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Informácia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štrbe dňa 3. februára 2020 boli prerokované tieto témy:
Prestavba časti Obecného úradu
v Tatranskej Štrbe na obecné
nájomné byty
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo
obstaranie 10 obecných nájomných bytov
bežného štandardu, ktoré vzniknú prestavbou nevyužívanej časti budovy súčasného

stupiteľstvo až v priebehu roka 2021.
Zmena rozpočtu obce pre rok 2020
Poslanci schválili zmenu rozpočtu obce
Štrba na rok 2020 rozpočtovým opatrením
č. 1/2020. Táto zmena sa týkala prevodu
nevyčerpaných finančných prostriedkov z

ciest Bratislava) do vlastníctva obce Štrba
- pozemok pod miestnou cestou v Tatranskej Štrbe pri ceste č. 1/18
2./ Poslanci schválili predaj časti pozemku pre žiadateľa JG TRADE, s.r.o., Malý
Slavkov z dôvodu vysporiadania pozemku
pri Penzióne v Tatranskej Štrbe pre účely
vybudovania parkovacích miest pre prevádzku tohto penziónu
3./ Poslanci schválili zmenu podmienok
(zmenu kúpnej ceny) pre odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce do vlastníctva
vlastníkov bytov pod bytovkami, okolo
nich a pod garážami na ul. 1. mája a na
Školskej ulici v Štrbe.
Verejná ponuka na prenájom bývalej
predajne COOP Jednota „Nezábudka“
Poslanci schválili verejnú ponuku na prenájom nebytových priestorov bývalej predajne COOP Jednota „Nezábudka“ v obci
Štrba. Podmienky prenájmu sú zverejnené
v samostatnom ozname.

Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali v roku 2020 prvýkrát.

Obecného úradu v Tatranskej Štrbe. Touto
prestavbou vznikne 7 trojizbových, 2 dvojizbové a 1 jednoizbový byt. Vybudovanie
týchto bytov bude financované cez úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len
ŠFRB) vo výške 65 % z celkových nákladov a zo štátnej dotácie vo výške 35 %
z celkových oprávnených nákladov. Úver
zo ŠFRB je na dobu 30 rokov za fixnú
úrokovú sadzbu 1 % ročne. Tento úver sa
nezapočítava do celkového dlhu obce (do
úverovej zaťaženosti), nakoľko tento úver
sa bude splácať z nájomného, ktoré budú
platiť nájomcovia za užívanie týchto bytov
na účet obce (na základe nájomnej zmluvy). Vyhodnotenie tohto projektu obce sa
predpokladá v júli, resp. auguste 2020.
V prípade jeho schválenia je doba výstavby určená na 10 mesiacov. Prideľovanie
a odovzdanie týchto bytov nájomcom sa
predpokladá v lete, resp. v jeseni 2021.
Uvedené nájomné byty budú majetkom
obce a obec ich bude prideľovať podľa
podmienok určených ŠFRB, ministerstvom
a obecným zastupiteľstvom. O určení týchto podmienok bude rozhodovať obecné za-

roku 2019 do roku 2020, aby sa mohli dokončiť aktivity začaté v roku 2019.
Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na
rok 2020
Poslanci schválili poskytnutie dotácií z
rozpočtu obce Štrba pre rok 2020 na verejnoprospešné účely nasledovným žiadateľom:
1./ občianskemu združeniu Štrbianček
na celoročnú činnosť Detského folklórneho
súboru Štrbianček
2./ Športovému klubu v Štrbe na celoročnú činnosť futbalového, lyžiarskeho,
volejbalového, turistického, stolnotenisového, kulturistického a tenisového oddielu
3./ Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe na jeho celoročnú činnosť
4./ Dobrovoľnému hasičskému zboru v
Štrbe na jeho celoročnú činnosť.
Prevody pozemkov do vlastníctva obce
Štrba
1./ Poslanci schválili odkúpenie pozemku z vlastníctva štátu (Slovenská správa

Prehodnotenie podmienok užívania
telocvične v Tatranskej Štrbe
Poslanci schválili novú výšku úhrady za
využívanie telocvične v Tatranskej Štrbe
s účinnosťou od 1.3.2020. Táto úhrada
bude tvorená z dvoch súm:
1./ nájomné – zostáva nezmenené – vo
výške 5 EUR/ hod.
2./ nová je úhrada za prevádzkové náklady (voda, kúrenie, elektrina, upratovanie):
- vo výške 1 EUR/hod. v období od 1.5.
do 30. 9. v kalendárnom roku
- vo výške 2 EUR/hod. v období od 1.
10. – do 30. 4. v kalendárnom roku.
Poslanci zároveň schválili žiadosť Horolezeckého klubu KH JAMES Tatranská Polianka ako ďalšieho nájomcu pre užívanie
telocvične v Tatranskej Štrbe popri doterajšom nájomcovi Muraria, s.r.o. Tatranská
Štrba.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra
Poslanci vzali na vedomie Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Štrba za rok 2019.
JUDr. Štefan Bieľak
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Výsledky volieb do Národnej rady SR
29. februára 2020 sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR. Prinášame vám komplexné výsledky volieb v našej obci:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov hlasujúcich na voličský preukaz
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Z našej obce sa volieb do NR SR zúčastnilo 1 814 občanov, čo predstavovalo 61,87 %.

11.
19.
12.
2.
6.
4.
3.
24.
15.
17.
9.
25.
7.
18.
22.
1.
10.
21.
14.
5.
8.
13.
16.
20.
23.

Názov strany

Počet hlasov za volebný
okrsok 1 - 4

OĽANO, NOVA, KU, Zmena zdola
Smer SD
PS, Spolu
Dobrá voľba
Za ľudí
Sme rodina
Sloboda a solidarita
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
Kresťansko-demokratické hnutie
Vlasť
Slovenská národná strana
Socialisti.sk
Máme toho dosť!
Most - Híd
Maďarská komunitná spolupatričnosť
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Demoktratická strana
Hlas ľudu
99 % občiansky hlas
Slovenské hnutie obrody
x
Starostovia a nezávislí kandidáti
Slovenská liga
Solidarita hnutie pracujúcej chudoby
Práca slovenského národa
Spolu

737
454
246
209
204
202
182
165
89
81
77
21
10
10
6
5
5
3
1
0
0
0
0
0
0
2707

%
27,23%
16,77%
9,09%
7,72%
7,54%
7,46%
6,72%
6,10%
3,29%
2,99%
2,84%
0,78%
0,37%
0,37%
0,22%
0,18%
0,18%
0,11%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2 932
917
56
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Aktuálna informácia o pracovných aktivitách v obci
1. Nová zastávka autobusu
pri Základnej škole v Štrbe
Zamestnanci obce odstránili starú a poškodenú autobusovú zastávku pred ZŠ v
Štrbe a nahradili ju novou.
2. Výmena dverí na Obecnom úrade
v Štrbe, vysunuté pracovisko
Tatranská Štrba
Na vysunutom pracovisku OcÚ Tatranská Štrba bola zrealizovaná výmena starých vchodových dverí za nové exteriérové
plastové dvere.
3. Výmena vchodových dverí
ZUŠ Štrba
V Základnej umeleckej škole v Štrbe
bola zrealizovaná výmena starých vchodových dverí za nové exteriérové plastové
dvere.

1.

2.

4. Rekonštrukcia toaliet
na obecnom úrade
Obec Štrba pokračuje v modernizácii
obecného úradu.
5. Otvorenie hasičskej zbrojnice
Po úspešne zrealizovanom projekte Modernizácie požiarnej zbrojnice v Štrbe, bolo
za prítomnosti štátneho tajomníka MV SR,
vedenia a zástupcov obce slávnostné otvorenie týchto priestorov.
6. Oprava poškodeného kanalizačného
poklopu pred ZUŠ Štrba
Pred vchodom do ZUŠ Štrba bol na
kanalizačnej šachte vymenený poškodený
liatinový poklop.

4.
3.

7. Knižnica – otvorenie
Po úspešne zrealizovanom projekte, ktorého súčasťou bola aj modernizácia priestorov obecnej knižnice, je tento priestor opäť
sprístupnený širokej verejnosti.
Na titulke Obecná knižnica v Štrbe - nová
podlaha a interiérové vybavenie.
8. Futbalový štadión – Štrba
V priestoroch budovy futbalového štadióna bola odstránená porucha na vodovodnom potrubí.
Ing. Ján Starigazda

5.

