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

Zima pod Tatrami nás víta svojím mrazivým dotykom.
Využite tieto dni na prechádzky a objavovanie našej krásnej zimnej prírody.
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Vážení spoluobčania,
rok 2019 rýchlo ubehol a je už minulosťou. Čo predchádzajúci rok priniesol, čo nám dal do života, ale aj naopak, v čom nebol pre
nás prínosom, či menej šťastným, každému sa vryje do pamäti iným spôsobom. Hneď v úvode svojho príhovoru sa chcem poďakovať
všetkým vám, ktorí ste akoukoľvek formou a mierou prispeli v minulom roku k zveľadeniu našej obce a jej častí - Tatranskej Štrby
a Štrbského Plesa, k obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.
Aký bol predchádzajúci rok v našej obci?
Počas celého roka sme pracovali na viacerých projektoch, stavbách, aktivitách a akciách, o ktorých vás informujeme prostredníctvom obecného televízneho vysielania, ale aj Štrbských novín. Spomeniem len tie najvýznamnejšie: začali sme práce na výstavbe
nového zdravotného strediska, ktoré sa odborne nazýva Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, pripravili sme výstavbu novej
materskej školy, ktorá sa začne v jarných mesiacoch. Dokončila sa rekonštrukcia časti kultúrneho domu v rámci Komunitného centra,
ukončili sa práce na hasičskej zbrojnici, ktorá sa v poslednom období výrazne zmodernizovala, vyasfaltovali sme prechádzkovú komunikáciu v okolí lokality Šoldov a súčasne pokračovali v prácach v jeho areáli. Vykonali sme práce na odvodnení mosta pod železničným
nadjazdom v Tatranskej Štrbe, aby sa umožnilo prepojenie Tatranskej Štrby s areálom okolo Šoldova.
V priestoroch budovy obecného úradu sme zrekonštruovali sociálne zariadenia, vybudoval sa odvodňovací kanál za ulicou J. Gejdoša
v lokalite Krôn, vykonali sme práce na rozvodoch optickej káblovej televízie v niektorých bytových domoch v Tatranskej Štrbe. Na
Štrbskom Plese sa urobila výstavba objektu nových garáží a objektu šatní v športovom areáli, v kultúrnom dome pod javiskom sa zrekonštruovali sprchy, ktoré sa využívajú najmä počas Malého štrbského maratónu. Postavili sme oplotenie nového detského ihriska pri
pošte, opravila sa fontána pred kultúrnym domom, do každej domácnosti sme rozdali kompostéry na biologicko-rozložiteľný komunálny
odpad. Presadili sme vyasfaltovanie časti komunikácie medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom a pri vstupe do obce. Podieľali
sme sa na príprave modernizácie železničnej stanice v Tatranskej Štrbe, ozubnicovej trate z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso a celého
radu ďalších stavieb, ktoré v budúcnosti výrazne prispejú k zlepšovaniu kvality života v našej obci.
Vydali sme dve nové publikácie, a to Štrba – Život ľudí v minulosti a Štrba - Štrbské Pleso v premenách času. Podieľali sme sa na
monografii o obci, ktorá bude vydaná tento rok. Bude v nej spracovaná história obce, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa.
Obec spracovala a podala niekoľko žiadostí na nové projekty, z ktorých boli schválené napr. výstavba novej materskej školy, vybudovanie prenosných sociálnych zariadení pre návštevníkov na Štrbskom Plese, regenerácia sídliska vnútrobloku v Tatranskej Štrbe,
modernizácia budovy športového štadióna v Štrbe a dobudovanie kamerového systému. Počas celého roka sme zabezpečovali komplexnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Vo všetkých troch častiach obce sme v priebehu roka uskutočnili celý
rad športových a kultúrnych podujatí. Urobili sme toho veľa, nielen to, čo je už viditeľné, ale aj to, čo sa bude realizovať tento alebo
budúci rok. Možno sa dalo urobiť toho viac, ale čas a finančné prostriedky sú neúprosné a obmedzujúce. Z môjho pohľadu hodnotím,
že to bol pre obec veľmi úspešný rok.
Náročný rok 2019 je za nami.
Ďakujem za dobrú spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva a najmä pani zástupkyni, pracovníkom obecného úradu, verejnoprospešných služieb, obecnej polície, športového areálu, parkovísk, televízneho vysielania.
Zvlášť moje poďakovanie patrí môjmu bývalému dlhoročnému kolegovi a už vyše roka zamestnancovi obce JUDr. Štefanovi Bieľakovi, v ktorom mám výraznú posilu pri príprave a realizovaní projektov a našich zámerov, ale aj pri vedení obecného úradu. Chcem
poďakovať predsedovi poľnohospodárskeho družstva Ing. Jánovi Šerfelovi a predsedovi Pozemkového spoločenstva Urbár v Štrbe
Ing. Pavlovi Jančíkovi za korektné vzťahy a spoluprácu. Úprimne ďakujem obidvom kňazom - Stanislavovi Balocovi, Miroslavovi Hricovi za
ich podporu nášho snaženia pri rozvoji obce a duchovného života v nej, za udržiavanie ekumenizmu v obci, ale aj za vzájomnú pomoc.
Chcem poďakovať všetkým predstaviteľom spolkov a združení pôsobiacich v obci, riaditeľom škôl, lekárom, lekárnikom, pracovníkom
pošty, obchodov, služieb a všetkým, ktorí prispievajú k pokojnému životu v našej podtatranskej obci.

Milí spoluobčania,
prajem vám, nech novoročná radosť a pohoda vládnu vo vašich rodinách po celý rok. Nech je
nový rok pre vás štedrý na zdravie, lásku, úspechy, nech pominú prípadné nedorozumenia a zavládne dobro v každom vašom dni. Zo srdca prajem našej obci a jej častiam všeobecný rozkvet
a všetkým vám šťastný nový rok 2020!

Michal Sýkora
starosta obce
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe
Dňa 10. decembra 2019 sa konalo 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe,
ktoré prerokovalo najmä nasledovné témy:

6./ Prerokovanie návrhov na Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
zoznam všetkých doručených a predložených návrhov na zmeny a doplnky č.2
Územného plánu obce Štrba. Doručené
návrhy prerokovala komisia výstavby a následne poslanci schválili rozsah budúcich
zmien a doplnkov, ktoré budú predložené
na posúdenie a zapracovanie spracovateľovi územného plánu obce.

7./ Prehodnotenie podmienok užívania telocvične v Tatranskej Štrbe
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2019 sa uskutočnilo v priestoroch hotela
Patria na Štrbskom Plese.

1./ Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok na svojom území alebo jeho časti miestny
poplatok za rozvoj. Obec Štrba sa rozhodla
2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu
rozpočtu obce Štrba na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 12/2019. Išlo o aktualizáciu súčasných príjmov a výdavkov obce
vzhľadom na blížiaci sa záver roka.

2./ Návrh VZN obce o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v Štrbe. Týmto nariadením sa určila minimálna suma finančných
prostriedkov, ktoré musia v roku 2020
z rozpočtu obce dostať uvedené školy
v prepočte na jedného žiaka.

3./ Návrh VZN obce o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Týmto
nariadením dochádza k zvýšeniu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad
v Štrbe. Viac informácií prinášame v samostatnom článku.

tento poplatok zaviesť od 1.1.2020 (ako
niektoré ďalšie mestá a obce, ktoré ho
ešte nemali). Týmto spôsobom sa môžu
získať do rozpočtu obce financie za rozvoj
verejnej infraštruktúry (napr. cesty, chodníky, a pod.) a občianskej vybavenosti v obci.
Predmetom tohto poplatku je pozemná
stavba na území obce, na ktorú je vydané
právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa
povoľuje stavba alebo ktorá bola ohlásená
stavebnému úradu. Nariadenie určuje len
samotnú výšku poplatku. Tá sa zavádza
len pre niektoré druhy stavieb (v niektorých prípadoch je 0, a v prípade stavieb
na Štrbskom Plese je najvyššia). Poplatok
je povinný zaplatiť každý stavebník, ktorému bolo vydané stavebné povolenie alebo
ohlásenie. Základom poplatku je výmera
nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2. Výnos z tohto poplatku
je príjmom rozpočtu obce, pričom obec ho
musí použiť na zákonom určené investície.
Viac informácií nájdete v dôvodovej správe
k tomuto nariadeniu, ktorá je zverejnená na
webovej stránke obce www.strba.sk (spolu
s nariadením).

Obecné zastupiteľstvo neschválilo predĺženie nájmu pre ďalšieho nájomcu - pre
Horolezecký klub HK JAMES Tatranská
Polianka popri nájomcovi Muraria, s.r.o.
Tatranská Štrba. Poslanci požiadali prehodnotiť súčasné finančné podmienky
prenájmu telocvične v Tatranskej Štrbe
pre uvedeného nájomcu a potom sa vrátiť
k uvedenej zmene nájomnej zmluvy.

8./ Návrh na predĺženie prenájmu pre Domovina Tatry, s.r.o., Tatranská Štrba

Poslanci schválili predĺženie prenájmu kotolne na sídlisku v Tatranskej Štrbe pre
Domovina Tatry, s.r.o., Tatranská Štrba
za rovnakých zmluvných podmienok ako
v doposiaľ platnej nájomnej zmluve.

9./ Z činnosti hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z vykonaných
kontrol a schválilo Plán činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2020.

10./ Ďalšie prevádzkovanie reštaurácie
Martek Restaurant v Štrbe

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o dohodnutí úhrady
dlhu na nájomnom v mesačných splátkach
s nájomcom – spol. Martek s.r.o. Štrba,
o potrebe úpravy súčasnej nájomnej zmluvy
na prenájom Reštaurácie Martek v Spoločenskom dome v Štrbe a o potrebe modernizácie priestorov tejto reštaurácie.

11./ Poskytnutie finančnej pomoci obyvate5./ Návrh rozpočtu obce Štrba na roky ľom Prešova
2020-2022
Poslanci schválili na návrh starostu obce

4./ Návrh VZN o miestnom poplatku za Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet dotáciu z rozpočtu obce vo výške 3 000
rozvoj
obce Štrba na rok 2020 ako vyrovnaný EUR pre mesto Prešov pre účely poskytObecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 8/2019
o miestnom poplatku za rozvoj. Zákonom
č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za
rozvoj v znení neskorších predpisov sa
dala mestám a obciam možnosť zaviesť

s celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške 6 992 044 €. Poslanci zároveň vzali na vedomie návrhu rozpočtu obce
Štrba na roky 2021 - 2022 ako výhľadový
a stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu tohto rozpočtu obce.

nutia finančnej pomoci pri likvidácii následkov po mimoriadnej udalosti - po výbuchu
plynu v bytovom dome na Mukačevskej
ulici v Prešove, ktorá sa stala 6. decembra
2019.
JUDr. Štefan Bieľak

