TL2
a NW TL4 /Nesseldorfer Wagenbau/ s typovým
150 rokov od začiatku budovania naj- trval 13 h a 18 min.
ťažšieho úseku Košicko–bohumínskej železnice z Popradu do Žiliny, ktorá spojila
140 rokov od vystaveTatry so svetom a na ktorom sa nachádza nia obrazu „Štrbské Pleso
aj stanica Štrba /Csorba/ vo výške 895 m v Karpatoch“ od Miklósa
/Mikuláša/ Barabása na
nad morom /rok 1869/
výstave v Budapešti, na
Stavebne zložitý úsek Poprad – Žilina ktorom boli po prvýkrát
začali budovať 15. decembra 1869. Trať v histórii zobrazené aj prvé
prechádzala pri Štrbe cez popradsko – váž- budovy v novovzniknutej
ske rozvodie vo výške 895 metrov nad mo- osade /rok 1879/
rom, na trati bolo niekoľko veľkých mostov a dva tunely. Tento najdlhší úsek trate
Maďarský maliar Miklós
s dĺžkou 139 km dali potom do prevádzky Barabás namaľoval tento
Nákladné auto NW TL2, skúšané na trase Štrba - Štrbské
12. decembra 1871. Na tomto úseku bola obraz počas svojej návštePleso, dostalo neskôr označenie Tatra.
vybudovaná aj najvyššie položená že- vy u Jozefa Szentiványiho
lezničná stanica Štrba, ktorá bola s výškou na Štrbskom Plese a ná895 metrov nad morom najvyššie položenou sledne ho v roku 1879 predstavil aj verej- označením vozidiel, ktoré od roku 1915 aj
železničnou stanicou v celom Uhorsku. Bu- nosti na výstave v Budapešti. Okolo jazera začala sériovo vyrábať. Aby šéfkonštruktér
dova železničnej stanice bola postavená asi už vidno postavené prvé štyri budovy tejto Hans Ledwinka vyskúšal nový typ bŕzd,
4 km od obce, v jej chotári, na mieste nazý- novej osady, začínajúc súkromnou poľov- chcel preveriť ich účinnosť v ťažkých tevanom Hochwald. Tento dopravný uzol bol níckou chatkou Jozefa Szentiványiho na rénoch a na tento účel si vybral Vysoké
v roku 1880 premenovaný na Tatranskú južnom brehu jazera /za ňou vľavo už vidno Tatry. Práve v úseku medzi Štrbským PleŠtrbu. Pôvodná železničná stanica Štrba aj budovu hotela Štrbské Pleso, postavenú som a Štrbou teda skúšali nielen brzdy, ale
bola peknou hrazdenou stavbou a stála v roku 1879/, pokračujúc Mikulášovou aj motory a výdrž karosérie. Tieto vozidlá
chatou na polostrovčeku na mali neortodoxnú konštrukciu a vzduchom
východnom brehu a končiac chladený motor, ktorý sa „neuvaril“ ani
Jozefovou chatou na západ- v horských stúpaniach, ani v horúcom
nom brehu jazera. V popredí lete. Následne vojna skončila, vznikla nová
obrazu, ako bolo v tom čase republika a noví majitelia firmy určite aj
často zvykom, namaľoval aj pod dojmom tatranských skúšobných jázd
tri postavy, na ktorých zobra- v zime 1918/1919 označili už v roku 1919
zil seba, známeho maďarskéh svoje nové vozidlá veľkým nápisom Tatra.
orientalistu Ferencza Hoppa, Táto značka si potom v kategórii osobných,
ktorý býval častým návštevní- ale aj nákladných áut získala celosvetové
kom Jozefa Szentiványiho na uznanie a bola tak vynikajúcim propagátoObraz Štrbské Pleso v Karpatoch od Miklósa Barabása.
Štrbskom Plese, ako aj samot- rom Tatier doma i vo svete.
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100 rokov od začiatku
dobudovania
nového Grand hotela
Hviezdoslav na Štrbskom Plese významným slovenským architektom, staviteľom
a stavebným podnikateľom
Michalom
Milanom Harmincom,
ktorého 150. výročie
narodenia si pripomíname práve v tomto
roku 2019 /rok 1919/