7.
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Uplynul prvý polrok v našich školách
Základná škola
Karneval na tému „FAŠIANGY“ uzavrel I. polrok v základnej škole. Žiaci s vedúcimi FS Štrbianček predviedli ukážku z fašiangového sprievodu
i pochovávanie „Basy“ v tradičných maskách a sprievodným slovom k tradíciám.
Na klasifikačnej porade sme hodnotili
prospech a správanie našich žiakov. Výchovné opatrenia záškolákov sme riešili priebežne počas celého obdobia, kedy je nám veľmi
nápomocná spolupráca s obecnou políciou a
komisiou školstva a kultúry pri obecnom zastupiteľstve. Každoročne počas celého školského
roka majú žiaci možnosť využívať vzdelávacie
poukazy na záujmovú krúžkovú činnosť. Naši
žiaci mali najväčší záujem o tieto záujmové
útvary: Varíme s radosťou, florbal na 1. a 2.
stupni, hasičský a krúžok športovej prípravy
žiakov 1. stupňa.
Kultúrne poukazy žiaci využívajú počas
školského roka priebežne na výchovné koncerty a kultúrne podujatia rôzneho zamerania
a obsahu, ktoré prinášajú žiakom obohatenie
a spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Dôležitým momentom pre našich piatakov
bolo celoštátne testovanie T-5, kde žiaci boli
preverení z vedomostí I. stupňa. Výsledky ukázali, že naši piataci sa pohybujú tesne nad celoslovenským priemerom. Taktiež testovanie
KOMPARO 8 pre našich žiakov 8. ročníka dopadlo podobne, keď svojimi výsledkami sa dostali tesne nad slovenský priemer. KOMPARO
9 zasa preverilo vedomosti našich deviatakov,
tu sa pohybovali pod slovenským priemerom.
Veríme však, že v druhom polroku v Testovaní 9 zúročia svoje vedomosti a posunú sa na
vyššie priečky.
Počas 1. polroka sme absolvovali množstvo
súťaží na školskej a obvodovej úrovni a úspešní žiaci nás budú reprezentovať aj na okresných kolách.
V školských kolách boli úspešní:
Šaliansky Maťko: 2.-3. ročník – 1. Alexandra Petrušková, 2. Tereza Simová, 3. Liliana
Gažiová, 4.-5. ročník –1. Alexandra Šimková,
2. Dáša Juhásová, 3. Nina Jurínová.
Hviezdoslavov Kubín: (víťazi postúpili na obvodové kolo) – 1. kat. POÉZIA –1. Ľubica Silvajová, 2. Terézia Simová, 3. Ema Bajčičáková,
1. kat. PRÓZA – 1. Dáša Juhásová, 2. Tamara
Rázgová, 3. Lucia Slanináková a Jakub Soska,
2. kat. POÉZIA- 1. Natália Bednárová, 2. Ivana
Starigazdová, 3. Lily Šidlovská, 2. kat. PRÓZA
–1. Matej Juhás, 2. Rebeka Želonková, 3. Nela
Garajová a Patrik Marec, 3. kat. POÉZIA –
1. Kristína Papcúnová, 2. Lívia Mravová a Ema
Bendová, 3. Petra Kováčová, 3. kat. PRÓZA 1. Sofia Djurbová, 2. Denisa Donovalová.

Z obvodového kola postúpili na okresné kolo
Kristína Papcúnová a Sofia Djurbová.
Olympiáda v anglickom jazyku: 1. Denisa
Donovalová – postup na OK, 2. Filip Čunderlík,
3. Jakub Krupa.
Biblická olympiáda: 1. Natália Bednárová,
2. Patrik Marec, 3. Natália Halčínová – všetci
postúpili na dekanátne (okresné) kolo.
Úspešní riešitelia:
Pytagoriáda: 4.ročník – Jakub Soska – postup na okresné kolo (OK), Ľubica Silvajová,
6.ročník - Andrej Sedláček – postup na okresné kolo, Matúš Kuruc, Daniela Jančulová, Alena Gregušková, Zina Pantůčková.
Olympiáda zo slovenského jazyka: Sofia
Djurbová – postup na OK, Viktória Jacková,
Lívia Mravová.
Dejepisná olympiáda: 6. ročník Simona
Kurucová, Alena Gregušková, 7. ročník Ema
Ondrušová, 8. ročník Denisa Donovalová,

Odovzdávanie vysvedčení v základnej škole.

Tadeáš Havaš, 9. ročník Ján Matúš Hurajt, Patrik Kováč, Viktória Jacková.
Geografická olympiáda: 5. ročník – Vratko
Sorger - postup na OK, Tomáš Gurecka – postup na OK, Matej Juhás – postup na OK, Patrik Marec, Tomáš Dusík, Rebeka Želonková,
Vianka Závacká, 6. ročník Alena Gregušková
– postup na OK, Simona Kurucová – postup
na OK, Daniela Jančulová – postup na OK,
8. a 9. ročník – Ema Bendová – postup na OK,
Kristína Pacúnová –postup na OK, Filip Čunderlík – postup na OK, Viktória Jacková, Lukáš
Barilla, Alexandra Karabínová, Patrik Kováč,
Ján Matúš Hurajt, Tomáš Jerdonek.
Informatická súťaž iBOBOR: 2. ročník –
Alexandra Petrušková, Marko Šišitka, Martin
Bátori, 3. ročník - Ema Bajčičáková, Jakub
Marec, Jana Michalková, Jaroslava Kalinová,

Marek Pukač, Martina Švábová, Samuel Otčenáš, Simona Bartošová, Viliam Tibor, 4.A.
- Dáša Juhásová, Jakub Soska, Ján Kováč,
Ľubica Silvajová, Tamara Rázgová, 4.B. - Lucia Slanináková, 5.A. - Roman Hurajtová, 5.B.
Lara Cardoso, Marko Zubaj, Matej Juhás, Tomáš Dusík,Timea Kovárová, Bianka Závacká,
6. ročník - Alena Gregušková, Zina Pantůčková, 9. ročník – Ján Matúš Hurajt, Viktória Jacková, Sofia Djurbová.
Celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT
geniality show – titul Expert získali: Daniela
Jančulová, Filip Čunderlík, Ján Matúš Hurajt.
V športových súťažiach sme si v rámci
okresu zmerali sily v bežeckých pretekoch a
absolvovali sme Beh Svitom – 1. Jakub Marec,
2. Michalková Jana a 3. Natália Sokolová
I. stupeň je celoročne zapojený do hokejbalovej žiackej ligy. V jesennom období
4. ročník absolvoval základný kurz plávania a
3. ročník „vodné hry“
na plavárni vo Svite.
V zimnej sezóne sa
v bežeckom lyžovaní
žiaci zúčastnili do
konca januára (pre
zlé snehové podmienky sa preteky neuskutočnili) len pretekov v
rámci I. časti M- SR,
kde Dávid Kašša obsadil 2 x 2 miesto.
K spestreniu lyžiarskej sezóny sme absolvovali verejné preteky Štrbské bežky, kde
v žiackych kategóriách obsadili Vratko Sorger
2. miesto a Andrej Gavalier 2. miesto. V bežeckom lyžovaní si mohli žiaci otestovať svoje
schopnosti na školských pretekoch „ MAŠKO“,
ktoré sa konali na Štrbskom Plese.
V rámci miniprojektu „Cezhraničná výmena dobrej praxe v bežeckom lyžovaní na poľsko-slovenskom pohraničí“ sme pripravovali
program a aktivity na zimnú časť projektu pre
učiteľov, trénerov a žiakov z Poľska.
Do II. polroka prajem našim žiakom aj učiteľom veľa zdravia, šťastia, ľudského porozumenia, úspechov a zaujímavých projektov, aby
naša škola naďalej fungovala ako úspešná
výchovno-vzdelávacia inštitúcia.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská
riaditeľka ZŠ Štrba
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materská škola
V školskom roku 2019/2020 navštevuje materskú školu 68 detí. Máme 2 triedy v materskej škole v Štrbe s počtom 46 detí a jednu alokovanú triedu v Tatranskej Štrbe s počtom 21 detí.
Výchovu a vzdelávanie detí realizujeme
podľa Školského vzdelávacieho programu
Dieťa v zdravej materskej škole spoznáva
svet. V prvom polroku školského roku
2019/2020 si deti osvojovali poznatky zo
vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia,

nové poznatky si deti upevňovali prácou
v pracovných zošitoch Škôlkár poznáva,
Škôlkár počíta, Svet predškoláka, Matematika predškoláka a Chrobáčik. Pracovné
zošity sú obsahovo aj náročnosťou diferencované podľa veku detí. Okrem plne-

Karneval detí v Materskej škole v Štrbe, ktorý sa uskutočnil začiatkom tohto roka.

Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek
a svet práce, Umenie a kultúra a Zdravie
a pohyb v tematických okruhoch Vitaj
v škôlke, Moji najmilší, Záhady neživej prírody, Prišla jeseň, Strom, plody, kríky, Čo
záhradka schováva, Bezpečne do škôlky,
Dopravné prostriedky, farebný svet, všetci
ľudia pracujú, Kolotoč, Tešíme sa na Mikuláša, Z rozprávky do rozprávky. Vianočné
zvyky a tradície, Znaky zimy , voda, sneh
ľad, a Kto žije v našom lese. Osvojené

nia výkonových štandardov zo Školského
vzdelávacieho programu deti plnili úlohy
vyplývajúce z pedagogicko-organizačných
pokynov na školský rok 2019/2020, ktoré sú zamerané na pohybovú výchovu,
oboznamovanie s digitálnymi technológiami a grafomotoriku a sú rozpracované
v Ročnom pláne práce materskej školy.
Vo vzdelávacích oblastiach Človek a príroda a Človek a svet práce deti získavali
poznatky formou exkurzie, uplatňovali sme
bádateľský prístup, vytvárali sme príleži-

tosti na získavanie reálnych skúseností s
predmetmi, javmi a situáciami. Vytvárali
sme a rozvíjali u detí cit ku krásam nášho
regiónu, prírode a kultúrnemu dedičstvu
našich predkov. V tomto školskom roku
máme 23 predškolákov. Venujeme veľkú
pozornosť ich príprave na vstup do ZŠ.
Používaním metodického materiálu Kuliferdo sme u predškolákov rozvíjali grafomotoriku, zrakové vnímanie, orientáciu,
sluchové vnímanie, pozornosť, myslenie,
pamäť a predmatematické predstavy. Na
zabezpečenie plynulého prechodu detí
z MŠ do ZŠ navštívila materskú školu
pracovníčka z Pedagogicko–psychologickej poradne v Poprade, ktorá posudzovala
u detí školskú zrelosť. Výchovno-vzdelávacia práca bola v prvom polroku podnetná,
pestrá a obohatená o zaujímavé podujatia:
Pripravili sme pre deti divadelné predstavenia, v spolupráci so ZRPŠ Mikuláša,
environmentálnu besedu v Tanape, besedu s pánom Šeďom pracovníkom Pozemkového spoločenstva – Urbár vo Važci,
v spolupráci s lyžiarskou školou Tatra-ski
na Štrbskom Plese sa najstaršie deti zúčastnili lyžiarskeho výcviku, Karneval
s animátormi Tárajkom a Popletajkou. V druhom polroku školského roka
2019/2020 budeme pokračovať v plnení
úloh ďalších tematických okruhov a úloh
,ktoré máme naplánované v Ročnom pláne práce školy , aby sme úspešne ukončili
školský rok 2019/2020.
Bc. Marta Macková
riaditeľka MŠ Štrba

základná umelecká škola
Školský rok 2019/2020 v Základnej
umeleckej škole v Štrbe začal 2.9.2020.
K 15.9.2020 škola evidovala 196 žiakov
v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.
V školskom roku 2019/2020 ZUŠ Štrba
disponuje tromi umeleckými odbormi:
Hudobný odbor (HO): prípravné štúdium
v hre na nástroj, hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na husliach, hra na zobcovej
flaute, hra na akordeóne, hra na gitare,
spev a hudobná náuka.
Hudobný odbor rozšíril o nový predmet –
Hra na kontrabas.

Výtvarný odbor (VO): kresba, maľba,
modelovanie, sochárska tvorba, grafická
tvorba, keramika, tvorba šperku – tvorivé
experimentovanie s materiálmi, technikami, postupmi a štúdie k samostatnej kreativite a operatívnosti.
Tanečný odbor (TO): klasický tanec,
ľudový tanec, moderný tanec s prvkami
jazzu, tanečná prax, kreatívny tanec.
Literárno-dramatický odbor sa v tomto
roku neotvoril z dôvodu nezáujmu žiakov
o vzdelávanie sa v tomto odbore.
Pokles žiakov v šk. roku 2019/2020
oproti šk. roku 2018/2019 sme zazna-

menali v tanečnom odbore, ktorý nastal
odchodom žiakov tanečného odboru do
Folklórneho združenia „Štrbianček“. Aj napriek tomuto poklesu v Štrbe, v Liptovskej
Tepličke sa TO otvoril, kde sa prihlásilo 20
detí.
V tomto školskom roku pracujú na škole
tieto súbory a zoskupenia:
Detská hudobná skupina Daj pokoj teraz, Komorný sláčikový súbor, Detská ľudová hudba Šuňavček, Detská ľudová hudba
Štrbianček.
Výučba je realizovaná priamo v priestoroch ZUŠ a na elokovaných pracoviskách
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pedagogických zamestnancov vo výtvarnom, tanečnom a čiastočne aj hudobnom
odbore.
V I. polroku sa škola podieľala na príprave kultúrnych programov organizovaných
obcou Štrba, Šuňava a Liptovská Teplička,
zabezpečovala koncerty na všetkých elokovaných pracoviskách. Jednotlivé odbory sa pripravujú na reprezentáciu školy na
okresných, krajských a celoslovenských
súťažiach. Podieľali sme sa na organizácii
Workshopu – školenie HIP-HOPU s lektorom Adamom Bartošom a odborový semi-

Šuňava a Liptovská Teplička.
Vo výchovno-vzdelávacom procese postupujeme podľa ŠkVP
Umenie je stromom života, ktorý
bol vypracovaný pre prípravné štúdium, pre 1. až 4. ročník prvej časti
prvého stupňa (primárne vzdelávanie), pre 1 až 4. ročník druhej časti
prvého stupňa (sekundárne vzdelávanie) a pre 1.–4. ročník II. stupňa
a podľa rámcových učebných plánov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Došlo k personálnym zmenám u

nár sláčikového oddelenia s lektorom Mgr.
Art. Jánom Krigovským.
V tomto školskom roku si Základná umelecká škola v Štrbe pripomenie 45. výročie
svojho vzniku.
Slávnostný koncert sa uskutoční 24.
apríla 2020 o 17.00 hod. v sále kultúrneho
domu v Štrbe. V programe sa predstavia
súčasní i bývalí žiaci školy i členovia pedagogického zboru. Všetkých srdečne pozývame.
Mgr. M.Šabla, DiS.art.,
riaditeľ ZUŠ Štrba

Žiaci základnej umeleckej školy pripravujú pravidelne program pre obecné podujatia.

Výnimočný rok cestovného ruchu v tatranskom regióne
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (OOCR Región Vysoké Tatry) hodnotí rok 2019 ako doteraz najúspešnejší rok pre
cestovný ruch v našom regióne. Toto vyhodnotenie sa týka ubytovaných návštevníkov nielen od vzniku OOCR Región Vysoké Tatry v roku 2011,
ale aj od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.
Za úspechom tkvie budovanie komplexných služieb a produktu – zmiešaná
horská i mestská destinácia so službami
pre jednotlivca, rodinu, športovcov či MICE
klientelu, kde si prídu na svoje milovníci
športu, turistiky, lyžovania, wellnessu, kultúry a histórie, zábavy pre rodinu v aquaparkoch či rôznych zábavných i náučných
atrakciách.
Výnimočný rok 2019 s medziročným nárastom počtu ubytovaných návštevníkov
dosiahol dvojciferný výsledok, a to nárast
+ 16% oproti roku 2018.
Na tomto mimoriadne priaznivom výsledku má najväčšiu zásluhu najmä letné
obdobie 2019. Počas všetkých letných

mesiacov evidujeme nárast počtu ubytovaných hostí oproti rovnako sledovaným
mesiacom roku 2018 o viac ako 20%,
pričom najúspešnejším bol mesiac september s rekordným, až 25,14% nárastom
počtu ubytovaných hostí v našom regióne.
Celkove prevýšil počet ubytovaných návštevníkov v absolútnych číslach v roku
2019 oproti roku 2018 o takmer 600 tisíc.
V zimných mesiacoch roku 2019 bol
zaznamenaný miernejší nárast počtu ubytovaných návštevníkov oproti zime 2018, a
to iba 2%, v jarnej a jesennej medzisezóne
/apríl, máj a október, november/ boli zaznamenané nárasty okolo 12%. Potešiteľná je
aj skutočnosť, že v súvislosti s nárastom