ŠTRBSKÉ NOVINY

4

Zvýšili sa miestne dane i poplatok za komunálny odpad
V obci Štrba sa od nového roku zvýšili niektoré miestne dane a tiež poplatok
za komunálny odpad. K tomuto zvýšeniu
došlo aj v iných mestách a obciach na
Slovensku. Dôvodov na uvedené zvýšenie je niekoľko. Dane z nehnuteľností
boli naposledy upravované v roku 2015,
avšak niektoré iné miestne dane neboli
upravované niekoľko rokov. Na potrebu
zvyšovania miestnych daní opakovane
upozorňuje Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR a finančný inštitút INEKO. Nielenže sú tieto dane nízke,
ale je nevyhnutné zvýšiť výnosy z nich
kvôli rýchlejšie narastajúcim výdavkom
(ako príjmom) v rozpočtoch obcí a miest.
Jedným z dôvodom zvýšenia dane
z nehnuteľností (daň zo stavieb, bytov

a nebyt. priestorov a daň z pozemkov)
je nárast nových výdavkov obcí a miest
(teda aj obce Štrba) v dôsledku prijatia
nových zákonov a uloženia nových úloh
samosprávam, na ktoré im však štát nedal potrebné financie. Okrem toho každoročne narastajú aj bežné výdavky obce
v dôsledku nárastu nákladov o infláciu
tak, ako všetkým domácnostiam. V tomto roku sa predpokladá pokles príjmov
obce – pokles nárastu tzv. podielových
daní, ktoré prichádzajú zo štátneho rozpočtu (predpoklad nárastu je len o 2-3 %).
Toto je kľúčovým príjmom rozpočtu obcí
a miest. Ale výdavky obcí a miest majú
narásť v tomto roku o cca 9 až 10 %,
takže je zjavné, že mestám a obciam budú
chýbať peniaze. A pokiaľ obec nechce

znižovať doterajší rozsah svojich služieb
a ich kvalitu, resp. nechce škrtnúť niektoré už štandardné aktivity v obci, na ktoré
sú už občania zvyknutí, tak je nevyhnutné zvýšiť aj uvedené miestne dane.
Zvýšenie dane z nehnuteľností (z pozemkov, zo stavieb a z bytov) sa týka
všetkých častí obce Štrba, ale najviac sa
to dotýka časti Štrbské Pleso. Môžeme
už teraz uviesť, že navýšenie miestnych
daní nebude postačovať na vykrytie rozdielu medzi chýbajúcimi príjmami a novými výdavkami obce. Zmena nastáva
nielen vo zvýšení sadzby dane, ale aj
v tom, že oproti predchádzajúcemu roku
už nebudú samostatné sadzby dane pre
chatové osady, ale sú samostatne určené
sadzby dane pre tri časti obce:

Nové sadzby dane pre daň z pozemkov:
Prehľad sadzby

2020

Sadzby daní z pozemkov

Štrba

TŠ

ŠP

orná pôda

0,35%

0,35 %

1,25 %

trvalý trávnatý porast

0,35 %

0,35 %

1,25 %

záhrada

0,65 %

0,65 %

1,80 %

zastavaná plocha a nád.

0,65 %

0,65 %

1,80 %

ostatné plochy

0,65 %

0,65 %

1,80 %

stavebný pozemok

2,00 %

2,00 %

3,00 %

lesný pozemok

1,70 %

1,70 %

1,70 %

Nové sadzby dane pre daň zo stavieb:
Prehľad z VZN

2020
Štrba

TŠ

ŠP

stavba na bývanie

0,12 €

0,12 €

3,30 €

pôdohospodárska stavba

0,12 €

0,12 €

3,30 €

stavby na rekreáciu a chaty

1,00 €

1,00 €

3,30 €

samostatne stojace garáže

0,50 €

0,50 €

1,00 €

hromadné garáže

0,50 €

0,50 €

1,00 €

garáže pod zemou

0,50 €

0,50 €

1,00 €

priemyselné stavby

1,50 €

1,50 €

3,30 €

stavby na podnikanie

1,50 €

1,50 €

3,30 €

ostatné stavby

1,50 €

1,50 €

3,30 €

príplatok podlažie

0,04 €

0,04 €

0,20 €

Daň zo stavieb… za 1 m2y
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Nové sadzby dane pre daň z bytov:
Prehľad podľa VZN

2020
Štrba

TŠ

ŠP

byt/ na m2

0,33 €

0,165 €

0,66 €

nebytový priestor (sklad, pivnica, garáž
nebytový priestor na podnikanie, iný účel

0,33 €

0,33 €

0,66 €

1,50 €

1,50 €

3,30 €

Daň z bytov za 1 m2

Poplatok za komunálny odpad (KO)
Od 1. januára 2020 sa v obci zvýšil poplatok za komunálny odpad z doterajších 14,–
eur na 20,– eur na osobu za rok. Prvým
dôvodom na zvýšenie tohto poplatku je
každoročný nárast množstva komunálneho odpadu, ktorý bol vyprodukovaný
na území našej obce. Ďalším dôvodom je
veľmi nízka miera triedenia (separovania)
komunálneho odpadu na území obce (len
18 % za rok 2018). Zároveň počas roka
2019 došlo k zvýšeniu výšky úložného za
uloženie odpadu na riadenej skládke odpadov. Prevádzkovateľ skládky (Brantner
Poprad) zvýšil tento poplatok za uloženie
odpadu na skládke z 26 eur na 37 eur za
1 tonu odpadu, a teda kým v roku 2018
obec zaplatila za uloženie na skládke tzv.
úložné v celkovej sume 28 600 eur, tak
v roku 2020 má zaplatiť tzv. úložné v celkovej sume 40 700 eur (nárast o 12 100
eur). Zároveň došlo k medziročnému zvý-

šeniu nákladov na zber a odvoz komunálneho odpadu na skládku (nárast nákladov
v dôsledku zmeny legislatívy - najmä nárast mzdových nákladov – zvýšenie min.
mzdy, zavedenie príplatkov, a pod.).
Navyše od roku 2019 štát zaviedol nový
(ďalší) poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke, ktorý sa platí do
štátneho rozpočtu. Výška tohto poplatku
za každú tonu uloženého odpadu závisí
od kvality triedenia komunálneho odpadu
v obci – teda od množstva vytriedeného
odpadu. Čím lepšie triedime odpad a viac
vyseparujeme, tým je tento poplatok nižší.
Ale každoročne sa sadzba tohto poplatku zvyšuje. Vzhľadom na mieru triedenia
odpadu v našej obci, obec platí štátu od
januára 2019 poplatok vo výške ďalších
12 eur za každú tonu odpadu. Od roku 2020
sa tento poplatok zo zákona automaticky
zvýši na sumu 24 eur za každú tonu odpa-

du (ak sa v obci nezlepší miera triedenia
odpadu). Takže aj to je vážny dôvod, prečo viac separovať komunálny odpad (viac
separujeme, menší poplatok platíme tak
štátu, ako aj vlastníkovi skládky odpadov).
Podľa zákona producenti odpadov (občania a podnikatelia) majú znášať všetky
náklady na nakladanie s komunálnym
odpadom na území obce. V opačnom prípade obec porušuje zákon o rozpočtových
pravidlách, nakoľko obec nesmie uhrádzať za občana, či podnikateľa náklady
na nakladanie s komun. odpadom z iných
príjmov ako z vybraného poplatku od občana, resp. podnikateľa. Na základe zistení
Najvyššieho kontrolného úradu SR obce
musia výšku poplatku nastaviť tak, aby
to zodpovedalo nákladom, ktoré má obec
s komunálnym odpadom.
V obci Štrba je to nasledovné:

Komunálny odpad - obec Štrba:
Príjmy z poplatku za KO

Celkové výdavky
na nakladanie s KO

Rozdiel (uhradený obcou
z iných príjmov)

2017

109 562,44 €

125 270,84 €

- 15 708,40 €

2018

130 889,56 €

135 908,13 €

- 5 001,43 €

2019

150 308,21 €

159 257,99 €

- 8 949,78 €

2020 - návrh (odhad)

180 000,00 €

180 000,00 €

0€

Rok

Pre všetky vyššie uvedené dôvody musela (v zmysle zákona) aj naša obec zvýšiť tento poplatok od roku
2020 nasledovne:
Poplatník - fyzické osoby

2020

Fyzická osoba

20 eur ročne

Osamelo žijúca osoba nad 75 rokov

10 eur ročne

Osoba ŤZP

10 eur ročne

Osoba zdržiavajúca mimo obec viac ako 90 dní

10 eur ročne
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Osamelo žijúca osoba nad 75 rokov a ťažko zdravotne postihnutá osoba má naďalej
zachovanú zľavu vo výške 50 %. V prípade množstevného zberu odpadu u právnických osôb a podnikateľov sa poplatok
zvýšil z doterajšej sadzby 0,03 eur za
1 liter odpadu na 0,05 eur za 1 liter odpadu.

Daň za psa

Od 1. januára 2020 sa zvyšuje daň za
psa zo sumy 6,50 eur na 10,00 eur za
každého psa ročne (okrem psa držaného
v byte). V prípade psa držaného v byte sa

daň nemení – zostáva 33,00 eur za každého psa ročne.

Daň za ubytovanie

Až od 1. apríla 2020 sa zvýši daň za
ubytovanie. Zvýšenie tejto dane bude pre
časť Štrbské Pleso zo sumy 1,00 eur na
1,50 eur za osobu/noc, v Tatranskej Štrbe (z 0,75 eur na 1,00 eur za osobu/noc)
a v samotnej Štrbe sa výška dane nemení
(zostala 0,50 eur za osobu/noc). Daň na
Štrbskom Plese bude rovnaká ako na celom území mesta Vysoké Tatry. Zvýšenie
tejto dane prinesie viac financií pre cestov-

ný ruch, a tým aj možnosť získať väčšiu
štátnu dotáciu na podporu cestovného
ruchu.
Na záver sa preto treba zamyslieť: ak
nechceme do budúcna platiť ešte vyšší poplatok za komunálny odpad, tak:
1. mali by sme sa snažiť minimalizovať
vznik odpadu,
2. a keď už odpad vznikne, tak čo najviac z neho vyseparovať (vytriediť) odpad,
ktorý sa vie ďalej zrecyklovať (plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad a pod.), a tak
čo najmenej odpadu odvážať na skládku.
JUDr. Štefan Bieľak

PREHĽAD O STAVE OBYVATEĽSTVA V ROKU 2019
Porovnanie s rokom
2018

Časť obce

Muži

Ženy

Chlapci

Dievčatá

Spolu

Štrba

992

1030

168

174

2364

2366

-2

Tatranská Štrba

377

425

42

43

887

907

-20

Štrbské Pleso

40

56

3

3

102

98

+4

Bez adresy

53

33

8

10

104

98

+6

1462

1544

221

230

3457

3469

-12

Prisťahovaní

42

79

-37

Odsťahovaní

62

62

0

Narodení

35

35

0

Zomrelí

34

31

+3

Spolu
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky sa konajú
v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.
V našej obci boli vytvorené štyri volebné
okrsky - dva v obci Štrba a po jednom
v Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese.
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania
volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala
u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je zákonom
ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia.
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky
• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
• nemá trvalý pobyt na území Slovenskej

republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
• má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v deň konania
volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov
ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz
oprávňuje na zápis do zoznamu voličov
v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
a) osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr
28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
b) v listinnej forme tak, aby žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
10. 2. 2020),
c) elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j.
najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto
účely zverejňuje na svojom webovom
sídle elektronickú adresu na doručovanie
žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo,
zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
d) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
Jitka Šuleková

9. decembra rokovalo Zastupiteľstvo PSK
9. decembra 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Poslanci prerokovali viac ako 30 bodov programu.
Hneď na úvod si všetci prítomní minútou
ticha uctili pamiatku obetí výbuchu v bytovom dome v Prešove. Zároveň poslanci
schváli finančnú výpomoc z rozpočtu PSK
vo výške 50 tis. EUR pre občanov postihnutých touto tragédiou.
Hlavným bodom rokovania bol návrh
rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia PSK
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK. Poslanci schválili predložený rozpočet na rok 2020 v celkovom objeme 240
mil. EUR. V rozpočte sa počíta okrem bežných výdavkov aj s investíciami do oblasti
dopravy vo výške 10,5 mil. EUR, z toho
4 mil. EUR je určených na opravu mostov
v havarijnom stave a ďalších 2,5 mil. EUR
na nákup novej techniky na údržbu ciest.