20 rokov od Majstrovstiev sveta juniorov
FIS v klasických lyžiarskych disciplínach
v rakúskom Saalfeldene, kde pretekár ŠKP
Štrbské Pleso, združenár Michal Pšenko,
získal v súťaži v skoku na lyžiach na mostíku K 85 striebornú medailu, ktorá je zatiaľ posledným cenným kovom, ktorý naši
pretekári získali v klasických disciplínach /
rok 1999/
Na balkónoch Grandhotela Hviezdoslav sa vynímal štrbský svätoondrejský kríž.

V roku 1916 sa na základe pôvodného
projektu Guida Hoepfnera rozhodlo Uhorské kráľovské ministerstvo pôdohospodárstva postaviť na Štrbskom Plese nový
hotel ako dostavbu k jestvujúcej stavbe
Grand hotela v zalomenom pôdoryse.
Neskôr Hoepfner pôvodný projekt hotela
trochu pozmenil, v roku 1917 boli na jeho
výstavbu vyčlenené prvé peniaze, no vojna znemožnila jeho plánované dokončenie
v roku 1918. Po vzniku Československa
a prevzatí kúpeľov sa novým investorom
stavby stalo ministerstvo s plnou mocou
pre správu Slovenska, ktoré poverilo architekta Aloisa Pinkasa prepracovaním
pôvodného realizačného projektu. Na základe cenovej ponuky bol 19. júla 1919 poverený dostavbou tohto hotela významný
slovenský architekt, staviteľ a stavebný
podnikateľ Michal Milan Harminc, ktorý
mal na starosti aj odborný dozor. Harminc
hotel aj dostaval, aj keď generálny inšpektor Československých štátnych kúpeľov
MUDr. František Veselý kritizoval predraženosť tejto stavby. Stavebné práce Harminc
ukončil 10. decembra 1921, no práce na

jeho dokončení pokračovali až do roku
1923, kedy bol v júli po dlhých peripetiách
otvorený ako „Grand hotel Hviezdoslav“,
na počet najväčšieho slovenského básnika.
60 rokov od objavenia mladého jelenčeka na Štrbskom Plese, z ktorého sa na
niekoľko rokov stal najobľúbenejší zvierací
kamarát pre deti zo štrbskopleskej základnej školy /rok 1959/
Koncom päťdesiatych rokov minulého storočia sa začal priamo v osade na Štrbskom
Plese objavovať mladý jelenček, ktorého si
obľúbili okrem turistov najmä deti, navštevujúce tunajšiu základnú školu. Deti dali
jelenčekovi meno jeleň Peter. Ten stratil svoju prirodzenú plachosť pred ľuďmi a často
doprevádzal deti na ich ceste z domu do
školy a naspäť. Tento nevšedný úkaz však
netrval iba pár mesiacov, ale jeleň Peter deti
sprevádzal až niekoľko rokov. A tak sa tento
zvierací kamarát stal nielen súčasťou detstva mnohých, teraz už dospelých, bývalých
obyvateľov Štrbského Plesa, ale aj trvalou
spomienkou na časy dávno minulé.

Michal Pšenko.

Združenár Michal Pšenko ako pretekár
ŠKP Štrbské Pleso trénoval v silnej skupine združenárov pod vedením trénera
Vladimíra Fráka. Jeho kolegovia z družstva Martin Novoroľník i Peter Diča získali
pre Slovensko aj medailové umiestnenia
na Svetových zimných univerziádach,
či už to bolo v kórejskom Muju – chonju
v roku 1997 alebo doma na Štrbskom Plese v roku 1999. Michalovi sa viac darilo
v rámci pretekov Svetového pohára B v severskej kombinácii, či na Majstrovstvách
sveta juniorov. Pšenko však bol lepší skokan ako bežec, a tak ho tréner Frák počas
spomínaných MSJ FIS 1999 nominoval aj
na súťaž v skoku na lyžiach. Michal obsadil najmä po výbornom skoku v druhom
kole pretekov druhé miesto, keď nad jeho
sily bol iba výborný japonský skokan Kobayashi Nishishita.
Podľa archívnych materiálov obce Štrba
voľne spracoval Ing. Peter Chudý