počtov ubytovaných návštevníkov narástli aj tržby subjektov cestovného ruchu za
ubytovanie, a to až o 21%, čo svedčí aj
o vyššom náraste tzv. "drahšieho" ubytovania, t.j. ubytovania v hotelových zariadeniach vyššej cenovej kategórie.
Samostatnou kapitolou sú jednodenní
návštevníci tatranského regiónu, ktorých
podľa predbežných prepočtov, najmä vďaka mimoriadnej návštevnosti počas letnej
turistickej sezóny bolo takmer 3,9 milióna
za celý rok 2019.
Čo sa týka skladby ubytovaných návštevníkov v roku 2019, tá je už niekoľko
rokov stabilná. Z tradičných trhov, odkiaľ
prichádza najvyšší počet turistov je pre-
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važne zastúpený
domáci trh a turisti
zo
zahraničných
krajín
ostávajú
v poradí - Česi, Poliaci, Maďari, Nemci
a Ukrajinci. Slováci
zaznamenali v roku
2019 aj doteraz historicky najvyšší medziročný nárast, a
to až o 20% oproti
roku 2018. Celkový
nárast zahraničných
návštevníkov bol
v roku 2019 cca
10% oproti roku 2018 /v porovnaní rokov
2018 oproti roku 2017 to bolo iba 2,5%/.
Mimoriadne sa tatranskému regiónu darí
v Maďarsku /nárast o + 17%/ a úspechy
žneme i v Česku /nárast + 13%/. Pokles
bol zaznamenaný u návštevníkov z Rakúska či Izraela.
Výrazný nárast domácich ubytovaných
návštevníkov /až + 20%/, potvrdil v roku
2019 mimoriadnu životaschopnosť zavedenia rekreačných poukazov. Tie spôsobili
v celkových číslach najväčší efekt, v tomto
riešení však tkvie sčasti aj ohrozenie. Po
ukončení dotácii od štátu môže cestovný ruch výrazne upadnúť zo dňa na deň.
S tým súvisí aj volanie po koncepčnom riešení. „Slovensko potrebuje systémovú propagáciu, potrebujeme našu krajinu dostať
do povedomia a médií nielen v krajinách

našich geografických susedov, ktoré sú
pre nás kľúčové, ale aj na nových trhoch s
potenciálom rastu“. Slovensku však chýba
štátna, profesionálne riadená organizácia
zaoberajúca sa cestovným ruchom, ktorá
by zastrešovala takéto aktivity a vytvárala
pozitívny imidž krajiny. Slovensko má čo
svetu ponúknuť a cestovný ruch u nás má
obrovský potenciál. Jednotlivé subjekty
venujúce sa cestovnému ruchu v regiónoch majú ťažšiu pozíciu a musia v mnohých veciach tieto aktivity suplovať.
OOCR Región Vysoké Tatry v propagácii
destinácie napomáha aj činnosť tatranskej
destinačnej cestovnej kancelárie CK ENJOY TATRAS, s marketingovým mixom,
ktorý sa sústredí na nám netradičné trhy,
ako sú krajiny Beneluxu, Škandinávie a
v tomto roku sa pripravuje osloviť aj trh

vo Veľkej Británii.
Enjoy Tatras reprezentuje destináciu
komplexnou propagáciou, účasťou
na veľtrhoch a
výstavách, organizovaním propagačných kampaní.
Ocenenie Lonely
Planet v roku 2019
s titulom Najlepšej
európskej destinácie potvrdzuje,
že v spolupráci
so všetkými subjektami zapojenými do spolupráce v Tatrách, Poprade i podhorí budujeme dobré
meno Slovenska. Je to pre nás záväzok do
ďalších období, nielen poskytovať kvalitné
služby v regióne, ale budovať a rozvíjať
destináciu a udržať dobrú povesť a značku Tatier dlhodobo aj v medzinárodnom
meradle. Pre ďalší rozvoj je však nevyhnutné dobudovanie potrebnej infraštruktúry
– diaľnice, letiská, železničná doprava a
komplexných dopravných riešení v celom
regióne, s dôrazom na ekológiu a udržateľnosť, ktorá bude v budúcich rokoch pre
nás hlavnou témou.
Lucia Blašková
Výkonný riaditeľ OOCR
Región Vysoké Tatry

Štruktúra ubytovaných návštevníkov v obci Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso
za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018

Krajina

2019

2018

9

Rakúsko

816

726

Počet návštevníkov spolu

162 669

136 872

10

USA

1 030

705

z toho zahraniční

52 119

48 773

11

Litva

415

475

12

Južná Kórea

517

618

1

Slovensko

110 550

88 099

13

Rusko

444

366

2

Česko

25 408

23 869

14

Lotyšsko

187

89

3

Poľsko

5 899

6 651

15

Rumunsko

276

261

4

Maďarsko

3 905

3 824

16

Francúzsko

338

313

5

Nemecko

3 397

4 269

16

Holandsko

278

239

6

Ukrajina

1 421

1 339

18

Slovinsko

919

67

7

Izrael

1 045

916

19

Taliansko

217

160

8

Veľká Británia

945

1 035

20

Španielsko

235

130
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Výročné členské schôdze spoločenských organizácií
Turistický oddiel Športového
klubu Štrba
Dňa 10.1.2020 sa uskutočnila výročná
členská schôdza Klubu turistov. Členovia
hodnotili uplynulý rok 2019 z pohľadu usku-

ránsku planinu. V Malej Fatre turisti vystúpili
na Malý Kriváň a po hrebeni prešli na Suchý.
Vo Veľkej Fatre prešli hrebeňom od Borišova až po Krížnu. V Slovenskom raji navštívili
tiesňavu Stratenský kaňon a v Bachledovej
doline sa prešli korunami stromov.
K tradičným podujatiam patrí
Výstup na
Štrbský štít.
V roku 2019
ho zdolali už

ský štít, o 40. výročí od založenia Klubu turistov a hlavne o Kalendári podujatí na rok
2020. Do pripravovaných turistických podujatí zaradili feratu Dve veže, cykloturistiku
v Pieninách, turistiku v Súľovských vrchoch,
či prechod Liptovských múrov vo Vysokých
Tatrách. Hlavným turistickým podujatím bude
40. ročník výstupu na Štrbský štít. Kalendár
podujatí na rok 2020 je zverejnený na stránke obce Štrba – www.strba.sk/organizacie/
sport/sk-strba/turisticky-oddiel/.
Pavel Šerfel
Turistický oddiel ŠK Štrba

Turistické podujatia z roku 2019 si pripomenuli prezentáciou.

točnených turistických podujatí, ktorých
bolo naplánovaných 18. Začiatkom roka to
boli tradičné podujatia na bežkách a z nich
najkrajšia - Prechod beskydsko-javorníckej
magistrály. V hlavnej – letnej turistickej sezóne turisti navštívili Kremnické vrchy-feratu na
Skalke, Strážovské vrchy- vrch Strážov, Mu-

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Štrbe
26. januára 2020 sa stretli členovia ZO
SZPB na výročnej členskej schôdzi. Pripomenuli si, že sa schádzajú v dňoch, ktoré sú
pre občanov Štrby pamätné - uplynulo už 75
rokov od oslobodenia Štrby.

39-krát. Najkrajším podujatím minulého roku boli Feraty
Soľnej komory v rakúskych
Alpách.
Na výročnej členskej
schôdzi turisti diskutovali o
40. ročníku výstupu na Štrb-

Lyžiarsky pochod.