Zvyšných 4 mil. EUR je na opravu havarijných úsekov ciest 3. triedy, pričom pre
okres Kežmarok je určených 258 tis. EUR
a pre okres Poprad 292 tis. EUR. O ich použití rozhodnú poslanci PSK za daný okres
vo februári 2020. Zastupiteľstvo schválilo
uvedené VZN, ktorým sa určili tri programy
na poskytnutie dotácií z rozpočtu PSK: Výzva predsedu PSK (menšie dotácie, o ktorých rozhoduje predseda), Mikroprogram
(menšie dotácie schvaľované poslancami)
a Výzva pre región – na podporu väčších
investičných projektov. Dlhšia diskusia
bola o celkovom objeme finančných prostriedkov a spôsobe ich rozdelenia medzi
tieto 3 uvedené programy. Pre rok 2020
bude po úprave určených súhrnne 5,6 mil.
EUR.

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v PSK na
roky 2020 – 2025. Keďže vo februári končí funkčné obdobie hlavnému kontrolórovi
PSK, preto poslanci vyhlásili vykonanie
tejto voľby a určili jej podmienky. Poslanci
vymenovali nového riaditeľa Krajského múzea v Prešove a riaditeľa Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad
Topľou. Schválili aj dotáciu pre FUTBAL
TATRAN ARÉNA, s. r. o., na krytie bežných
výdavkov v roku 2020 a tiež návrh na zmenu právnej formy zariadenia Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná.
Zastupiteľstvo sa venovalo aj ďalším témam, aj preto jeho rokovanie trvalo takmer
5 hodín.
JUDr. Štefan Bieľak
poslanec PSK

Nový cestovný poriadok vlakov osobnej dopravy 2019/2020
Upozorňujeme občanov, že už od 15. decembra 2019 je v platnosti nový cestovný poriadok Železníc Slovenskej
republiky, ktorý platí do 12. decembra 2020. Nové cestovné poriadky si môžete prezrieť alebo vytlačiť na:
www.zsr.sk/pre-cestujucich/cestovny-poriadok-2018/2019/cestovny-poriadok-2019-2020.html
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ZRUŠENIE PREDAJNE POTRAVÍN NEZÁBUDKA
Predstavenstvo spotrebného družstva
COOP Jednoty v Poprade rozhodlo na
svojom zasadnutí dňa 28. 11. 2019
o definitívnom uzatvorení predajne
„Nezábudka“ v Štrbe na ul. Družstevnej súp. č. 292/1 k 11. januáru 2020
z dôvodu nerentabilnosti predajne.
Obec Štrba na základe záverov minuloročného verejného zhromaždenia s občanmi prijala potrebné opatrenia k zachovaniu
prevádzky - zvýšenie obratu v uvedenej
predajni nákupom potravín štrbských školských jedální z tejto predajne, odkúpenie
objektu, kde sa nachádza táto predajňa
v snahe maximálne znížiť jej prevádzkové
náklady. Starosta obce sa opakovane stretol s predsedom predstavenstva s cieľom
zmeniť názor COOP Jednoty na zrušenie
tejto prevádzky.
Dňa 9. 12. 2019 nám bolo zo strany COOP
Jednota oznámené, že z personálnych dôvodov túto predajňu v Štrbe sú nútení zatvoriť už od 10. 12. 2019, nakoľko jedna
pracovníčka dostala výpoveď a náhradu za

Bývalá predajňa potravín Nezábudka.

ňu nebolo možné do vianočných sviatkov
vyriešiť. O všetkých vykonaných krokoch
sme písomne informovali predsedu DV
COOP Jednota – SD Štrba – p. Pavla Otčenáša. Obec objekt predajne Nezábudka
kúpila do svojho vlastníctva aj v snahe zachrániť existujúce potraviny. V súčasnosti
prebieha katastrálne konanie a samotné
fyzické prevzatie objektu obcou Štrba.

Môžeme konštatovať, že obec urobila
v danom čase všetko, čo mohla urobiť,
avšak túto prevádzku sa nepodarilo udržať a obec musí rešpektovať rozhodnutie
Predstavenstva COOP Jednota v Poprade.
O ďalšom využití tohto objektu rozhodne
obec v najbližšom čase.
Ing. Anna Hurajtová

Od oslobodenia našej obce uplynulo 75 rokov
Priblížime si v krátkosti priebeh udalostí, ktoré predchádzali oslobodeniu našej obce.
V januári 1945 prišlo
do dediny asi 30 až 40
nemeckých poľných
žandárov. Ich úlohou
bola poriadková služba po cestách – evakuácia. O ubytovanie
a kuchyňu sa postarali
sami. Vyhodili majiteľa z vlastného domu
a jednoducho sa tam
usadili.
Najviac škody urobili
Nemci pred odchodom
na verejnom i súkromnom majetku. Ako sa
front blížil, obyvateľstvo vediac o činoch
ustupujúcej nemeckej
armády si začalo svoje
veci schovávať. Muži
pripravovali
úkryty, Pamätná tabuľa oslobodenia obce na kultúrnom dome.
v ktorých by prečkali
prechod frontu. Evakuácia našťastie v na- po povstaní vôbec nereagovali a zostávali
šej dedine nariadená nebola.
radšej doma.
Z východu chlapcov odvážali vlakovými
Verejné podniky, čo mohli ukryli. Nielen
transportmi, neskoršie pešími kolónami. dôležité písomnosti, ale aj majetok rôzneho
Štrbania na vyhlásenia rukovania mladých druhu. Autospráva ukryla v blízkom lesíku

autá, vyberúc všetky súčiastky, takže zostali väčšinou len karosérie. Z dielne boli
poodnášané a zakopané takmer všetky
stroje.
Nemci však mali dosť mäsa a rožného
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Prví vojaci Červenej armády vo Vysokých Tatrách, 29. január 1945.

statku. Veď statku, ktorí v čriedach viedli Nemci i Maďari, ľubovoľne odstreľovali
a nechávali po priekopách. Z chotára Štrby
tak bolo po zmiznutí snehu odvezených
okolo 50 zdochlín.
V Štrbe sa poslední Nemci špecializovali
na krádež svíň, ktorých veľa odvliekli. Ktorý gazda, skrývajúc sa už kdekoľvek, nevzal so sebou kone, nenašiel v maštali nič.
Oslobodenie prebehlo 29. januára 1945 za
krutej zimy. Zo Šuňavy po polnoci dorazili do dediny prví vojaci Červenej armády
/ČA/. Boli úplne zmrznutí a vyčerpaní. Privítal ich Jozef Kuhn. Občania ich tak s radosťou prijali a poskytli im v krátkom čase
občerstvenie.
Ešte v ten deň bola ČA vystriedaná
Čsl. armádou, ktorá pokračovala v boji
s nepriateľom. Maďari a Nemci obsadili
Hochvald. Nastal boj. Delostrelecké gule
nepriateľa dopadávali až do dediny. K nešťastiu chvalabohu nedošlo. Bolo zajatých viac Nemcov. Koľko bolo ranených
a mŕtvych nevieme, lebo povozníci – naši
koniari (napr. Ján Jacko Bača starší) odvážali ranených i niektorých mŕtvych priamo
do Lučivnej, kde bola zriadená vojenská
ošetrovňa. Tu však poskytovali len prvú
pomoc. Boje trvali celú noc a preniesli sa
do susednej obce Važec až do 30. 1. do 6.
hod. rannej.
Cestou smerom na Važec je dosť strmé
stúpanie, a tak ťažko naložené vozy, keďže

bola veľká fujavica, nevládali sa vydriapať
na Hochvald. Preto zhadzovali z vozov rôzny materiál. Našlo sa tam strelivo všetkých
kalibrov. Ekrazitu bolo v dedine zanechané
a potom zničené asi na 4 vozy.
Po priekopách mimo streliva boli tiež
zbrane a súčiastky rôzneho vojenského
zariadenia. Ustupujúci Nemci a Maďari,
zvlášť tí poslední, ktorí už videli márnosť
pokusov o odpor a najradšej by boli zostali na mieste a poddali sa oslobodzovacím
armádam, ponechávali strelivo, ktoré i po

viacerých upozorneniach bolo príčinou
smrti a mnohých zranení, zvlášť detí.
O odstránenie a zneškodnenie streliva
nachádzajúceho sa v chotári obce Štrba
postaralo MNV - strážmajster Ján Garaj
závodčí, Jozef Juris, Pavol Gaži a Michal
Hrnčiarik. Na stanici a popri štreke to robil
traťmajster Ondrej Samák.
Po príchode oslobodzovacích armád sa
miestne obyvateľstvo zapojilo do pomocných prác a cez deň i v noci odhadzovalo
sneh. Následne boli vyslané povozy pre

Jozef Kuhn s rodinou ako prvý privítal vojakov Červenej armády.
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potreby presunov i prísunov ČA.
Stavali most, čistili bielizeň pre
chorých, a to obzvlášť, keď sa presťahovala nemocnica na stanicu.
Dodávali potraviny pre oslobodzovaciu armádu i krmivo pre kone,
ktorých v obci i na stanici bolo veľa.
Nakoľko sa front pred Mikulášom
zastavil, oslobodzovacia armáda
zostala v dedine skoro 6 týždňov.
Posledné jednotky odchádzali zo
Štrby medzi 1. až 7. marcom.
Počet padlých v obci Štrba a pochovaných pri oslobodzovacích
bojoch ostal nasledujúci: dvaja príslušníci ČA v spoločnom hrobe na
stanici a Štrbe spoločný hrob na
miestnom cintoríne, kde je pochovaných 6 vojakov. Nakoľko niektorí
z nich boli nájdení až po zmiznutí
snehu, ich totožnosť nemohla byť
zistená, keďže už boli v rozklade.
Ba dokonca našli jedného mŕtveho už úplne v rozklade na hranici
štrbského a važeckého chotára pri
kosení lúk 23. júla.
V spoločnom hrobe na miestnom
cintoríne sú pravdepodobne jeden
príslušník Čsl. armády a ostatní
červenoarmejci. V samostatných
hroboch sú ešte pochovaní padlí
dvaja príslušníci ČA a jeden príslušník Čsl. armády. Dvaja vojaci, ktorí
padli v okolí Štrby, boli pochovaní
pri evanjelickom kostole a následne v marci v roku 1946 boli prevezení na neznáme miesto. Túto informáciu sprostredkovala pani Zuzana
Gotthardová, spomínajúc si, keď
vychádzali z kostola po vyučovaní
- príprave na konfirmáciu.

Založenie národného výboru
Dva dni po oslobodení, 31. januára 1945 zasadal prvý MNV v Štrbe
v byte notára Jozefa Vyšného. Prvú Pohľadnica od vojakov venovaná Terézii Šulekovej (r.1945).
schôdzu zahájil kaplán Pavol Uhorskai. V privítacej reči oboznámil prítom- v obci, odstraňovanie snehu z ciest kadiaľ žoň bránil starostu Jána Garaja, jeho prácu
ných so stavom dnešnej doby. Odstránenie prechádza vojenská branná moc (keď to a zbehlosť v nej, národný výbor bol nútený
chýb vidí aspoň čiastočne v utvorení do- nariadi veliteľstvo). Národný výbor sa bude na ďalšej schôdzi vykonať voľbu do národčasného národného výboru. Zdôrazňuje, že starať o zásobovanie vojska potrebnými ného výboru. Výbor ako prvú povinnosť má
založenie národného výboru bude dočasné produktmi a bezpečnosť obyvateľstva. dať pozbierať náboje roztratené po dedine
ako svojpomocná inštitúcia do tej doby, Nakoľko v obci Štrba bol ešte zvolený sta- a vyrobiť truhly pre sedem mŕtvol, ktoré sa
kým nebude zvolený trvalý národný výbor. rosta obce Ján Garaj a nebol odvolaný, sta- našli v poli pri obci.
Bude nápomocný občianstvu a prevezme rali sa dvaja predstavitelia obce: Ján Garaj
Obec si každoročne 29. januára pripo- starý starosta a Pavol Otčenáš Chladoň mína oslobodenie obce pietnym aktom pri
vedenie obce.
Dočasný národný výbor bude v styku - novozvolený predseda národného výboru. pamätníku Smútiaca mať.
s veliteľstvom ubytovacej ČA v Štrbe, ale- Na schôdzi nadporučík Trnkai navrhoval,
bo s politickým poverencom SSR. Úlohou že padla stará vláda, aby padol aj starý
Z kroniky obce spracoval
výboru je starať sa o ubytovanie vojska starosta obce. Nakoľko Pavol Lištiak BoMichal Petruška
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Návraty k vianočným podujatiam
Vianočný koncert v Dome seniorov
V Dome seniorov v Tatranskej Štrbe pripravili 21. decembra pre svojich klientov
príjemné popoludnie s nádychom vianočnej
atmosféry. Za účasti kňazov oboch cirkví
v našej obci posvätili vianočné oblátky a hli-

nené kríže, ktoré vyrobili klienti zariadenia.
Prihovoril sa riaditeľ Domu seniorov Ing. Tomáš Hyben i starosta obce Michal Sýkora.
Prítomným klientom a ich príbuzným vytvorili vianočnú atmosféru folkloristi zo súboru

Vianočnú kapustnicu podávali starosta obce s riaditeľom zriadenia
Ing. T. Hybenom. Starkých spevom potešila G. Oňová.