Jeleň Peter odprevádzal deti do školy.
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Halové majstrovstvá SR mladých hasičov 2019 VO SvitE
V sobotu 26. 10. 2019 v basketbalovej
hale vo Svite súperili mladí hasiči a hasičky z rôznych častí Slovenska, uskutočnil
sa tu už 27. ročník halových Majstrovstiev
Slovenska mladých hasičov o Putovné
poháre prezidenta Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR. Deväťdesiatjeden päťčlenných družstiev súťažilo v troch súťažných
disciplínach - v štafetovom behu 5 x 30
metrov s prekážkami, štafete hasičských
dvojíc a uzlovej štafete.
V úvode prítomných privítala primátorka
mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová, ktorá
poďakovala všetkým, ktorí sa podieľajú
na práci s mládežou a hlavne súťažiacim,
ktorí sa venujú tejto ušľachtilej činnosti.
Nasledovalo ocenenie aktívnych a zaslúžilých členov DHZ pri príležitosti 95. výročia
trvania Územnej organizácie DPO SR Poprad.
Medzi ocenenými bol Peter Gavalier,
ktorý obdržal na návrh Územného výboru
okresu Poprad medailu "Za príkladnú prácu".
A potom sa už spustil päťhodinový
súťažný maratón, v ktorom sa postupne
predstavilo 455 mladých hasičov z dobrovoľných hasičských zborov a základných škôl. Bojovalo sa o ceny, ktoré venovala Dobrovoľná požiarna ochrana SR
a ÚzO DPO SR Poprad.
V kategórii chlapcov (i zmiešané družstvá chlapcov a dievčat) súťažilo 55 družstiev. Víťazom sa stala Šuňava I. Druhé
miesto obsadila Spišská Stará Ves. Bronz
si prevzala Slovenská Ves. Ocenenia sa
dostalo aj štvrtým Danišovciam I a piatej
Štrbe I - vedúci Peter Gavalier. Družstvo
súťažilo v zložení - Andrej Ceklár, Natália
Blašková, Lucia Bezáková, Matej Juhás
a Matúš Kuruc. Druhé družstvo zo Štrby
skončilo na 42. mieste v zložení - Dávid
Blaho, Ľubka Silvajová, Nelka Krupová,
Lenka Šurinová a Alex Šubrt.
Spomedzi 36 družstiev dievčat bola
opäť najlepšia Spišská Stará Ves I, obhájila minuloročné prvenstvo. Na druhom
mieste skončila Šuňava I. 3. miesto patrilo
Danišovciam II. Ocenené boli i štvrté Gánovce (PP) - vedúca Anna Štenclová a piata Tvarožná. Štrbské dievčenské družstvo
v zložení - Karolína Blahová, Alexandra
Majerčíková, Simona Kurucová, Dáša Juhásová, Viktória Počalová na 20. mieste.
Nesúťažili Radko Silvaj a Samko Jesenák.
Poháre slušnosti za vzorné vystupovanie - dar starostu obce Štrba Michala

Naši mladí hasiči.

Sýkoru prevzali najsympatickejšie kolektívy - dievčat z DHZ ZŠ Urmince (okres
Topolčany) a chlapcov OZ Badín (Banská
Bystrica). Ocenenie odovzdal poslanec
PaedDr. Michal Šerfel. Stalo sa tradíciou
odmeniť i najmladších účastníkov Halových majstrovstiev SR mladých hasičov,
ktorými tentoraz bola Kristína Kriváková
z Matejoviec nad Hornádom (SN) a Alex
Šubrt zo Štrby (PP) - ceny venoval starosta obce Gerlachov Mgr. Ján Hroboň. Od

Pred samotnou súťažou.