Pamätník Smútiaca mať je miestom pietnych spomienok, na ktorých sa pravidelne
stretávajú členovia ZO SZPB spolu so zástupcami vedenia obce, žiakmi Základnej
školy a občanmi. Pred rokom tak bolo pri
príležitosti 74. výročia oslobodenia obce a
tiež 28. augusta pri slávnom 75. výročí SNP.
75 rokov od hrdinského odboja našich pred-

Členovia ZO SZPB počas osláv 75. výročia SNP na Podbanskom.

kov proti fašizmu si členovia ZO pripomenuli
aj na ďalších miestach bojov a obetí vojny –
vo vypálenej a zaniknutej osade Kalište, v Krpáčove i na celoslovenských oslavách SNP
v Banskej Bystrici. Už tradične v spolupráci
s vedením obce položili vence pri pamätníkoch na regionálnych oslavách SNP na Podbanskom, na Štrbskom Plese a na železničnej stanici v Tatranskej Štrbe.
Významné výročie SNP si do Štrby prišli
uctiť členovia ZO SZPB z Brezna, položili kyticu kvetov k pamätníku a stretnutie bolo aj
výmenou skúseností z činnosti oboch organizácií.
Pri príležitosti 75. výročia SNP Oblastný
výbor v Poprade udelil ocenenia, a to pamätný odznak Pavlovi Otčenášovi, Michalovi Sýkorovi, Anne Gejdošovej a Ing. Jánovi
Tomkovi.
Je potešiteľné, že v roku 2019 bola úspešná aj práca s mládežou. Žiaci ZŠ v Štrbe
sa zúčastnili súťaže Medzníky druhej svetovej vojny, ktorú organizoval Oblastný výbor
SZPB v Poprade a postúpili do finále. Tiež
25. októbra žiaci ZŠ a členovia ZO SZPB spo-
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ločne zapálili kahance na hroboch vojakov a o pripravovaných publikáciách o vojne, o sta- počas povstaleckých bojov.
partizánov 2. svetovej vojny a prvých členov rostlivosti obce o hroby a pamätníky a na zá75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny
ZO SZPB. Deti si od starších so záujmom ver odovzdal všetkým prítomným publikáciu si chcú členovia ZO SZPB dôstojne pripomevypočuli tragické príbehy obyvateľov Štrby Marcela Maniaka Nikdy viac!, ktorá mapuje núť viacerými spomienkovými a kultúrnymi
príbehy obcí, ktoré boli počas 2. svetovej aktivitami. Chcú navštíviť vojenský cintorín
počas prechodu frontu.
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnil vojny vypálené. V knihe je zaznamenaný aj s pamätníkom Háj Nicovô a uctiť si spomientajomník Oblastného výboru SZPB v Popra- príbeh obce Štrba, keď 4. septembra 1944 ku na našich občanov, ktorí sa zúčastnili, boli
de RNDr. Ján Pavlovčin. Poďakoval ZO za Nemci delostreleckou paľbou časť obce vy- ranení a niektorí aj položili svoje životy v ťažaktívnu prácu a odovzdal čestné uznania, pálili. Bola to odplata za pomoc partizánom kých bojoch pri Liptovskom Mikuláši.
Ďalej sa chcú pričiniť o to,
ktoré udelil Oblastný výbor
aby vo vypálenej osade Kališpri príležitosti 75. výročia
te v Sade života bol vysadený
oslobodenia obce Štrba
stromček aj za našu obec,
členom ZO Mgr. Zuzane
a preto podporia vedenie obce
Svitekovej, Márii Srebalovej, Justíne Herichovej a
a Oblastný výbor v Poprade,
Mgr. Ľubomíre Ilanovskej.
aby bola obec Štrba zaradená
Za všestrannú pomoc ZO
do zoznamu vypálených obcí.
SZPB získali čestné uznaSvojou činnosťou chce ZO
nia Ing. Dagmar Vincová,
SZPB naďalej hlavne mládeži
Ľubomíra Otčenášová a
pripomínať vojnové peklo a
Mgr. Mária Garajová.
odsúdiť nenávistnú ideológiu,
Starosta obce Michal
čo v rokoch vojny zapríčinila
Sýkora, ktorý je aj tajomníobrovské straty na životoch
kom ZO SZPB, informoval
vojakov i civilného obyvateľstva.
prítomných o aktivitách
Anna Gejdošová
obce súvisiacich s činnos- Oblastný výbor SZPB v Poprade udelil pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce
ťou organizácie, napríklad Štrba čestné uznania členom ZO.
ZO SZPB Štrba

Predseda ZO SZPB v Štrbe Pavol Otčenáš sa s nami podelil o svoj zážitok z detstva počas 2. svetovej vojny:
Príbeh môjho otca
podľa mamkinho rozprávania
Otec boli vyučený murár. V čase keď vypukla vojna pracovali v Tatranskej Štrbe, pri
železničnej stanici stavali oporný múr.
Povolávací rozkaz im prišiel v marci
1945. Narukovali do Popradu, odkiaľ spolu
s ďalšími chlapmi zo Štrby boli prevelení do
Veľkého Slavkova.
Mamka chodili prosiť po úradoch, boli
v Poprade, vo Veľkom Slavkove, aj na veliteľstve, aby otca pustili, že majú dve maloleté deti. S prosbami nepochodili.
Po krátkom výcviku vo Veľkom Slavkove
boli otec odvelený ako príslušník československej zahraničnej armády ZSSR na stanovište Beharovce pri Liptovskom Mikuláši.
Boli veliteľom roty a spolu s ostatnými vojakmi mali zadržať Nemcov, aby nepostupovali
smerom na Liptovský Mikuláš. 3. apríla
1945 boli vojaci ukrytí v zákopoch a otec
sa chceli pozrieť, kde sú Nemci umiestnení.
Spolubojovníci zo Štrby ich odhovárali, bolo
to nebezpečné.
Neposlúchli. Akonáhle sa otec zo zákopu
ukázali, padla rana a zasiahla ich priamo do
srdca. Nemec bol zamaskovaný v lesíku na

strome a ako ostreľovač mal dobrý výhľad. Vojaci hneď: „Čo ti je, si ranený?“ Otec neodpovedali, už nežili. Mali len 31 rokov.
Otca pochovali do spoločného hrobu pri Beharovciach spolu s ďalšími vojakmi, čo padli pri
obrane Liptovského Mikuláša.
Pavol Húska zo Štrby sa vrátil domov po
skončení vojny. Prišiel za mamkou a povedal
im, že otec padli 3. apríla 1945 pri obci Beharovce, porozprával ako sa to stalo a odovzdal
im otcove veci a doklady, ktoré vtedy zobral
k sebe. Keď mamka počuli, že otec sú pochovaný v spoločnom hrobe, rozhodli sa pre otca
ísť. Vybrali sa s otcovou sestrou a dvoma švagrinami. Na krátkom rebriniaku ich na koňoch
smerom na Važec, cez Východnú a Liptovský
Hrádok do Beharoviec viezol Ján Tomko. Občania im ukázali miesto, kde sú vojaci pochovaní,
ale náradie na odkrytie hrobu im nikto nechcel
požičať. Až na veľké prosenie im jeden vyhovel.
V hrobe bolo pochovaných 30 osôb a ľudia
zo Štrby ich museli postupne premiestňovať,
až kým otca nenašli. Poznali ho podľa zlatých
zubov. Pohľad na mŕtvych vojakov a ich ťažké
zranenia bol hrozný a veľmi bolestný. Otca uložili do provizórnej truhly, naložili na rebriniak a
priviezli do Štrby.

Doma ho umyli, upravili, obliekli do čierneho obleku a truhlu položili v zadnej izbe
na dva stolce pred zrkadlom, ktoré bolo zakryté čiernou dekou, tak ako to bolo v Štrbe
zvykom. Bol som dvojročný a môj brat mal
1 rok a pamätám si, že sme chodili do zadnej
izby sa na otca pozerať. Na otca si len letmo
spomínam a nejaké hmlisté spomienky na
tie udalosti sa mi aj teraz vynárajú.
Otec mali cirkevný evanjelický pohrebný
obrad v kostole, pochovaný sú na cintoríne
v Štrbe a na pôvodnom náhrobnom kameni
bol nápis Padol v boji za slobodu.
Pavol Otčenáš Martek sa narodil
19. mája 1914 v Štrbe. Na prezenčnú službu nastúpil 1. 10. 1936, po jej skončení bol
preložený do zálohy. V dôsledku mobilizácie
zostal v činnej službe do 1. marca 1939, na
jeseň 1939 absolvoval mimoriadne cvičenie so zbraňou a v lete 1941 vykonával
výnimočnú činnú službu. Po oslobodení podtatranského regiónu bol 7. marca
1945 ako vojak odvedený a zaradený do
4. čs. samostatnej brigády. V jej radoch sa
zúčastnil bojov o Liptovský Mikuláš. Dňa
3. apríla 1945 padol v boji pri obci Beharovce.
Pochovaný je na cintoríne v Štrbe.
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Dobrovoľný hasičský zbor Štrba

menené rozvody ústredného kúrenia a v garážových priestoroch a sociálnych zariadeniach
boli namontované nové panelové radiátory
(9 kusov).
Na prvom poschodí – v miestnosti elektroskladu obce bol namontovaný nový plynový
kondenzačný kotol PROTERM so zásobníkom
na ohrev vody.
V priebehu júla sa vyskytla nečakaná závada na budove – pretekanie dažďovej vody cez