Čačina zo Spišskej Novej Vsi a populárna
speváčka Gizka Oňová. Nechýbala tradičná
vianočná kapustnica, ktorú klientom podávali riaditeľ zariadenia Tomáš Hyben a starosta obce Michal Sýkora.

V rámci vianočného programu zahrala aj ľudová hudba zo Spišskej
Novej Vsi.

2. kolo Zimnej bežeckej série – Beh
okolo Šoldova

14. decembra 2019 sa uskutočnilo v našej obci 2. kolo Zimnej bežeckej série –
Beh okolo Šoldova. Magická predvianočná
atmosféra privítala takmer 200 pretekárov,
ktorí si prišli odbehnúť alebo odkráčať
s paličkami 7 km dlhý okruh okolo Šoldova. Štart a cieľ pretekov bol v centre
obce, v blízkosti miesta štartu tradičného
Malého štrbského maratónu, ktorý má za
sebou už 42 úspešných ročníkov. Aj domáci organizátori zo Športového klubu Štrba
sa aktívne podieľali na príprave a realizácii behu a kompletnom zabezpečení celej
trasy, na ktorej museli pretekári prekonať
celkové stúpanie 105 metrov. Poveternostné podmienky tento rok umožnili pripraviť
aj zaujímavý priebeh priamo cez zaniknutú stredovekú osadu Šoldov, po zasneže-

Štart pretekov za účasti cca 200 pretekárov.

Tento rok absolvovali pretekári trasu aj priamo cez stredovekú osadu Šoldov.

ných cestičkách popri rozrastajúcom sa
archeoskanzene a základoch stredovekého
kostola s typickým šoldovským krížom.
Na organizácii podujatia sa podieľal aj
Miestny odbor Matice slovenskej v Štrbe,
ktorý účastníkom predstavil archeologický
výskum tejto zaniknutej stredovekej osady
a pripravil pre pretekárov aj stánok s vianočnými špecialitami a razením šoldovskej
pamätnej mince. Absolútnym víťazom
behu okolo Šoldova sa stal rovnako ako
vlani Daniel Kraviansky a medzi ženami
zvíťazila Timea Mihoková.
Zdroj: TS ŠK Štrba

ŠTRBSKÉ NOVINY

12
Vianočný koncert - 14. 12. 2019

Jedinečný hudobný zážitok zažili všetci, ktorí prijali pozvanie na vianočný koncert so speváckou skupinou The Gospel
Family. 30-členný spevácky zbor z Novej
Dubnice pod umeleckou taktovkou Juraja
Horta ponúkol prevažne tradičné gospelové evergreeny, ale aj klasiku, slovenské chrámové piesne, či zborové chorály
a nechýbal ani vianočný repertoár. Koncert bol poďakovaním našim občanom za
podporu a spoluprácu v roku 2019.
The Gospel Family je držiteľom ceny
Európskej únie umenia The Golden Europea.

Predvianočné stretnutie s dôchodcami

Pred Vianocami si všetci vzájomne prajeme príjemné vianočné sviatky v rodine,
na pracovisku a stalo sa už tradíciou

Spevácka skupina The Gospel Family ponúkla široký repertoár.

popriať vianočné sviatky aj dôchodcom.
Preto obec organizuje vianočné stretnutie s našimi staršími spoluobčanmi. Nielen spríjemniť im predvianočné adventné
obdobie, ale aj obdarovať vianočným

Predvianočné posedenia s dôchodcami sa uskutočnili 18. 12. 2019 vo všetkých troch častiach
obce – na Štrbskom Plese v hoteli Borovica, v Tatranskej Štrbe v hoteli Rysy a v Štrbe
v Reštaurácii Martek.

darčekom, kultúrnym programom a pohostením. Verím, že tieto dary všetci prijali s takou láskou ako sme ich pre nich
pripravovali.
Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov zaželal všetkým vo svojom
príhovore starosta obce Michal Sýkora
aj v mene pracovníkov obecného úradu
a poslancov obecného zastupiteľstva.
Zvlášť pozdravil chorých spoluobčanov
a poprial im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Podujatie sa konalo na Štrbskom Plese
v hoteli Borovica. Program vianočného
koncertu pre týchto dôchodcov pripravil
Detský folklórny súbor Štrbianček. Dôchodcov Štrbského Plesa prišla pozdraviť aj Mária Reháková, generálna riaditeľka vydavateľstva Star Production, ktorá
sa krátko predtým stala krstnou mamou
knihy Štrbské Pleso v premenách času.
V Tatranskej Štrbe sa dôchodcovia
stretli v hoteli Rysy a ku programu DFS
Štrbianček prispeli aj deti Materskej školy z Tatranskej Štrby.
V Štrbe bol program v sále kultúrneho
domu a jeho súčasťou vianočná kapustnica v Reštaurácii Martek. V programe
účinkovali žiaci z hudobného odboru hrou
na jednotlivé hudobné nástroje, tanečný
odbor ponúkol spoločenské tance, detský folklórny súbor Štrbianček predstavil
niekoľko vianočných choreografií a detských hier. Deti materskej školy a základnej školy spievali a vinšovali. Podujatie
vyvrcholilo vianočnou piesňou všetkých
účinkujúcich žiakov základnej umeleckej
školy s gitarovým sprievodom.
Na tomto podujatí sa chcú predstaviť všetci žiaci svojim starým rodičom
a možno bol program trochu dlhší, ale
veríme, že o to viac chutila vianočná kapustnica.
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Pestrý program pripravili žiaci materskej školy, základnej umeleckej školy a DFS Štrbianček.

Vianočná slávnosť - Otváranie dverí
Vianoc podtatranských
Najkrajšie sviatky sú Vianoce – štedré
na úsmev i vľúdne slovo, štedré na ľudskosť, spolupatričnosť, štedré na pokoj
a pokoru.
Je to čas, keď sa môžeme na chvíľu
pristaviť, zaspomínať si, zamyslieť sa nad
čarom a atmosférou vianočných sviatkov
pozamykaných do nádherných vianočných piesní, kolied a vinšov.
Čo krajšie môže čaru Vianoc v našej
obci predchádzať ako spoločná vianočná
slávnosť Otváranie dverí Vianoc podtatranských. V poslednú nedeľu pred Šted-

V programe vystúpili DFS Štrbianček, FS Štrbän a zbory cirkevných spevokolov.

Hosťom vianočnej slávnosti bola mužská spevácka skupina Pohorelskí chlopi.

rým dňom sa stala súčasťou príprav na
Vianoce v našej obci.
Už tridsaťkrát sme sa stretli pri budove
obecného úradu, aby sme ticho a vrúcne vstúpili do vianočných dní, aby sme
si navzájom popriali, tak na strane účinkujúcich, ako aj na strane divákov - nás
všetkých občanov našej obce - krásne
a pokojné Vianoce. Spievali a vinšovali
deti detského folklórneho súboru Štrbianček a zbory cirkevných spevokolov
s príhovormi svojich kňazov. Folklórna
skupina Štrbän, doplnená o mužské hlasy, spievala pieseň Daj Boh šťastia tejto
zemi. Piesňou, ktorá sa stala súčasťou
každého tohto podujatia sme vzdali hold
Dr. Petrovi Švorcovi, ktorý prišiel s myšlienkou organizovania krásnej vianočnej
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slávnosti otvárania dverí Vianoc podtatranských. Autorom textu je Viliam Gruska, ktorý nás navždy opustil len pred niekoľkými mesiacmi. Úzko spolupracoval
s našou folklórnou skupinou a túto pieseň sme poslali aj jemu do neba, odkiaľ
sa na nás určite obaja pozerali a tešili
sa našej slávnosti, ktorá už mala svoje
30. výročie. Hosťom vianočnej slávnosti
bola mužská spevácka skupina Pohorelskí chlopi.
Pokojné a požehnané vianočné sviatky
poprial všetkým starosta obce Michal
Sýkora a zároveň poďakoval všetkým
účinkujúcim za ich vystúpenia, ktorými
prispeli ku krásnej vianočnej slávnosti,
tento rok s názvom „Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie".
Vyvrcholením podujatia bola spoločne
zaspievaná pieseň Tichá noc, rozozvučali
sa kostolné zvony, v rukách divákov sa
rozsvietili prskavky a na oblohe tisíce
hviezdičiek ohňostroja.
Veríme, že vianočné stretnutie všetkým
otvorilo srdcia láske, dobrému slovu, poézii, spolupatričnosti človeka k človeku…

Snehovú vločku pokrstili „Horcovou“ starosta obce M. Sýkora, člen Tatranskej horskej služby –
DZ O. Ďuriš, riaditeľ 1. Tatranskej P. Tomko a správca bežeckých tratí P. Mosný.

Silvestrovský krst snehovej vločky
K zážitkom posledných chvíľ starého
roka prispela obec Štrba a s finančnou
podporou Ministerstva dopravy a výstav-

O zábavu sa postarala hudobná skupina Senzus.