ich vzniku v roku 1993 sa tu zúčastnilo už
1 748 päťčlenných družstiev. Počas trvania súťaží sa dostala súťaž do povedomia
dobrovoľného hasičstva celého Slovenska
a ja s hrdosťou môžem konštatovať, že
umiestnenie štrbských detí - 5. miesto je
najlepším v histórii 27 ročníkov halových
Majstrovstiev Slovenska.
Michal Petruška
DHZ Štrba
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Šoldov
ožíva ODDIELU po jesennej časti
výsledky druŽStiev
fUTBALOVÉHO
Rok 2019 bol v štrbskom futbalovom klube rokom nových začiatkov a rozširovania hráčskej základne. Vytýčené ciele, ktoré sme si stanovili na
začiatku roka sa nám podarilo splniť. V súčasnosti máme okrem „A“ mužstva aj „B“ mužstvo hrajúce liptovskú ligu, dorastenecké družstvo, dve
žiacke kategórie a predprípravku.

V lete sa zúčastnilo mládežnícke družstvo zájazdu do Trnavy, kde odohralo prípravný zápas.

S tými najmenšími deťmi sme sa začali
v telocvični pravidelne stretávať začiatkom
roka 2018. Postupne sa naše rady rozšírili a momentálne máme v predprípravke
prihlásených 32 detí vo veku od 3 do
7 rokov. Trénerom je Milan Macko st. Deti
sa učia základy futbalovej abecedy, ľahkú
atletiku a prácu v kolektíve. Od roku 2019
organizačne spadajú pod Futbalový oddiel
Športového klubu Štrba.
Teší nás, že Štrba má od 1. 7. 2019
mládežnícke futbalové tímy, konkrétne
kategórie prípraviek U 11 (deti od 8-11 rokov) a žiakov U 13 (deti od 11-13 rokov)
pod vedením trénera Martina Pohloda. Za
toto obdobie absolvovali množstvo tréningov. Prípravka U 11 sa zúčastnila štyroch
turnajov. Žiaci U 13 odohrali 18 zápasov.
Chceli sme deti priviesť k pohybu a k špor-

najviac chlapcov a omladiť „A“ mužstvo.
"A“ mužstvo je po jesennej časti na
4. mieste so stratou 10 bodov na vedúci
Spišský Štvrtok. Po dobrom začiatku sme
mali v strednej časti súťaže menší útlm,
no nakoniec sa chlapci rozbehli a máme
šnúru 5-tich zápasov bez prehry. Veľkým
lákadlom je aj pohár Podtatranského futbalového zväzu, kde sme aktuálne už v semifinále. Medzi jarnou a jesennou súťažou
je dlhá zimná príprava, v rámci ktorej
chceme absolvovať čo najviac tréningov,
ale aj prípravných zápasov na umelých
ihriskách v kraji. Veríme, že sa nám podarí súťaž ešte zdramatizovať. Trénerom
je Ján Vitko. Poslednou kategóriou je „B“
mužstvo, sú to hráči nad 35 rokov. Táto
súťaž sa hrá v liptovskom kraji a momentálne má 8 mužstiev. V tabuľke je „béčko“
na 2. mieste. Základňu tvoria hráči aj mimo
Štrby, ktorí v minulosti boli aktívnymi hráčmi
„A“ mužstva. Trénerom je Marián Macko.
Futbalový výbor ďakuje všetkým, ktorí
nezištne pomáhali a pomáhajú akýmkoľvek spôsobom futbalovému oddielu.
Vďaka patrí tiež rodičom detí, sponzorom
a obci Štrba.
Výbor FO ŠK Štrba

tu, preto sme pre ne zorganizovali viac
vydarených výletov. Bola to pre deti motivácia, aby tréningy nepovažovali za prácu,
ale aby tam chodili s radosťou a s potešením. V spolupráci so základnou školou
sme sa prihlásili do projektu "Dajme spolu
gól", vyhláseného Slovenským futbalovým
zväzom, kde sme boli úspešní a boli nám
poskytnuté pomôcky pre deti na tréning.
Dorastenecké družstvo je spojené
s družstvom zo Šváboviec. S ich vedením máme dobrú
spoluprácu. V súťaži
sú registrovaní pod
hlavičkou Štrby. Niektorí dorastenci záPOZVÁNKA NA VOLEJBALOVÝ TURNAJ
roveň hrajú za naše
O POHÁR STAROSTU OBCE ŠTRBA
„A“ mužstvo, pretože
snahou je získať čo

V predposlednú novembrovú sobotu sa stretli v Spoločenskom dome v Štrbe
na spoločnej akcii predprípravky, prípravky a žiaci FO ŠK Štrba s rodičmi.