potoku Mlynica pod diaľničným mostom, so záchrannou zdravotnou službou pri nakladaní do
sanitky veľmi obézneho pacienta v liečebnom
Rok 2019 bol pre hasičov v Štrbe rokom obústave v Lučivnej, pri záchrane 5-člennej ponovy a rekonštrukcie požiarnej zbrojnice a mnosádky osobného vozidla na ceste do Liptovskej
hých výziev o pomoc pri požiaroch, pri záchraTepličky, na ktoré pri búrke a silnom vetre padli
ne ľudských životov či technických výjazdov.
stromy, pri odčerpávaní vody po silnej búrke
Členskú základňu v roku 2019 tvorilo 81 člena Štrbskom Plese, ktorá zatopila skladové
nov. V priebehu roka jeden člen vystúpil (Slavosuterénne priestory obchodu spoločnosti TMR,
mír Havaš) a jeden člen zomrel (Pavol Jonás).
a.s., pri hasení požiaru lesa v susednej obci
Ako každý rok, aj v roku 2019 prebehla konLiptovská Teplička a pri vyslobotrola pripravenosti DHZ k nástupu
dzovaní osobných vozidiel našich
do zásahu. Ostrý poplach bol vyobčanov na sídlisku v Tatranskej
hlásený Krajským riaditeľstvom
Štrbe spod popadaných stromov a
HZS v Prešove s podporou Okresprerezávaní cesty v chatovej osaného riaditeľstva HZS v Poprade
de Lieskovec.
25. 1. 2019. Do stanoveného limitu
Počas roka 2019 sme mali
- 10 minút nastúpilo 9 členov, kde
aj
11 technických výjazdov,
hlavná zostava na výjazd je 1+3.
zrealizovali
sme preventívne
Po nástupe členov urobil kontrolný
prehliadky
rodinných
domov a
štáb kontrolu požiarnej techniky
komínových
telies,
absolvovali
vo vozidlách – Tatra 148 a Iveco.
sme previerku pripravenosti. ZúĎalšia kontrola bola zameraná
častnili sme sa rôznych školení,
na správnosť papierovej dokumentácie. Výsledok kontroly bol veľmi Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili všetky vekové kategórie hasičov. ktoré sa týkajú práce hasičských
zborov a osláv výročí vzniku dobdobrý a štátne orgány Ministerstva
rovoľných
hasičských
zborov v rámci okresu
murivo
do
garáží.
Po
nahlásení
závady
obecnévnútra SR zaradili DHZ Štrba pre rok 2019 do
mu
úradu,
v
priebehu
jedného
dňa
nastúpili
praPoprad.
Zorganizovali
sme tradičné hasičskupiny „A“. Skupinu „A“ v Štrbe tvorí 47 člecovníci
verejnoprospešných
prác
k
výkopovým
ské
súťaže
–
Memoriál
štrbských hasičov
nov vyškolených do zásahu.
a
16.
ročník
„O
putovný
pohár
starostu obce
prácam
na
severnej
strane
budovy,
kde
bola
V roku 2019 sme sa starali o zverenú techŠtrba“.
Členovia
DHZ
sa
zúčastnili
niekoľkých
následne
osadená
izolácia
proti
vlhku
a
výkop
niku v tomto zložení: cisterna Tatra 148 – cas,
brigád,
hlavne
pri
rekonštrukcii
požiarnej
zasypaný
kamennou
drťou.
Zrekonštruované
Iveco Deily s motorovou striekačkou Magirus,
zbrojnice
a
pri
akciách
hasičského
zboru.
časti
garáží
boli
potom
vymaľované
a
upratané.
protipovodňový prívesný vozík s výzbrojou,
Na záver chcem poďakovať sponzorom,
Počas roka 2019 sme sa aktívne zúčastnili
6-miestny mikrobus Renault Master, motorové
ktorým
nie je ľahostajná činnosť dobrovoľniekoľkých
zásahov
–
odstránenie
požiaru
na
striekačky PS 12 v počte 4 kusy, motorové
ných hasičov.
striekačky PS 8 v počte 2 kusy,
V mene svojom a v mene
motorové čerpadlo Heron, plávajúvedenia
DHZ Štrba ďakujem
ce motorové čerpadlo s výkonom
starostovi
obce Michalovi Sýko1200 l/min a ďalšia pomocná drobrovi,
zástupkyni
starostu obce
ná technika, ktorá slúži k zásahom.
Ing.
Dagmar
Vincovej
a ObecZačiatkom júla začali stavebné
nému
úradu
v
Štrbe
za
zabezpráce na obnove garážovej časti popečenie
finančnej
dotácie
z
žiarnej zbrojnice. Miestnosť bývalej
prostriedkov
Prešovského
saplynovej kotolne bola prerobená na
mosprávneho kraja pre DHZ na
sociálnu časť, a to 2 sprchy , WC,
športové účely.
umývadlo a prezliekáreň. Bývalý
Ďalej subjektom - Poľnohossklad PHM bol zrekonštruovaný na
podárskemu
družstvu, Pozemkopráčovňu, sušiareň a WC s technicvému
spoločenstvo
Urbár Štrba,
kým umývadlom (drezom).
Základnej
škole
v
Štrbe,
predajni
Medzi garážami Tatry a Renaultu Členovia DHZ pri nástupe počas slávnostného odovzdávania zrekonštruoDušana
Šerfela,
predajni
Martina
bol vysekaný otvor a založené dvere. vaných priestorov hasičskej zbrojnice.
Hlavu,
MKC
Štrba,
firme
Dolido
–
Staré plechové garážové vráta
technickom
zariadení
elektrickej
trafostanice
na
píla
Štefana
Dolinaja
a
pánovi
Jurajovi
Stra(5 kusov) boli vymenené za nové rolovacie
lamelové vráta. Za plastové boli vymenené aj ulici Štěpánkovickej, prerezávanie popadaných kovi zo Štrbského Plesa
Všetkým členom ďakujem za odvedenú
malé bočné dvere do garáže aj dvere do ko- stromov na štátnej ceste medzi Štrbou, Štrbským
Plesom
a
Podbanským
po
silnom
vetre,
prácu
vo svojom voľnom čase, veliteľovi Játolne.
novi
Zlukymu
za dobrú spoluprácu a prajem
hasenie
požiaru
rodinného
domu
v
susednej
Rolovacie vráta sú vybavené elektrickým
otváraním (diaľkovým ovládaním) aj so zálož- obci Batizovce a rozsiahleho požiaru lesa v nám všetkým v roku 2020 veľa zdravia a
ným batériovým zdrojom, v prípade nefunkč- Tatranských Zruboch, kde bol potrebný rýchly úspechov v hasičskej práci aj osobnom živote.
Michal Garaj
zásah väčšieho množstva hasičov a techniky,
nosti i s možnosťou ručného otvárania.
predseda DHZ Štrba
V celej budove požiarnej zbrojnice boli vy- spolupracovali sme pri ekologickej havárii na
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Futbalový oddiel
Športového klubu Štrba
Prešiel takmer rok a pol, ako sa zmenilo vedenie futbalového oddielu. Našli sme
nie ľahké podmienky, s ktorými sa postupne vyrovnávame a snažíme sa ich riešiť.
Okrem vždy chýbajúcich finančných prostriedkov, je to nedostatok hráčov, funkcionárov a ľudí ochotných pracovať dobrovoľne v prospech futbalu.
Preto by sme chceli poďakovať za odvedenú prácu všetkým, ktorí sa podieľali
na zdarnom priebehu uplynulého roka.
Nestretli sme sa so žiadnymi závažnými
disciplinárnymi priestupkami, čo sa týka
organizácie stretnutí.
V uplynulom roku sme pripravovali
našich hráčov v týchto družstvách: predprípravka, prípravka, mladší žiaci, dorast.
Štvoricu družstiev doplňujú mužstvá dospelých, a to „A“ mužstvo a mužstvo starých pánov. Spolu je to 6 družstiev, kde
štrbské farby háji momentálne vyše stovka hráčov, hoci predprípravka, v ktorej sú
predškoláci a prváci našej základnej školy
nehrá súťažné zápasy.
Predprípravku tvoria deti materskej školy a prváci základnej školy, ktorých sme
zapojili do projektu SFZ „Dajme spolu gól“.
Týchto zhruba 30 detí vedie jedenkrát v
týždni tréner a bývalý dlhoročný predseda
Milan Macko st. Cieľom prípravy je vzbudiť záujem o pravidelnú športovú činnosť.
Zameriavame sa na všestrannú pohybovú
prípravu, rozvoj „citu“ pre loptu so zameraním nielen na futbal, ale aj ostatné loptové
hry. Neoddeliteľnou súčasťou prípravy je
naučiť deti spolupracovať navzájom, akceptovať druhých, trénera, pravidlá hier
a určité zásady disciplíny. Družstvo je základňou pre družstvo prípravky. I keď nie
všetci predprípravkári nájdu uplatnenie
vo futbale, dostanú všestranný pohybový
základ, na ktorom sa dá stavať aj v ostatných športoch. V rámci tohto projektu nám
SFZ zabezpečil nové tréningové pomôcky.
Chceli by sme sa poďakovať trénerovi Milanovi Mackovi st., Mgr. Martinovi Pohlodovi a Mgr. Ľubomíre Iľanovskej za podporu
tohto projektu.
Ďalšou kategóriou je prípravka U 11, to
sú žiaci do 11 rokov a mladší žiaci kategórie U 13. Tieto dve kategórie sa nám podarilo naštartovať v marci minulého roku
spoločne s novým trénerom Mgr. Martinom
Pohlodom.
Družstvo dorastu je zapísané pod hlavičkou Štrby, ale v podstate je to mužstvo
Šváboviec. Aby sme vôbec mohli začať