Návštevníkom zaspieval aj Ondrej Kandráč,
ktorý trávil Silvester na Štrbskom Plese.

by SR zorganizovala na Štrbskom Plese
podujatie s názvom Silvestrovský krst
snehovej vločky. Na Námestí MS 1970
bolo veselo s hudobnou skupinou Senzus.
Prestávky vypĺňal Šašo Jašo. Pre deti mal
pripravené rôzne súťaže a množstvo šašovín, na ktorých sa zabávali nielen deti, ale
aj ich rodičia.
Pokrstením snehovej vločky bola symbolicky otvorená zimná lyžiarska sezóna
na bežeckých tratiach i zjazdovkách. Snehovú vločku pokrstili „Horcovou“ a popriali dlhé trvanie starosta obce Michal
Sýkora, člen Tatranskej horskej služby
- dobrovoľného zboru Oleg Ďuriš, riaditeľ
1. Tatranskej Peter Tomko a správca bežeckých tratí Peter Mosný Frenky. Vločke

na zdravie pripili aj návštevníci.
Pre návštevníkov bolo pripravené bohaté občerstvenie so štrbskou zabíjačkou.
Záujemcovia mali možnosť zakúpenia
publikácie Štrbské Pleso v premenách
času a druhej generácie obľúbenej 0 €
bankovky. Slnečné počasie a dobré snehové podmienky prilákali na Štrbské Pleso tisíce návštevníkov a pobyt im spríjemnilo aj naše kultúrne podujatie.
Výborná atmosféra so Senzusom a Šašom Jašom rozosmiala a roztancovala
všetkých, čo sa zastavili 31. decembra
2019 na Námestí Majstrovstiev sveta
1970 na Štrbskom Plese.
Ľubomíra Otčenášová
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Novú knihu o histórii Štrbského Plesa vyprevádzali k čitateľom
vianočné vločky
V Grand hoteli Kempinski High Tatras
na Štrbskom Plese sa v stredu, 18. decembra 2019, uskutočnila prezentácia
novej publikácie „Štrbské Pleso v premenách času“, ktorú pripravila obec Štrba
na čele so starostom Michalom Sýkorom.
Knižku k budúcim čitateľom vyprevadili spoločne traja spoluautori Ing. Peter
Chudý, Vladimír Labuda a Michal Sýkora
spolu s Máriou Rehákovou, ktorí ju „posnežili“ vianočnými vločkami, aby tak
zvýraznili predvianočnú atmosféru tohto
podujatia v najvyššie položenej osade na
celom Slovensku.
Nová knižka je výsledkom takmer dvojročnej práce nielen kolektívu autorov, ale
aj viacerých zamestnancov Obecného
úradu v Štrbe a samotných obyvateľov
Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, ktorí do publikácie prispeli nielen fotografiami zo svojich rodinných archívov,
ale aj cennými spomienkami. Spoločné
dielo má tak 440 strán a je jedinečné
najmä neuveriteľným počtom až 1 667 fotografií, ktoré pútavou formou prezentujú
„Štrbské Pleso v premenách času“.
Ako povedal vo svojom úvodnom príhovore starosta obce Michal Sýkora, táto
kniha „prináša komplexný pohľad na históriu, vývoj a súčasný stav Štrbského Plesa, ktorú v roku 1872 ako kúpeľnú osadu
na brehoch rovnomenného jazera založil
liptovský zemepán Jozef Szentiványi.
Osada bola od svojho vzniku neoddeliteľnou súčasťou podtatranskej obce Štrba s výnimkou niekoľkých desaťročí po
2. svetovej vojne, kedy osadu spravovalo
mesto Vysoké Tatry. Štrbské Pleso býva

často označované aj ako Perla
Vysokých Tatier
a jej najkrajšou
prirodzenou dominantou je vysokohorské jazero
Štrbské pleso,
ktoré bolo v roku
2008 nominované ako jediný slovenský zástupca
aj do celosvetovej
internetovej cestovateľskej ankety o Nových sedem prírodných
divov sveta /New Seven Wonders of Nature/, pričom postúpilo až medzi 77 semifinalistov, čo bol vynikajúci výsledok
a zároveň úspešná propagácia tohto malebného kúta Slovenska“.
Historickú publikáciu o Štrbskom Plese
ocenila aj Mária Reháková, ktorá spolu so
starostom Štrby Michalom Sýkorom stojí už viac rokov za iniciatívou, spojenou
s udržiavaním ľudových tradícií a ľudového kroja na Slovensku. Pôvodne mali spolu so starostom vypraviť novú publikáciu
k čitateľom v slovenských krojoch, starosta to dodržal, ale pani Rehákovú zdržala
premávka na ceste do Tatier, nestihla sa
do kroja preobliecť, a tak knižku na cestu
k čitateľom „vyprevádzala v civile“. Svoj
príhovor smerovala hlavne k prítomným
zástupcom mladej generácie, ktorá „by
mala poznať svoju históriu, aby spoznala
svoje korene a mohla byť na ne patrične

Traja spoluautori publikácie - zľava: Vladimír Labuda, Ing. Peter Chudý a starosta obce Michal Sýkora.

hrdá. Mladí ľudia majú dnes možnosť vycestovať za štúdiom a prácou hocikde
do sveta, ale musia vedieť, že vždy majú
možnosť sa vrátiť domov, a tento domov
sa im nikdy neotočí chrbtom.“
Samotná história Štrbského Plesa je
v knižke prezentovaná na histórii jednotlivých budov a ľuďoch, ktorí v nich žili,
pracovali, alebo ich navštívili. Mnohé
z týchto budov sú jedinečné aj v rámci
celého Slovenska, veď až 10 z nich je
zaradených v Zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.
Ďalšie dve stavby, a to Športový areál FIS
v roku 1970 a sanatórium Helios v roku
1977 získali Ceny Dušana Jurkoviča, udeľované Spolkom slovenských architektov
za najlepšie zrealizované architektonické
diela, ktoré prispeli k zvýšeniu úrovne
a prestíže architektúry na Slovensku.
Aj v novodobej histórii „putovali“ prestížne ceny na Štrbské Pleso, keď v roku
1998 získal titul „Stavba roka 1997“ novopostavený liečebný dom Solisko pri jazere už ako replika pôvodnej stavby spred
sto rokov. Následne v roku 2009 získal
titul „Stavba roka 2009“ zrekonštruovaný bývalý hotelový a liečebný komplex
Hviezdoslav na južnej moréne Štrbského
plesa už pod novým názvom Grand hotel
Kempinski High Tatras. A to je na osadu,
ktorá nemala nikdy viac ako 300 trvalých
obyvateľov, skutočne veľké ocenenie.
Štrbské Pleso má však veľmi bohatú
a pestrú históriu aj čo sa týka usporiadania mnohých významných medzinárodných športových podujatí, tak v zimných,
ako aj v letných športoch. Od roku 1900,
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skeho činovníka. tomto čarovnom mieste takmer všetko poNovú, nastupujúcu važované za „najvyššie“ na celom Slovengeneráciu obyva- sku, či už je to samotná osada, železničná
teľov tohto územia stanica, pošta, kostol, či lyžiarsky areál.
reprezentovali na Na jeho území pramení aj viacero vodtejto slávnosti zase ných tokov, ktoré tečú do dvoch rôznych
štrbské deti, či už morí. Jedna časť smeruje do Čierneho
ako žiaci štrbských mora a druhá do Baltského mora, čím
lyžiarskych tried, je toto územie aj súčasťou prirodzeného
ale aj členovia fol- európskeho rozvodia“.
Starostu v úvode tohto roku potešilo
klórneho
súboru
Štrbianček a jeho najmä rozhodnutie celosvetového renoľudovej hudby. Svo- movaného cestovateľského sprievodcu
jím milým vystúpe- Lonely Planet vyhlásiť Vysoké Tatry za
Publikácia bola pokrstená snežnými vločkami aj za účasti Márie Reháko- ním sa tak postarali „Najlepšiu európsku turistickú destináciu
vej, generálnej riaditeľky vydavateľstva Star Production.
o navodenie správ- v roku 2019“, čo považuje nielen za cekedy bol na zamrznutej hladine Štrbského nej ľudovej a predvianočnej atmosféry losvetové ocenenie úchvatnej tatranskej
prírody, ale najmä za záväzok pre súplesa usporiadaný európsky šampionát tohto podujatia.
v rýchlokorčuľovaní, sa táto osada stala
Na prezentácii novej publikácie boli prí- časných predstaviteľov regiónu, aby toto
hostiteľským miestom až 22 európskych tomní okrem zástupcov médií aj viacerí prírodné bohatstvo neustále zveľaďovali
a svetových šampionátov najmä v zim- predstavitelia samospráv z tatranského a ochránili ho aj pre budúce generácie.
Teší ho aj skutočnosť, že na Štrbskom
ných športoch.
regiónu, riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u,
Plese
sa obci v spolupráci s podnikateľTým najvýznamnejším podujatím bolo zástupcovia oblastnej i krajskej organizáskými
subjektmi darí postupne rekonštruusporiadanie nezabudnuteľných Majstrov- cie cestovného ruchu a predstavitelia zaovať
a
modernizovať bývalé slávne vily
stiev sveta 1970 v klasických lyžiarskych riadení a organizácií, pôsobiacich na Štrba
hotely,
čím sa osade postupne vracia jej
disciplínach, ktoré sú doteraz historicky skom Plese. Ako starosta Štrby Michal
noblesný
vzhľad z čias bývalej „zlatej éry"
najväčším a najúspešnejším športovým Sýkora uviedol vo svojej záverečnej reči,
Štrbského
Plesa.
podujatím, usporiadaným na území Slo- „vzhľadom na nadmorskú výšku ŠtrbskéIng. Peter Chudý
venska. Toto podujatie pritom významne ho Plesa 1 350 metrov nad morom, je na
zmenilo nielen samotné Štrbské Pleso, ale
aj podstatnú časť Vysokých Tatier a podtatranského regiónu.
Samotné miesto vyprevadenia novej
knižky k obyvateľom i návštevníkom Vysokých Tatier bolo tiež symbolické, pretože sa uskutočnilo v historickom, aj keď
v zrekonštruovanom komplexe bývalých
kúpeľných budov, ktoré patria k najstarším na Štrbskom Plese. Predchádzajúcu
generáciu zastupovali rodinní príslušníci
MUDr. Jána Lukáča, bývalého dlhoročného vedúceho lekára kúpeľov a rodinní
príslušníci Ing. Karola Suchánka, bývaléSlávnostného krstu sa zúčastnili aj deti z DFS Štrbianček a žiaci športových tried v behu na
lyžiach v Štrbe.
ho dlhoročného správcu kúpeľov a lyžiar-

Odovzdávanie ocenení PSK za rok 2019
Prešovský samosprávny kraj ocenil
významné osobnosti a kolektívy regiónu.
Ceny Prešovského samosprávneho kraja
a Ceny predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019 si prevzali
šiesti laureáti. Udelené bolo aj jedno mimoriadne ocenenie - Medaila predsedu
PSK. Osobnosti a inštitúcie, ktoré sa zaslúžili významnou mierou o rozvoj regiónu
a prezentáciu kraja doma i v zahraničí,
si ceny prevzali v rámci galaprogramu
18. decembra 2019 v Divadle Jonáša

Záborského v Prešove. Cenu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) udelilo
Zastupiteľstvo PSK Marike Gombitovej
za výnimočný prínos pre rozvoj hudobnej kultúry na Slovensku a mimoriadne úspechy v oblasti populárnej hudby.
Spevácka legenda, narodená v Turanoch
nad Ondavou v Stropkovskom okrese, je
držiteľkou mnohých prestížnych cien –
Pribinovho kríža I. triedy či Veľkej ceny
SOZA za celoživotné dielo. Za výnimočnú
reprezentáciu Slovenska a dosahovanie

mimoriadnych športových výsledkov na
medzinárodných podujatiach zdravotne znevýhodnených získali cenu za rok
2019 aj najúspešnejšie paralympioničky
v histórii Slovenska – zrakovo postihnutá Henrieta Farkašová a jej navádzačka,
Kežmarčanka, Natália Šubrtová. Tretím
oceneným Cenou PSK sa stal Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Ocenenie získal za dlhoročné poskytovanie
paliatívnej starostlivosti, sociálnej pomoci
a milosrdenstva pre nevyliečiteľne cho-

ŠTRBSKÉ NOVINY 17
rých a ľudí v terminálnom štádiu života,
ktorí nachádzajú v tomto charitatívnom
zariadení ústretový liečebný režim, empatický prístup i psychickú oporu.
Predseda Prešovského samosprávneho
kraja Milan Majerský udelil svoju cenu
akademickému maliarovi Slavomírovi
Brezinovi pri príležitosti jeho životného
jubilea, za celoživotné dielo a osobný prínos pre rozvoj slovenského výtvarného
umenia. Ďalším laureátom sa stal kňaz
Vasil Kormaník, ktorý Cenu predsedu PSK
získal za šírenie myšlienok kresťanstva,
budovanie ekumenických vzťahov, aktivity v charitatívnej a sociálnej oblasti, ako
aj dlhoročnú prácu s mládežou. Treticu
laureátov tejto ceny uzatvára rezbár Milan
Krajňák, ktorý sa angažuje v charitatívnej
oblasti a pracuje s rómskou mládežou pri
šírení ľudových tradícií a propagácii rezbárskeho umenia doma i v zahraničí.
V rámci tohto oceňovania bolo udelené
ešte jedno mimoriadne ocenenie. Pred-

Ocenené osobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

seda PSK Milan Majerský sa rozhodol
oceniť Krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Prešove za mimoriadne nasadenie a profesionálny prístup
pri záchrane obyvateľov bytového domu

na Mukačevskej ulici v Prešove dňa
6. decembra 2019 a udelil im Medailu
predsedu PSK.
JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Spoznávame krásy Slovenska s GoSlovakia
Obec Štrba sa zapojila do projektu s portálom GoSlovakia. Ide o inovatívny webový portál pre podporu
verejno-súkromného partnerstva,
ktorý návštevníkovi ponúkne interaktívne smart zobrazenie informácií, udalostí a podujatí v regióne
s previazaním na body záujmu.
Jeho cieľom je označiť body záujmu
infoznačkami, ktoré návštevníkom
poslúžia k získaniu rýchlych informácií. Bod záujmu, z anglického
Point Of Interest (POI), rozumieme
ako turisticky alebo inak zaujímavé
miesto. Tabuľky sú označené QR
kódom, ktorý po nasnímaní mobilnou aplikáciou vás bude informovať

Tabuľa POI pri vstupe do bežeckého areálu.