Milí priatelia a priaznivci volejbalu!
Milí priatelia a priaznivci volejbalu!
Srdečne vás pozývame na jubilejný 40. ročník volejbalového turnaja
Srdečne vás pozývame na jubilejný
o Pohár starostu
Štrba, obce Štrba,
40. ročník volejbalového
turnaja o obce
Pohár starostu
ktorýktorý
sa uskutoční
28. 12. 2019 / sobota/ v telocvični ZŠ Štrba o 8.30 hod.
sa uskutoční 28. 12. 2019 /sobota/ v telocvični ZŠ Štrba o 8.30 hod.
Tešíme
sa na spoločný športový zážitok.
Tešíme sa na spoločný športový zážitok.
Volejbalový oddiel ŠK Štrba

Volejbalový oddiel ŠK Štrba
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Blíži sa Tatranský pohár v behu na lyžiach
a verejné preteky Štrbské bežky
Štrbské Pleso má históriu bohatú na vrcholné podujatia v zimných športoch. Prvé majstrovstvá Československa v lyžovaní sa tu konali už v roku
1920. Na rovnakom mieste sa v rokoch 1935 a 1970 uskutočnili aj Majstrovstvá sveta a len nedávno, v roku 2015 aj Svetová zimná univerziáda.
Svoj kontakt so svetovou lyžiarskou špičkou udržiava Štrbské Pleso doteraz vďaka Tatranskému poháru v behu na lyžiach, ktoré sú každoročne
v medzinárodnom kalendári FIS Slavic Cup.
Tohtoročný príchod chladného počasia
sa predpokladal až v prvom decembrovom
týždni, preto sa organizátori rozhodli presunúť preteky zo začiatku decembra na
náhradný termín 28.-29. decembra 2019.
Nepriaznivé počasie neumožnilo zorganizovať FIS preteky na prelome mesiaca november a december v rakúskom stredisku
Ramsau a o preložení decembrových pretekov uvažujú aj v poľskom Zakopanom.
V dvojdňovom programe Tatranského
pohára sa opäť predstavia pretekári z okolitých európskych krajín a organizátori
predpokladajú účasť viacerých kvalitných
pretekárov známych aj zo svetových pohárov. Obdobie okolo Nového roka patrí
v svetovom pohári sérii pretekov Tour de
Ski, na ktorých sa zúčastňuje iba absolútna bežecká špička a ostatní športovci
venujú toto obdobie vrcholovej príprave
práve v strediskách, akým je Štrbské
Pleso. V sobotu 28. decembra sa o 9:30
hodine uskutoční kvalifikácia na šprinty
voľnou technikou. Finálové rozbehy budú

prebiehať od 11:00 hodiny.
V nedeľu 29. decembra odštartujú ženy na 5 km a muži na
10 km preteky klasickou technikou s intervalovým štartom
a súčasťou pretekov bude aj
prvé kolo Slovenského pohára
v behu na lyžiach dorastu a dospelých. Preteky sú určené pre
pretekárov, ktorí majú licenciu
FIS a počas celého priebehu
pretekov budú uzatvorené súťažné trate pre verejnosť. Bližšie informácie o obmedzeniach
na tratiach budú zverejnené na
stránkach organizátora a obce
Štrba pred podujatím.
Na podujatie sa pripravujú aj
všetci slovenskí reprezentanti
a tím Národného lyžiarskeho
centra nordic, ktorí sa v novembri pripravovali v lyžiarskom
stredisku Livigno. Preteky v Taliansku a na Štrbskom Plese
patria aj do prípravy pretekárky zo Štrby Márie
Danielovej, ktorá sa pripravuje na Majstrovstvá
sveta juniorov v klasickom lyžovaní, ktoré sa konajú v marci v nemeckom
Oberwiesenthal a na Tatranskom pohári už budú
známi aj 15 - 18 roční
účastníci Zimnej olympiády mládeže v švajčiarskom Lausanne.
Už 7 rokov sa organizátori zo Športového klubu
Štrba snažia ponúknuť
lyžiarskej verejnosti preteky, na ktorých sa môžu
zúčastniť všetci fanúšikovia bežeckého lyžovania
bez ohľadu na ich vek
a schopnosti. V nedeľu
19. januára 2020 sa na
Štrbskom Plese uskutočnia verejné preteky
v behu na lyžiach Štrbské