ročník 2019/2020, museli sme osloviť
mužstvo, ktoré by nám pomohlo s dorastencami, keďže u nás nebol dostatok
hráčov na začatie novej sezóny. S týmto
klubom máme dobré vzťahy, nakoľko niektorí chlapci hrajú striedavé štarty aj za
„A“ mužstvo. Sme radi, že nám Švábovce
pomohli s našou malou a veríme, že len
dočasnou indispozíciou hráčov.
V každom klube sú zápasy „A“ mužstva
tými najatraktívnejšími. Teší nás skutočnosť, že sa nám postupne vracajú na tribúny naši fanúšikovia. Je to aj tým, že táto
súťaž sa hrá s okolitými dedinami, takže
každý zápas je určité derby nielen pre divákov, ale aj samotných hráčov.
„A“ mužstvo skončilo v ročníku

detí a ich rodičov, ktoré sa konalo v spoločenskom dome. S potešením môžem
konštatovať, že hráči, ale aj rodičia detí
mali o posedenia záujem, a tak sme mohli
spoločne stráviť príjemné chvíle. Spolu
s deťmi sme absolvovali niekoľko výletov,
či už to bolo do Aquacity Poprad alebo do
Vysokých Tatier, odkiaľ sme si priniesli
množstvo zážitkov. V lete sme hlavne pre
naše deti usporiadali športový deň s názvom „Detský športový festival“. Cieľom
bolo ponúknuť účastníkom podujatie predovšetkým formou aktívnych športových
súťaží a pasívnych športových exhibícií
zameraných výlučne pre deti. Program bol
doplnený hudobnými vystúpeniami, detskými zabávačmi a animátormi.

Futbalový oddiel hodnotil aktívnu činnosť v roku 2019.

2018/2019 na 7. mieste. V jesennej časti
ročníka 2019/2020 je na 4 mieste.
Tréner Ján Vitko zhodnotil „A“ mužstvo
nasledovne: „Keďže po jesennej časti
máme stratu 10 bodov na vedúce duo,
nemôžeme byť spokojní. Naše ambície
boli vyššie. Mrzí nás hlavne domáca strata
bodov a zápasy vonku v Spišskej Belej a
Batizovciach. Po dobrom štarte sme mali
v strednej časti menší útlm, nakoniec sme
sa rozbehli a máme šnúru 5 zápasov bez
prehry. Dúfame, že sa dobre pripravíme na
jarnú časť súťaže. Veľkým lákadlom je aj
pohár PFZ, kde sme zatiaľ v semifinále.
Sme presvedčení, že môžeme súťaž ešte
zdramatizovať. “
Za „B“ mužstvo hrajú prevažne hráči
nad 35 rokov. Súťaž sa hrá na Liptove. Títo
hráči okrem súťažných zápasov odohrali aj
priateľské zápasy, a to v Trnave s Lokomotívou Trnava a doma sme privítali funkcionárov Slovenského futbalového zväzu.
Absolvovali sme posezónne posedenia

Pre víťazov detských športových súťaží
boli pripravené ceny. Pre všetkých aktívnych účastníkov bolo pripravené občerstvenie.
Začiatkom roka sme zorganizovali spoločne s lyžiarskym oddielom Športový
ples, kde sme sa mohli aj takouto formou
spoločne zabaviť.
Chceme sa poďakovať v mene výboru aj
všetkým sponzorom, obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce Michalovi Sýkorovi za vytvorené podmienky pre športovú
činnosť takmer stovke mladých ľudí.
Futbal ako šport je silný fenomén v spoločnosti. Súčasný štrbský futbal je dlžníkom obci a svojim fanúšikom vzhľadom na
svoju dlhoročnú tradíciu. Jeho napredovanie pomôže k šíreniu dobrého mena obce.
Výbor Futbalového oddielu
ŠK Štrba
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Tohtoročnej výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 70 matičiarov.

Miestny odbor
Matice slovenskej v Štrbe
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej
v Štrbe už po ôsmykrát od znovuobnovenia
činnosti usporiadal výročnú členskú schôdzu,
ktorej sa zúčastnilo vyše 70 matičiarov.
Videoprezentáciou si pripomenuli podujatia,
ktoré zorganizovali v roku 2019. Medzi najvýznamnejšie patrili účasť na spomienkovej
slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej
smrti Milana Rastislava Štefánika na Bradle,
výlet na Staroľubovniansky hrad s návštevou
Nestwill parku, turistický pochod na Kozí kameň, účasť na pietnych spomienkových podujatiach v obci a ďalších.
Keďže aj tento rok je bohatý na významné
výročia, štrbskí matičiari prispôsobili tomu aj
svoj plán podujatí. Za najvýznamnejšie považujú 75. výročie od ukončenia 2. svetovej
vojny a pri tejto príležitosti zorganizujú zájazd

Klub dôchodcov v Štrbe
Každý štvrtok, okrem letných mesiacov sa
schádzame v našom „babinci”. Len nás je trochu málo, boli by sme radi, keby nás pribudlo.

s názvom „Po stopách padlých Štrbanov“ do
Liptovského Mikuláša a na Strečno, kde si
chcú uctiť pamiatku svojich padlých rodákov
na týchto miestach. Viacero podujatí už má
svoju tradíciu, a tak spomenieme Vatru zvrchovanosti, Majáles, Slávenie slnovratu na

Šoldove, výstup na Kozí kameň a mnohé iné.
Na Šoldove plánujú zasadiť pamätný strom
významnému predsedovi Matice Dr. Petrovi
Švorcovi pri príležitosti 25. výročia jeho úmrtia.
Bohatá je činnosť štrbských matičiarov,
pretože sa snažia napĺňať hlavné poslanie,
a to zachovávanie kultúrneho a historického
dedičstva svojich predkov. Skoro 150 členov
v Miestnom odbore dokazuje, že matičná
myšlienka je medzi Štrbanmi stále živá a veľa
mladých ľudí dáva tomu aj nádej do budúcna.
Matičiari ďakujú za pomoc v minulom roku
vedeniu obce Štrba, Poľnohospodárskemu
družstvu a Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Štrbe, Jánovi Chovanovi a ďalším, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k činnosti
Miestneho odboru Matice slovenskej v Štrbe.
Michal Pavela
predseda MO MS v Štrbe

V roku 2019 sa zúčastnili štrbskí matičiari celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti
100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika na Bradle.