Informačná tabuľa pri Novom Štrbskom Plese.

o tom-ktorom bode.
Na Štrbskom Plese
máme umiestnených
7 tabuliek POI, v Tatranskej Štrbe 1, na
Šoldove 1 a v Štrbe
pri Štrbskej drevenici jednu tabuľku.
Tabuľky sú doplnené
logom Best in Europe – prestížnym
ocenením Vysokých
Tatier za rok 2019
prostredníctvom Lonely planet.

Prehľad miest umiestnenia
POI tabuliek:
POI 629 – Štrbská drevenica
POI 628 – Štrba Šoldov
POI 627 – Tatranská Štrba
železničná stanica
POI 626 – Hotel Solisko
POI 625 – Nové Štrbské Pleso
POI 624 – Vyhliadka Monte Móry
POI 623 – Jazero Štrbské pleso
POI 622 – Jazierka lásky
POI 621 – Športový bežecký areál
POI 620 – Skokanské mostíky
Ing. Anna Hurajtová
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Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska
– príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok
Každý mladý človek túži po poznávaní,
mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä
v novom prostredí, najlepšie v kolektíve
seberovných priateľov, a v neposlednom
rade si zarobiť prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie, zábavu a cestovanie. A to je práve príležitosť vo Švajčiarsku prostredníctvom odbornej praxe
v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a reštauráciách. Prax je
určená pre mladých ľudí vo veku od 18
do 26 rokov, ktorí ovládajú bežnú hovorovú nemčinu a majú chuť a odvahu byť
4 mesiace mimo domova, pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou rečou a byť
ochotní poskytovať služby domácim a zahraničným návštevníkom vo Švajčiarsku.
Podmienkou účasti na praxi je absolvovanie výberového konania na letnú sezónu
2020 vo Zvolene na Strednej odbornej
škole hotelových služieb a obchodu dňa
11. februára 2020. Čo im za to ponúka

odborná prax? Dva týždne intenzívneho
školenia v oblasti obsluhy, sommelierstva, ochutnávok vína, syrov a iných
dobrôt švajčiarskej kuchyne v školskom
hoteli v Luzerne, jednodňovú exkurziu do
niektorého z kantónov vo Švajčiarsku.
A to všetko v spoločnosti mladých ľudí
z viacerých európskych krajín a Juhoafrickej republiky. Po dvoch týždňoch absolventov kurzu zavezie švajčiarsky partner do jednotlivých zariadení cestovného
ruchu v kantóne Graubünden, kde sa zapoja do práce v obsluhe, alebo do práce
v kuchyni. Odborná prax v letnej sezóne
2020 trvá od 7. júna do 6. októbra 2020

pozvánkY NA PODUJATIA

a umožňuje účastníkom vo voľnom čase
venovať sa horskej turistike, spoznávaniu
horských stredísk cestovného ruchu i jednotlivých miest v kantóne, alebo vo Švajčiarsku. Za kvalitnú prácu samozrejme
patrí aj patričná odmena. Tá sa pohybuje
od 768 CHF za mesiac v čistom (v roku
2020), okrem toho majú nárok na príplatky za prípadnú prácu nadčas a sprepitné.
Okrem toho každý absolvent odbornej
praxe obdrží po jej skončení hodnotenie
a vysvedčenie, ktoré mu pomôže hľadať
si prácu doma i v zahraničí. Pokiaľ sa
záujemca rozhodne pre odbornú prax vo
Švajčiarsku, odporúčame navštíviť web.
stránku združenia – www.swiss-slovaktourism.sk, kde sú aktuálne informácie
o nadchádzajúcej odbornej praxi v letnej
sezóne 2020 a kontaktné údaje na združenie.
Peter Patúš
riaditeľ Švajčiarsko-slovenského
združenia CR
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NAJZNÁMEJŠÍ OBYVATEĽ HORÁRNE NA ŠTRBSKOM PLESE
Tento mesiac si pripomíname okrúhle, 130-te výročie narodenia Martina Lehotského, ktorý sa stal najznámejším obyvateľom starej horárne na
Štrbskom Plese v doterajšej histórii tejto osady. Martin Lehotský sa narodil v Kráľovej Lehote 18. januára 1890, lesnícku školu absolvoval v neďalekom Liptovskom Hrádku. Ako horár nastúpil najskôr do Tatranskej Lomnice, odkiaľ ho v roku 1918 preložili na Štrbské Pleso, kde prežil svoj
celý produktívny vek až do roku 1959, teda neuveriteľných 41 rokov. Svojou odbornou lesníckou prácou zanechal trvalé stopy od Belianskeho
potoka pod Kriváňom až po Mengusovskú dolinu.
Horári na Štrbskom Plese vždy patrili
k tým osobnostiam, ktoré mali významný vplyv nielen na samotnú starostlivosť
o prírodu a zver, ale aj na spoločenské
dianie v tejto osade. O to prekvapujúcejšie je rozhodnutie terajších Štátnych lesov
TANAPu, ktoré od decembra 2019 zrušili
samostatný lesný obvod Štrbské Pleso
a prerozdelili ho medzi lesné obvody Podbanské a Vyšné Hágy.
Tým prvým horárom, o ktorom máme
historické záznamy bol František /Ferencz/ Zuskin, /1841 – 1924/, hlavný lesník
celého Szentiványiovského revíru a zároveň lesný inšpektor rodiny Szentiványiovcov. Do rodiny Szentiványiovcov sa v roku
1877 priženil a potom býval s rodinou
v Liptovskom Jáne až do svojej smrti.
Okrem toho, že sa František Zuskin
staral o celý poľovnícky Szentiványiovský
revír, zúčastňoval sa takmer všetkých poľovačiek, ktoré majiteľ Štrbského Plesa
usporiadal v jeho okolí pre svojich hostí.
Podľa záznamom to bol práve on, ktorý
riadil aj výstavbu prvých dvoch objektov
na Štrbskom Plese, či to už bola súkromná poľovnícka chatka Jozefa Szentiványiho v roku 1872, alebo Jozefova chata
v roku 1875. Po predaji Szentiványiovských majetkov v roku 1901 prešiel pracovať na štátny lesný úrad v Liptovskom
Hrádku.
Popri Zuskinovi sa priamo o Štrbské Pleso a okolie staral aj ďalší známy horár Jozef Kacvinský, ktorý západne od Štrbského plesa, pri Mokrom kúte upravil okolie
tamojších výdatných prameňov a postavil
pri nich chatku, ktorá neskôr niesla jeho
meno. Do histórie sa zapísal aj jeho nasledovník, horár Peter Havaš – Horníček,
ktorý pôsobil na Štrbskom Plese v rokoch
1901 až 1919 a patril medzi priekopníkov lyžovania v Tatrách, keďže pri svojej
lesníckej praxi začal využívať aj vlastne
vyrobené lyže z bukového dreva. Absolvoval aj lyžiarsky kurz Matthiasa Zdarského
v rakúskom Lilienfelde a zaujímala ho aj
lyžiarska výstroj. Za vylepšenie Bilgeriho
lyžiarskeho viazania získal na lesníckej
výstave vo Viedni dokonca zlatú medailu.

Horáreň na Štrbskom Plese.

V roku 1918 tak prichádza na Štrbské
Pleso nový horár horár Martin Lehotský,
ktorý sa vymenil s Petrom Havašom –
Horníčkom, ktorý prešiel do Tatranskej
Lomnice. Martin Lehotský však medzi
vtedajšími lesníkmi vynikal vzdelaním
a prístupom k ľudom. Veľmi často sprevá-

Horár Martin Lehotský.

dzal aj významné osobnosti na poľovačkách v okolí Štrbského Plesa, v tridsiatych
rokoch sprevádzal na poľovačke dokonca
vtedajšieho prezidenta novovzniknutej Československej republiky Tomáša Garriguea
Masaryka.
Ako horár a vášnivý poľovník sa Martin
Lehotský zaslúžil o skvalitnenie genofondu
srnčej zveri a o uchovanie a ochranu kam-

zíčej zveri, hlucháňov a tetrovov vo Vysokých Tatrách. Prínosná je aj jeho činnosť
spojená s budovaním turistických chodníkov a s rozvojom meteorologickej služby
na Štrbskom Plese.
Nikdy neodmietol pomoc a radu pri budovaní nových vecí na Štrbskom Plese,
stačí spomenúť jeho osobný prínos pri budovaní skokanského Jarolímkovho mostíka v ústí Mlynickej doliny v roku 1927,
kedy poskytol robotníkom ubytovanie
a stravovanie, či zapožičal potrebné náradie.
Rovnakú pomoc poskytol aj pri výstavbe
historicky prvého elektricky poháňaného
lyžiarskeho vleku na Solisko v roku 1943.
Začiatkom roku 1935 rozdelila Správa
štátnych lesov Vysoké Tatry poľovné revíry podľa spôsobu poľovačiek nasledovne:
Vyšné Hágy a Štrbské Pleso vyhlásili za
revír s vyhradeným ministerským odstrelom, Podbanské s odstrelom lesníckym
personálom s Tatranskú Lomnicu ako revír
s poplatkovým odstrelom.
Martin Lehotský pomerne mladý ovdovel a potom býval v starej horárni na
Štrbskom Plese so svojou sestrou. Je až
dojemné, ako si na neho spomínajú pamätníci: „Bol to vzdelaný, kultivovaný, odborne
zdatný zamestnanec štátnych lesov, prístupný novým myšlienkam.“
Počas druhej svetovej vojny to bol práve
vedúci polesia na Štrbskom Plese Martin
Lehotský, ktorý spolu s prednostom pošty
Jánom Jurekom boli už v júli 1944 v kontakte s partizánmi zo Sklabiny a Liptovskej
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Martin Lehotský (druhý sprava) sprevádzal často pri poľovačkách vzácnych hostí.