bežky, ktoré sú pod záštitou hudobnej skupiny No Name a na pripravenej trati si prídu
zapretekať aj bratia Ivan a Igor Timkovci.
Zároveň v tento deň medzinárodná lyžiarska asociácia FIS organizuje oslavu
Svetového dňa snehu World Snow Day,
do ktorého sa zapojí okolo 500 podujatí,
vrátane Štrbských bežiek. Oslavy budú
prebiehať v 45 krajinách. Pre všetkých
bežkárov bude pripravený dvoj a päť kilometrový okruh. Pretekať sa bude voľnou
technikou s hromadným štartom a na trati
bude pripravená aj klasická stopa. Mená
najrýchlejších pretekárov budú zapísané
na putovné Štrbské bežky. Pre žiakov bude
pripravená 700 metrová prekážková trať
SnowKidz kros šprint s intervalovým štartom. Bližšie informácie budú zverejnené na
www.skstrba.sk.
Matúš Jančík
LO ŠK Štrba
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Šoldov ožíva
30. výročie založenia
Kulturistického oddielu ŠK Štrba
Snahy človeka o sebazdokonaľovanie sú
také staré ako ľudstvo samo. Kulturistiku
môžeme zaradiť medzi najefektívnejšiu metódu nielen pre formovanie postavy, ale aj
ducha jednotlivca. Existuje mnoho materiálnych i umeleckých dôkazov o tom, že cvičenia s bremenami sú známe odpradávna
a ideál zdravého, fyzicky zdatného a krásneho človeka, ktorý je odjakživa organickou súčasťou snáh o ľudskú dokonalosť.
Kulturistika troma desaťročiami svojej
oficiálnej existencie v Štrbe i neklesajúcou
popularitou dokázala, že je omnoho viac
než len módnym trendom. Najviac priaznivcov má hlavne u mladej generácie chlapcov a dievčat. Priestory posilňovne slúžia
občanom Štrby a nezáleží na tom či majú
pätnásť, tridsať alebo päťdesiat rokov. Rozhodujúce je, že patria medzi tých, čo chcú
konať. Ide o mladých ľudí, ktorí potrebujú
telesnú aktivitu, ktorá by bola čo najefektívnejšia na zlepšenie ich vzhľadu, kondície
a upevnenia zdravia a za ktorou nemusia
cestovať mimo obce. Samozrejme, je mnoho spôsobov, ako sa pokúsiť zmeniť, vyformovať si svoju postavu. Jedným z najúčinnejších spôsobov je však ten, ktorý k cieľu
dovedie pomerne najkratšou, aj keď nie
práve najľahšou cestou.
Kulturistický oddiel v Štrbe začal svoju
oficiálnu činnosť od roku 1989. Zakladajúci členovia Stanislav Chalúpka, Ing. František Vojčík, Peter Miklošek, Mgr. Pavol
Marec, Stanislav Kováč, Ján Kováč, Peter
Garaj, Drahuš Šnajder, Dušan Korenko, Slavomír Jurčo, Stanislav Baláž, Pavol Macko,
Vladimír Hyben, Dušan Lučanský, Ivan
Kadliček sa pričinili aj o to, že sa kultúra
cvičenia z pivníc rodinných domov a stodôl
preniesla do značne vyhovujúcejších pod-

Členovia kulturistického oddielu na stretnutí.