Kokavy a aktívne sa tak zapojili
do príprav na celonárodný protifašistický odboj. Po vyhlásení Slovenského národného povstania
bol na Štrbskom Plese okamžite
založený revolučný národný výbor /RNV/, pričom kontakt medzi
povstalcami a RNV na Štrbskom
Plese v nasledujúcich mesiacoch
udržiavali najmä zamestnanci
štátnych lesov na čele s Martinom Lehotským.
Martin Lehotský zomrel 24.
marca 1978 vo veku 88 rokov. V
jeho diele a stopách pokračoval
jeho syn Tibor Lehotský /1921 –
2000/, poľovník, maliar poľovníckych motívov a fotograf prírody.
Lesnícku tradíciu rodu zachováva
a rozvíja aj vnuk PaedDr. Tibor
Lehotský /1956/, aktívny poľovník, uznávaný majiteľ psieho
poľovného plemena bavorský
farbiar.
Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Peter Chudý

ROK 2020, ROK PLNÝ OKRÚHLYCH ŠPORTOVÝCH VÝROČÍ
Vstúpili sme do roku 2020, v ktorom bude na Štrbskom Plese usporiadaných nielen viacero významných medzinárodných športových podujatí, ale
si zároveň pripomenieme aj okrúhle výročia niekoľkých slávnych podujatí, ktoré sa v minulosti uskutočnili v rokoch, končiacich na celú desiatku.
V tomto januári si tak pripomenieme 120 rokov od usporiadania Majstrovstiev Európy v rýchlokorčuľovaní v roku 1900 ešte v období Rakúsko –
Uhorskej monarchie, 100 rokov od usporiadania Zimných športových hier v roku 1920 už v novej Československej republike a 90 rokov od
usporiadania Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní mužov v roku 1930.
Prvým významným európskym športovým podujatím, ktorým sa Štrbské Pleso
ako centrum zimných športov vo Vysokých Tatrách nezmazateľne zapísalo na
športovú mapu sveta, boli ôsme Majstrovstvá Európy v rýchlokorčuľovaní, ktoré sa
na zamrznutej hladine jazera uskutočnili
3. a 4. februára 1900 za účasti pretekárov zo šiestich krajín. Upravené plochy na
jazere už vtedy v zimnom období slúžili
korčuliarom a hráčom curlingu, ktorý sa tu
udomácnil vďaka požiadavkám anglických
hostí.
Už začiatkom januára 1900 dostal
J.
Szentiványi žiadosť Budapeštianskeho
spolku korčuliarov o usporiadanie rýchlokorčuliarskych pretekov na Štrbskom Plese. Spolok sa tak chcel poistiť pre prípad
nepriaznivého počasia v Budapešti, kde
boli pôvodne majstrovstvá plánované. Keďže pre Szentiványiho to bola určite ďalšia
forma reklamy, súhlas s podujatím udelil,

ME v krasokorčuľovaní mužov 1930, pretekárov sledovala veľká divácka kulisa.

aj keď ešte v januári 1900 sa z jazera ťažil ľad pre chladiarenské účely. V zmysle
uzatvorenej zmluvy s hostiteľským podnikom na Štrbskom Plese bolo zabezpečené
stravovanie pre 70 osôb, pričom počet
zahraničných účastníkov a hostí, ako aj

domácich súťažiacich a členov súťažnej
komisie bol 50 osôb.
Pretekov sa zúčastnili pretekári zo šiestich krajín, a to: Fín Wathén z Helsínk, Rakúšan Weiss z Viedne, Rus Vollenweider
z Petrohradu, Nór Ostlund z Trondheimu,
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ZŠH 1920 - štart bežeckých pretekov na jazere.

Maďar Péczely a Holanďan Gréve z Amsterdamu. Pretekalo sa v štyroch rôznych
disciplínach, a to na 500 m, 1 500 m,
5 000 m a 10 000 m. Absolútny víťaz mal
zvíťaziť aspoň v dvoch disciplínach a pričom vo všetkých disciplínach mal dosiahnuť pomerný najkratší čas. 4. februára
prišli na Štrbské Pleso hromadne aj diváci
z blízkych spišských i liptovských miest.
Majstrovstvám v rýchlokorčuľovaní na
jazere kraľoval nórsky reprezentant Peter
Ostlund, držiteľ viacerých svetových rekordov, ktorý v štvorboji vyhral vo všetkých štyroch disciplínach a zopakoval tak
svoj triumf spred roka vo švajčiarskom
Davose.
Okrem zlatých medailí za každú disciplínu dostal Ostlund aj krásne vypracovaný
strieborný krčah. Prítomní diváci na podujatí ho oslavovali s veľkými ováciami.
Všetci účastníci Majstrovstiev Európy
1900 sa však so Štrbským Plesom lúčili
veľmi ťažko, pretože ich nadchlo zapadajúce slnko, ktoré zalialo žlto-červenou
žiarou štíty tatranského pohoria. Tatranský región tak poskytol veľkej európskej
športovej súťaži to najkrajšie prostredie,
aké si bolo možné predstaviť.
Prvým veľkým povojnovým podujatím
na Štrbskom Plese boli Zimné športové
hry vo februári 1920, ktoré sa konali na
počesť vzniku prvej Československej republiky. Podľa pôvodného programu mali
byť na programe hokej, krasokorčuliarske,
rýchlokorčuliarske a lyžiarske disciplíny.
Súťažiť malo takmer 400 športovcov zo
44 českých a slovenských klubov, no

škrt do plánov usporiadateľov urobila
príroda. Pre mimoriadne nepriaznivé počasie napokon súťažili len krasokorčuliari
a klasickí lyžiari. Súčasťou týchto hier boli
tak aj prvé majstrovstvá Československa
v skokoch na lyžiach, v behu na lyžiach
a v pretekoch združených. Pre pretekárov z Čiech bol vtedy na Slovensko vypravený dokonca zvláštny vlak z Prahy.
Do lyžiarskych súťaží sa prihlásilo iba
16 pretekárov, žiaľ ani jeden zo Slovenska.
Skokanské súťaže sa vtedy uskutočnili na
Móryho mostíku na Kláte na Novom Štrb-

skom Plese, bežci súťažili na trati dlhej
18 km, ktorá viedla zo Štrbského Plesa
na Popradské Pleso a späť. Na tú dobu
to bola ťažká trať. Víťazom skokanskej
súťaže sa stal Josef Helta z Plzne výkonom 21 metrov, čo bol vtedajší československý rekord. V pretekoch združených
i v behu na lyžiach na 18 km zvíťazil Karel
Jarolímek z českého mesta Dvůr Králové
nad Labem, neskorší projektant a staviteľ
nového skokanského mostíka v Mlynickej doline. Svoj výkon na Štrbskom Plese
komentoval vo vtedajšej tlači nasledovne:

ZŠH 1920 - súťaž v skoku na Móryho mostíku na Kláte.
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Víťaz ME 1900 v rýchlokorčuľovaní Nór
Peter Ostlund.

krasokorčuliar Karl Schäfer,
ale aj Československo malo
dve „horúce želiezka“, a to
Ing. Josefa Slívu a Ottu Golda. Hoci majstrovstvá vyhral
za účasti 7 pretekárov pred
130 divákmi československý pretekár Josef Slíva, nakoniec skončili majstrovstvá
veľkým fiaskom. Do medzinárodného rozhodcovského
zboru sa namiesto nominovaného zahraničného rozhodcu Kavšeka z Ljubljany
votrel ďalší československý
rozhodca Bodický, „vďaka“
ktorému sa majstrom Európy stal práve Ing. Josef
Slíva. Po podanom proteste
rakúskej výpravy a zistení
tejto manipulácie zo strany
polície, boli výsledky týchto majstrovstiev zo strany
Medzinárodnej korčuliarskej Pripravený rýchlokorčuliarsky ovál na jazere s vlajkami 6 krajín.
únie ISU anulované a náhradný európsky nie, ktorá bola trojnásobnou olympijskou
šampionát sa zopakoval v Berlíne. Ich ví- víťazkou /1928, 1932 a 1936/, desaťnáťazom sa stal už favorizovaný Rakúšan sobnou majsterkou sveta a šesťnásobnou
Karl Schäfer, na druhom mieste skončil majsterkou Európy. Dodnes ju mnohí
Otto Gold z Československa. Ing. Josef priaznivci krasokorčuľovania považujú za
Slíva sa opakovaných Majstrovstiev Euró- najpôvabnejšiu a najelegantnejšiu krasopy v Berlíne nezúčastnil.
korčuliarku všetkých čias.
Je určite raritou, že v roku 1933
trénovala na Štrbskom plese aj jedna
Podľa knihy „J. Szentiványi a Štrbské
z najúspešnejších krasokorčuliarok celej Pleso“ a archívu obce Štrba voľne sprahistórie tohto športu – Nórka Sonja He- coval Ing. Peter Chudý

“Dobyl jsem svého nejmilejšího sportovního úspěchu, získal jsem první titul mistra
republiky v jízdě na lyžích v osvobozené
vlasti“.
Úspešné usporiadanie tohto podujatia
ukázalo prednosti Štrbského Plesa pred
ostatnými tatranskými osadami z hľadiska zimného využívania. Ukázalo sa totiž,
že tu existujú oveľa lepšie možnosti pre
zimné, najmä lyžiarske športy, ako na
dovtedy uprednostňovanej Tatranskej
Polianke. Podujatie bolo úspešné aj po
spoločenskej stránke, slávnostnej otváracej schôdze sa zúčastnilo päť županov zo
Slovenska a zástupcovia 31 športových
klubov, z toho bolo deväť zo Slovenska.
V období prvej Československej republiky
však neboli ukrátení ani
priaznivci korčuľovania,
pretože tenisové kurty pri
Dome Jána Jiskru z Brandýsa sa v zime menili na
klzisko, na ktorom sa od
roku 1928 usporiadalo aj
niekoľko krasokorčuliarskych súťaží. Tieto súťaže, ktoré boli zároveň aj
majstrovstvami republiky,
sa uskutočňovali aj na zamrznutej hladine Štrbského plesa.
V roku 1930 boli na
Štrbskom Plese zorganizované dokonca aj Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní mužov, ktoré
mali byť oslavou a propagáciou tohto športu. Horúcim favoritom majstrovstiev bol síce rakúsky ME v krasokorčuľovaní mužov 1930, Švéd Gillis Graftrom pri voľnej jazde.
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Tatranský pohár v behu na lyžiach a vrtkavé počasie preverilo
pretekárov z piatich krajín

Tohtoročného Tatranského pohára sa zúčastnilo 57 mužov a 48 žien.

Začiatok tohtoročnej sezóny sa do histórie navždy zapíše aj vďaka vrtkavému
počasiu. Pre teplé decembrové počasie
nebolo možné naplno využiť možnosti
umelého zasnežovania a organizátori museli presunúť preteky zo začiatku decembra na obdobie medzi sviatkami. Vianočným darčekom pre všetkých bežcov na
lyžiach bolo sneženie a ochladenie, vďaka
ktorému sa pracovníkom Športového areálu Štrbské Pleso podarilo dokončiť prípravu šprintérskeho okruhu, na ktorom si
účastníci 47. ročníka Tatranského pohára
v behu na lyžiach mohli preveriť svoje sily
aj na domácej pôde. Preteky otvorili pretekársku sezónu na Slovensku a pre nepriaznivé počasie a zrušené preteky v poľskom
Zakopanom odštartovali aj kontinentálny
pohár FIS Slavic Cup. Na Štrbské Pleso
pricestovali pretekári z Poľska, Českej
republiky, Maďarska, Portugalska a Slovenska. V sobotu 28. decembra 2019 bol
v programe Tatranského pohára šprint
voľnou technikou na 1,4- kilometrovej
trati a Tatry privítali pretekárov snežením
a silným nárazovým vetrom. Kvalifikačnú
časť najrýchlejšie odbehol poľský pretekár Mateusz Haratyk. Vo finálových rozbehoch sa prebojoval až do finále, ale tam
v tesnom súboji obsadil až tretie miesto.
Predbehol ho Peter Mlynár zo Športového
klubu polície Vysoké Tatry a prvé miesto
obsadil pretekár Ludek Seller, účastník aj
tohtoročného svetového pohára. V ženskom šprinte bola jednoznačnou víťazkou

Magdalena Kobielusz z Poľska, ktorá zvíťazila v kvalifikácii a vo všetkých finálových rozbehoch. Jej krajanka Karolína
Kaleta obsadila druhé miesto a Slovensko
malo zastúpenie na stupni víťazov vďaka
Barbore Klementovej z Klubu lyžiarov Nováky. V nepríjemnom tatranskom počasí
si zasúťažilo 52 mužov a 48 žien. Organizátori na sobotnej porade vedúcich družstiev sľubovali účastníkom slnečné lúče
a zasnežené hory. Priaznivé predpovede
počasia sa do bodky naplnili. V nedeľných individuálnych pretekoch klasickou
technikou s intervalovým štartom odštar-

Víťazi mužskej kategórie.

tovalo 57 mužov a 48 žien. Tri okruhy
s celkovou dĺžkou 5 kilometrov a prevýšením 144 metrov najrýchlejšie odbehla
Magdalena Kobielusz. Táto 19-ročná poľská pretekárka absolvovala už piaty ročník
Tatranského pohára a až do tohto ročníka
sa jej nepodarilo dostať na stupeň víťazov.
S časom 14:32,3, víťazstvom v sobotnom
šprinte a ziskom najlepších FIS bodov vo
svojej kariére bude určite rada spomínať na
svoje úspešné pôsobenie na Štrbskom Plese. Poľka Karolina Kaleta obsadila druhé
miesto s časom 15:00,8 a tretia skončila
Karolina Kukuczka s časom 15:12,2. Barbora Klementová s časom 15:27,1 obsadila
štvrté miesto. Muži absolvovali 6 okruhov
v celkovej dĺžke 10 km a prevýšením 288
metrov. Svoju stále vynikajúcu formu ukázal Gerlachovčan Peter Mlynár, ktorý svoju
účasť vo svetovom pohári ukončil už pred
dvoma rokmi. S časom 25:28,6 porazil
aj Poliakov Mateusza Haratyka (25:36,2)
a Jana Antolca (25:53,7). Zo Slovenska
bežalo spolu 26 pretekárov a pretekárok.
Preteky zorganizovalo spolu 40 dobrovoľných rozhodcov zo Športového klubu
Štrba v spolupráci s obcou Štrba, ktorá
je prevádzkovateľom Športového areálu.
Dobrovoľníci zo Štrby pripravujú aj marcové Majstrovstvá Slovenskej republiky
v behu na lyžiach.
Lyžiarsky oddiel ŠK Štrba
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Dobrovoľní rozhodcovia ŠK Štrba po ukončení pretekov.

ŠTRBSKÉ BEŽKY
Lukáš Olejár a Mária Danielová sa zapíšu na putovné Štrbské bežky, ktoré im počas Svetového dňa snehu na Štrbskom Plese odovzdali speváci
zo skupiny No Name.
Kvalitne pripravené trate, výborné zázemie športového areálu na Štrbskom Plese
aj bohatý program prilákal na lyžovačku
307 súťaženiachtivých bežcov na lyžiach.
V nedeľu 19. januára 2020 sa uskutočnil
už siedmy ročník podujatia Štrbské bežky. Podujatie je pod záštitou Igora a Ivana
Timkovcov z hudobnej skupiny No Name,
ktorí sa opäť postavili na štart 5-kilometrovej trate. Pretekalo sa na približne
1900-metrovom okruhu voľnou technikou s hromadným štartom a tri okruhy
najrýchlejšie odbehol Lukáš Olejár z ŠK
Ski Ružomberok s časom 14:06,98 min.
O 13 sekúnd zaostal Jakub Šiarnik z KBL
Jasná Liptovský Mikuláš a tretie miesto
s časom 14:29,96 min. obsadil Maxim
Mejtský z ŠKP KBL Martin. V ženskej kategórii bola najlepšie pripravená Mária Danielová zo Štrby s časom 15:51,95 min.,
ktorá je v Sport Rysy klube spolu s druhou Paulínou Chudíkovou, ktorá na Máriu
stratila 1:04 min. Tretia dobehla domáca
pretekárka Margaréta Sokolová s časom
17:11,14 min. reprezentujúca klub KBL
Jasná Liptovský Mikuláš. Na putovné

Víťazný Lukáš Olejár (v strede) s bratmi Timkovcami.
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štrbské bežky sa tento rok zapíšu Mária
Danielová a Lukáš Olejár. Pretekalo sa aj
na kratšej trati, na jednom takmer dvojkilometrovom okruhu s hromadným štartom a ten najrýchlejšie absolvoval Adrián
Barbierik z BM Liptov Team (4:57,03
min.) a česká pretekárka Lucie Plevová
z klubu Biatlon Ostrava (6:05,13 min.).
Hromadným štartom predchádzal už
tradičný 700-metrový SnowKidz kros
šprint, na ktorom pretekári museli zvládnuť 9 prekážok a prekľučkovať pomedzi
odstavenú pásovú techniku. Slalom, podliezanie, rôzne otočky a odšľapy najrýchlejšie absolvovali Lukáš Olejár s časom
2:14,80 min. a Mária Danielová s časom
2:29,07 min. Túto atraktívnu disciplínu
si vyskúšalo 108 bežcov. Štrbské bežky
sú podujatím, ktoré majú v obľube celé
rodiny a tí najmenší lyžiari si mohli bezplatne vyskúšať papučkové bežky. Aj
deti do 10 rokov si mohli vyskúšať, aké
je to stáť na štartovej čiare a za absolvovanie 300-metrovej trate s prekážkami si
odniesli jednu zo svojich prvých medailí.
Unikátnu účastnícku medailu v cieli získali všetci bežci. Aj tento ročník prebiehal
počas oslavy Svetového dňa snehu “World Snow Day”, ktorý zároveň prebiehal v

Štart 307 účastníkov Štrbských bežiek.

Štrbské bežky absolvujú aj najmenší lyžiari.

45 krajinách celkovo na 363 podujatiach
s podporou medzinárodnej lyžiarskej asociácie FIS. Štrbské bežky organizoval
Športový klub Štrba, Obec Štrba a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región
Vysoké Tatry. Na príprave podujatia sa
podieľali 45 dobrovoľní rozhodcovia zo
Štrby, ktorí v decembri zorganizovali aj
47. ročník Tatranského pohára v behu na
lyžiach a v marci pripravujú Majstrovstvá

Slovenskej republiky v behu na lyžiach.
Podujatie bolo realizované s finančnou
podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR a je súčasťou celoročného kalendára športových podujatí Tatry v pohybe.
Viac informácií o pretekoch:
www.skstrba.sk, www.regiontatry.sk
a www.tatryvpohybe.sk
Lyžiarsky oddiel ŠK Štrba
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Jubilejný 40. ročník volejbalového turnaja o Pohár starostu obce
Priaznivci volejbalu sa 28. 12. 2019
stretli na jubilejnom 40. ročníku volejbalového turnaja o Pohár starostu obce. Je to
až neuveriteľné, ale 40 rokov sa pravidelne v závere roka organizuje tento turnaj,
v rámci ktorého si už zahralo niekoľko
generácií volejbalistov.
V úvode turnaja sa prihovoril predseda
volejbalového oddielu Pavel Dusík, ktorý
priblížil históriu turnaja. Volejbalistov pozdravil aj poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Marián Macko, ktorý odovzdal
za obec darčekový kôš.
Oproti minulým ročníkom sa tohtoročného turnaja zúčastnilo až 7 družstiev –

Na turnaji v Štěpánkoviciach získali 1. miesto.

Účastníci volejbalového turnaja po záverečnom vyhodnotení.

ŠK Štrba, Paseka, Dupkovia, ŠKP Štrbské
Pleso, Tatranská Štrba a Jarná Poprad,
ktoré postavilo až dve družstvá. Družstvá
boli rozdelené do dvoch skupín – v prvej
skupine hrali ŠK Štrba, Paseka a Jarná
Poprad B, v druhej ŠKP Štrbské Pleso,
Jarná Poprad A, Dupkovia a Tatranská Štrba. V rámci skupín sa odohrali zápasy na
jeden set do 30 bodov, po ukončení súbojov v skupinách odohrali družstvá zápasy
o prvé, tretie a piate miesto. Podmienkou
účasti na turnaji bolo, aby každé družstvo
malo počas hry na ihrisku minimálne dve
ženy, dokonca družstvá zaradené do prvej
skupiny odohrali zápasy s tromi ženami.
Aj napriek tomu, že tohtoročný turnaj bol
z hľadiska počtu účastníkov dlhší, hralo
sa až do podvečerných hodín, mal vynikajúcu úroveň, napínavé zápasy a určite
si ho všetci hráči užili. Potešila aj účasť

Otvorenie turnaja za účasti poslanca obecného zastupiteľstva Ing. M. Macka (vpravo) a rozhodcu
Ľ. Krojera (vľavo). O histórii a hracom systéme turnaja informoval predseda VO ŠK Štrba P. Dusík
(v strede).

mladších hráčov, ktorí mali hlavne zastúpenie v družstve Tatranská Štrba. Atmosféra počas celého turnaja bola priateľská
a výborná. Finále turnaja odohralo ŠK Štrba s Jarnou Poprad A, víťazom po tesnom
výsledku 30 : 28 sa stala Jarná Poprad
A. Tretie miesto obsadilo družstvo Paseka. V rámci vyhlásenia výsledkov turnaja
obdržali všetci účastníci darčekové koše,
boli ocenení traja mladí hráči z Tatranskej
Štrby – Martin Jerdonek, Emka Frolová
a Michaela Kromková a najstarší účastník turnaja Bohumil Tichý. Keďže to bol
jubilejný 40. ročník, v závere boli ocenení
volejbalisti, ktorí sa zúčastnili turnaja minimálne 25 krát a viac, a to Pavel Dusík,
Stanislav Gavalier, Bohumil Tichý, Bernard Lapšanský, Pavol Michalko a Mária
Pavelová.
Volejbalový oddiel ďakuje sponzorom
turnaja - obci Štrba, Pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba, Základnej škole
Štrba, Potravinám Mária Hlavová a za
prípravu občerstvenia, hlavne výborného kotlíkového gulášu Denisovi Blahovi
a Ľudke Foltínovej.
Veríme, že aj v ďalších rokoch bude
o turnaj záujem a bude pokračovať aspoň na takej úrovni ako doteraz, aby sme
si mohli o 10 rokov pripomenúť krásnu
„50“-ku.
18. januára 2020 sa členovia volejbalového oddielu zúčastnili volejbalového
turnaja v družobnej obci Štěpánkovice,
kde obsadili na jubilejnom 30. ročníku
1. miesto. Od 14. 1. 2020 pokračujú
v odohraní ďalších zápasov okresnej volejbalovej súťaže zmiešaných družstiev
„Podtatranský MIX II“.
Volejbalový oddiel ŠK Štrba
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JEDENÁSTKA
ROKA 2019
V závere roka bol v obci
Veľká Lomnica vyhlásený 15. ročník Jedenástky
roka 6. ligy PFZ 2019, ktorú organizuje Podtatranský
futbalový zväz. Samotná
jedenástka má svoje neopísateľné kúzlo a niektorí
ocenení sa vracajú na toto
defilé aj viackrát, iní sú
zasa radi, že defilujú aspoň
raz, veď je to napokon festival špičky najvyššej okresnej súťaže.
Medzi 11 ocenenými hráčmi a v Jedenástke roka 6.
ligy 2019 je aj hráč futbalového „A“ mužstva Štrba
Marián Macko (na fotografii v
hornom rade tretí zľava)

Blahoželáme!

redakcia
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Tajničku z krížovky ŠN č. 1/2020 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 20. 2. 2020. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničiek zo Štrbských novín č. 12/2019:
Krížovka č.1: “Katarína má šumné meno no chladné veno.“ , krížovka č.2: “.... prajeme Vám zo srdca prekrásne Vianoce.". Knižnú publikáciu vyhrávajú:
Anna Stoličná, Družstevná 286/24, 059 38 Štrba , Mária Madarová, A. Sládkoviča 17, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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