Pri príležitosti 30. výročia vzniku boli ocenení - zľava: Ing. František Vojčík, Michal Sýkora
a Stanislav Chalúpka.

mienok pre tento šport. Zanietenosť týchto členov by, samozrejme, nepostačovala
bez pomoci iných subjektov. V začiatkoch
sme využívali priestory pre svoju športovú
činnosť v miestnej organizácii bývalého
Zväzarmu. Tieto priestory boli však dočasné. Išlo o kamenné prízemné priestory,
ktoré nevyhovovali priestorovo, ale ani
hygienicky. Pomocnú ruku nám poskytol
hlavne starosta obce Michal Sýkora, a to
poskytnutými priestormi pod kultúrnym
domom, ktoré sú pre túto športovú činnosť najvyhovújucejšie. Obecný úrad nám
vychádza v ústrety. Príkladom je výmena
plastových okien, rekonštrukcia kúrenia v
priestoroch posilňovne, finančná pomoc
poskytnutá k 20. výročiu (2014), z ktorej

sa zrealizovala komplexná rekonštrukcia
interiéru posilňovne.
V súčasnej dobe sa kulturistický oddiel
už nezameriava na súťažnú činnosť ako
to bolo v minulosti, keď členovia kulturistického oddielu dosiahli krásne výsledky
v tomto športe.
Veríme, že sa nájdu v budúcnosti aj ďalší
priekopníci kulturistiky v Štrbe, ktorí budú
úspešne reprezentovať našu obec a oddiel.
Zameriava sa hlavne na mladú generáciu a jej športovú a voľnočasovú aktivitu. Snahou oddielu je preventívna činnosť
a zamedzenie delikventného správania
u tejto generácie.
Oddiel poskytuje priestory posilňovne
aj záujemcom iných športových odvetví,
ako napr. futbalistom, lyžiarom, horolezcom, tenistom alebo prívržencom bojových
športov. Naše priestory využívajú aj žiaci
športového gymnázia ELBA, ktoré má sídlo
v tunajšej ZŠ v Štrbe.
Naša činnosť a chod oddielu je prevažne
financovaná z členských príspevkov jednotlivých členov oddielu. Prevažne sa využívajú na obnovu posilňovacích zariadení
a na modernizáciu interiéru posilňovne.
Tridsaťročná činnosť kulturistického
oddielu je rozmanitá, čo sa týka aktivít
svojich členov v obci Štrba, ale aj aktívnej
športovo-súťažnej činnosti. Pomedzi aktivít
môžem spomenúť pomoc pri rekonštrukcii kultúrneho domu, sťahovanie obecného úradu do terajších priestorov, čistenie
potoka v Tatranskej Štrbe a pod. Medzi
najvýznamnejšie aktivity oddielu patria: organizovanie súťaže juniorov a junioriek Východoslovenského kraja v športovej kulturistike, usporadúvanie diskoték, súťažná
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činnosť členov oddielu v športovej kulturistike a naturálnej kulturistike, pomoc
pri dokončovacích prácach futbalového
ihriska a tribúny, pomoc pri organizovaní
nultého ročníka Štrbskej športovej smršte na Štrbskom Plese, ako aj organizovanie M-pover copu, súťaže v silovom
trojboji.
Každoročne má kulturistický oddiel
v Štrbe do 65 členov, počtom členov
sa radí medzi najväčšie oddiely Športového klubu Štrba. Naďalej sa teší
veľkej popularite, a to hlavne medzi
mladou generáciou. Veková kategória
členov je rozmanitá - od 16 do 50 rokov.
Každoročne máme novoprijatých členov

Ďakovný list udelený pri príležitosti 20. výročia.

hlavne z radov mladej generácie. Tento čík. Od roku 2000 do roku 2002 Peter
šport zaznamenáva rastúcu tendenciu Miklošek a od roku 2002 po súčasnosť
aj u priaznivcov nežnejšieho pohlavia. je predsedom oddielu Mgr. Pavol Marec.
Našu posilňovňu navštevujú a navštevovali aj členovia zo susediacich obcí
Mgr. Pavol Marec
Šuňavy, Važca, Východnej či neďalekéKulturistický oddiel ŠK Štrba
ho mesta Svit.
Členom kulturistického oddielu sa môže
stať osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je
plne spôsobilá na právne
úkony a svojím podpisom súhlasí s určenými
stanovami oddielu. Členstvo vzniká na základe
zaplatenia členského pre
daný rok a súhlasu predsedu KO alebo výboru
KO pre prijatie záujemcu.
Pre fyzickú osobu, ktorá
má záujem stať sa členom oddielu a jej vek je Rekonštrukcia posilovne v roku 2014.
nižší ako 18 rokov, je potrebný písomný súhlas
zákonného zástupcu tejto mladistvej osoby. Fyzická osoba mladšia ako
15 rokov nebude prijatá
za člena oddielu.
Činnosť kulturistického
oddielu riadi Výbor. Od
roku 1989 do roku 1997
bol predsedom KO Stanislav Chalúpka.
Od roku 1997 do roku
2000 Ing. František Voj- Priestory posilňovne po ukončení prác.

DOTERAJŠIE ÚSPECHY NAŠICH KULTURISTOV
Rok 1989
Kováč Stanislav
• 2. miesto na Majstrovstvách SR
- dorast

• 3. miesto na Majstrovstvách ČSSR
- dorastenci

Rok 1990
Chalúpka Stanislav
• 1. miesto v šport. kulturistike na
Majstrovstvách okresu Poprad - muži
• absolútny víťaz Majstrovstiev okresu
Poprad
• 5. miesto na Majstrovstvách
Východoslovenského kraja
• 6. miesto na Majstrovstvách SR
Miklošek Peter
• 2. miesto na Majstrovstvách okresu
Poprad - muži
• 3. miesto na Majstrovstvách
Východoslovenského kraja
• 9. miesto na Majstrovstvách Slovenska
Kováč Stanislav
• 1. miesto na Majstrovstvách okresu
Poprad
• 1. miesto na Majstrovstvách
Východoslovenského kraja – juniori
• 2. miesto na Majstrovstvách
Východoslovenského kraja – muži

• 6. miesto na Majstrovstvách SR
– juniori

Rok 1990
Marec Pavol
• 4. miesto na Majstrovstvách
Východoslovenského kraja – muži
Chalúpka Stanislav
• 7. miesto na Majstrovstvách
Východoslovenského kraja – dorastenci

Rok 1992
Kováč Stanislav
• 3. miesto na Grand Prix Slovakia – muži

Rok 1993
Kováč Stanislav
• 7. miesto na Grand Prix Pepa Opava
Ludvík Milan
• 5. miesto na Majstrovstvách
Východoslovenského kraja – dorastenci
Ondirko Ján
• 2. miesto na Majstrovstvách
Východoslovenského kraja – dorastenci
• 6. miesto na Majstrovstvách SR
– dorastenci

Rok 1998
Sokol Pavol
• 7. miesto na Majstrovstvách
Východoslovenského kraja - dorastenci

Rok 2009 - 2014
Zeman Dominik
• 1. miesto v naturálnej kulturistike v
kategórii nováčik – I. ročník Victoria
Natural Cup Veľký Grob - 2009
• 2. miesto na medzinárodných
Majstrovstvách SR v naturálnej
kulturistike mužov - 2009
• 3. miesto na 5. Banskobystrickej
Grand Prix - 2010
• 3. miesto na World Championships
UIBBN Barcelona – Španielsko
- 2010
• 4. miesto na Kežmarskej Grand Prix
v naturálnej kulturistike - 2011
• 2. miesto na Majstrovstvách
Slovenska v tlaku na lavičke v Žiline
- 2011
• 1. miesto na medzinárodných
Majstrovstvách Slovenska
v naturálnej kulturistike - 2012.
• 1. miesto na Majstrovstvách
Slovenska v naturálnej kulturistike
- 2014.
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Vážení čitatelia, pre chvíle pohody vám v tomto čísle ponúkame dve krížovky.

Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 10/2019: „Október nemá štetec ani farby, predsa listy krásne farbí“. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Zuzana
Šuleková, Hviezdoslavova 709/5, 059 38 Štrba a Michal Otčenáš, Družstevná 289/36, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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Tajničky z krížoviek ŠN č. 12/2019 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67 osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk
do 31. 12. 2019. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu.
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