Tak ako každý rok, tak aj tento, sme sa
zúčastnili kladenia vencov pri pamätníku
Smútiaca mať pri príležitosti 74. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny. Začiatkom roka
sme zhodnotili svoju činnosť za rok 2018,

Členky klubu sa stretávajú pravidelne každý štvrtok, okrem letných mesiacov.

ktorú sme si spestrili fašiangovým posedením. Sviatok Medzinárodného dňa žien sme
oslávili slávnostnou večerou. V marci sme si
v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru v Poprade zorganizovali prednášku, ako
predchádzať tomu, aby sme sa nestali obeťou trestného činu. Tradične sme sa zúčastnili Slávností poézie Dr. Petra Švorca, náš
klub svojím prednesom reprezentovali Jolanka Kubisová a Hanka Gavalierová. Pri tejto
príležitosti naše členky pripravili výstavku
ručných prác, za ktorú sme dostali veľkú
pochvalu od návštevníkov. Pri príležitosti
50. výročia otvorenia Základnej školy v Štrbe spomínali naše členky v rámci obecného
televízneho vysielania na to, ako to bývalo,
keď ony chodili do školy. V júni sme besedovali s p. Kelemenovou o jej literárnej tvorbe.
Pri výročí Slovenského národného povstania sme sa zúčastnili aktu kladenia vencov.
V závere roka sme si zorganizovali tradičný
autobusový zájazd na nákupy do Poľska a

ŠTRBSKÉ NOVINY

14
Mikuláša, kedy
sme si posedeli pri
vianočnom stromčeku, sviečkach a
slávnostnej večeri.
Zagratulovali sme
aj našim členkám
k okrúhlym jubileám.
Na záver chcem
poďakovať za dobrú spoluprácu aj
finančnú podporu

Obecnému úradu v Štrbe, Poľnohospodárskemu družstvu a Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Štrbe. Zároveň chcem pripomenúť dobrú spoluprácu s Miestnym odborom
Matice slovenskej, so Slovenským zväzom
zdravotne postihnutých, s ktorým navštevujeme divadelné predstavenia a zájazdy
a so Zborom pre občianske záležitosti, kde
sa naše členky tiež aktívne podieľajú na rôznych podujatiach.

posudzovateľ králikov, Ján Kšenzakovič je podpredsedom klubu Činčily veľkej.
Hlavným poslaním členov organizácie je odchovávať, registrovať, šľachtiť a vystavovať svoje zvieratá na miestnych, oblastných, klubových,
celoštátnych alebo medzinárodných výstavách.
Naša ZO sa preto snaží vytvárať priaznivé podmienky pre činnosť našich chovateľov. Prijali
sme uznesenie, že chovateľ, ktorý je členom
našej základnej organizácie nepretržite 3 roky,
dostane zdarma registračné obrúčky na holuby,
hydinu, zaplatíme mu registráciu jeho králikov,
členský príspevok sa mu uhradí z pokladne ZO.
Už niekoľko rokov sa nám podarilo zabezpečiť

chceme vedieť, akú kvalitu máme doma, musíme tie zvieratá ukázať a porovnať s ostatnými.
A keďže ešte nikto nič lepšie nevymyslel, musíme sa spoľahnúť na subjektívny názor posudzovateľa. Myslím, že aj ľahšie predáme svoje odchovy, keď ich vystavíme, a tak sa nám aspoň
sčasti vrátia náklady, ktoré venujeme tomuto
nášmu koníčku. Nezanedbateľnou vecou je aj
zásobiť svoju domácnosť produktmi z vlastného
chovu. Hlavne v dnešnej dobe, keď vidíme, čo sa
k nám dováža, aké nekvalitné, ba priam skazené
mäso, sú domáce produkty na nezaplatenie.
Svojimi chovmi pomáhame zachovávať aj pôvodný ráz našich dedín, lebo počuť zakikiríkať

Pri príprave výstavky ručných prác, ktorú pripravujú v rámci Slávností Dr. P. Švorca.

ZO Slovenského zväzu
chovateľov v Štrbe
Máme tu začiatok nového roka, a to je čas,
kedy máme zhodnotiť ten uplynulý, poučiť sa z
chýb a nedostatkov, ktoré sme spravili a naplánovať si tento rok tak, aby bol úspešnejší ako
ten predchádzajúci.
Chovateľstvo v Štrbe má bohatú tradíciu.
Chov hospodárskych zvierat, či už veľkých
alebo malých, patril odjakživa k základným
prostriedkom obživy našich predkov. Preto by
sa dalo povedať, že chov zvierat máme už vo
svojich génoch. O organizovanom chovateľstve
v Štrbe môžeme hovoriť až od 70-tych rokov
20. storočia, kedy sa u nás zakladá drobnochovateľský spolok. Organizujú sa prvé výstavy,
zvieratá sa začínajú registrovať, zakladajú sa
čistokrvné chovy. Chovatelia sú podporovaní
aj štátom, dostávajú zdarma prídely krmiva pre
svoje chovy. Dalo by sa hovoriť o zlatom veku,
hlavne, čo sa týka počtu chovateľov. Koncom
osemdesiatych rokov, ale nastávajú politické
zmeny a rušia sa všetky výhody, ktoré poskytoval štát drobnochovateľom. Zostávajú len tí skalní, ktorí si svoj život bez chovateľstva nedokážu
predstaviť. Rapídne klesá počet členov SZCH,
ale rapídne sa zvyšuje kvalita chovov, hlavne
vďaka dovozom zvierat zo zahraničia.
V Štrbe nastalo oživenie činnosti ZO SZCH
v roku 2004, kedy štrbskí chovatelia organizovaní v iných obciach sa vracali do Štrby. Nemalou mierou k tomu prispeli chovatelia z okolitých
obcí, a to z Važca, zo Šuňavy a Veľkého Slavkova, za čo sme im veľmi vďační. Takže naša ZO
má za sebou 15 rokov činnosti od znovuobnovenia. Aj keď počtom nie najväčšia, skôr menšia
organizácia, dokázali sme sa presadiť nielen
v rámci regiónu, ale aj celého Slovenska, ba aj
v zahraničí. Patríme pod Oblastný výbor Poprad
spolu s ďalšími 10-timi základnými organizáciami. Máme zastúpenie aj v samotnom Oblastnom výbore, kde osobne pracujem v revíznej
komisii. Pavol Blaško pracuje ako dlhoročný

Mária Jonasová
predsedníčka Klubu dôchodcov v Štrbe

Členovia ZO SZCH v Štrbe každoročne vystavujú na Oblastnej výstave zvierat v Poprade.

dopravu, či už chovateľov alebo zvierat na celoštátnu výstavu do Nitry, a to bez finančného
zaťaženia chovateľov.
Spolu s ostatnými organizáciami a OV sa spolupodieľame na organizácii Oblastnej výstavy
v Poprade. Tohto roku sme vystavovali dvaja
chovatelia zo Štrby, na príprave som sa podieľal
s Pavlom Sokolom, P. Blaško posudzoval králiky.
Je už pravidlom, že v Nitre vystavujeme svoje
zvieratá vo veľkej a aj medzinárodnej konkurencii.
Veľakrát, keď vystavujeme svoje zvieratá na
výstavách, tak sme nespokojní s ich posúdením.
Ale nesmieme sa nechať odradiť. Lebo, keď

kohúta je už skôr raritou a vidieť kŕdeľ holubov
na streche sa stalo vzácnosťou. Preto, buďme
verní svojmu peknému a užitočnému koníčku,
nenechajme sa odradiť a tešme sa spoločne
z ďalších odchovov.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa za finančnú podporu vedeniu obce Štrba, štrbskému urbáru, Lacovi Joskovi za dopravu do Nitry, Pavlovi Sokolovi za pomoc pri organizovaní Oblastnej
výstavy, Michalovi Marovi za vedenie pokladne
a aj vám všetkým za dobrú prezentáciu našej
základnej organizácie.
Michal Pavela
predseda ZO SZCH v Štrbe
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ZO Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Štrbe
Dňa 19. 2. 2020 v zasadačke Spoločenského domu hodnotila svoju činnosť ZO SZZP
v Štrbe. Schôdzu otvorila a viedla predsedníčka organizácie Agáta Očenášová. Následne si
členovia minútou ticha uctili pamiatku dvoch
zomrelých členov. Vo výročnej správe predsedníčka spomenula všetky podujatia minulého
roka. Kúpanie v Aquaparku Poprad, prednášku o
bylinkách, besedu s pracovníčkou polície i gulášové posedenie. Členovia sa zúčastnili mnohých
divadelných predstavení. V popradskom divadle
Comedia predstavenia Jana z Arcu - Boh a kat,
v košickom Štátnom divadle to bol titul Tom
Bick a Harry, Pygmalion a opereta Čardášová
princezná. V Prešovskom DJZ uvideli veľkolepý
muzikál Nikola Šuhaj. Zúčastnili sa aj divadelného predstavenia v Štrbe, Chlieb s maslom.
Na celodennom výlete po dolnom Liptove
navštívili Vlkolínec, v Ružomberku Liptovské
múzeum a Fullovu galériu obrazov. Z turistických akcií to bol Hrebienok a Jamské pleso.
Členovia sa pravidelne, jedenkrát mesačne
stretávali pri spoločenských hrách. Posledným
podujatím roku 2019 bolo vianočné posedenie.
S hospodárením organizácie oboznámila prítomných Ing. Anna Geročová. Nasledovala
správa revíznej komisie, ktorú si pripravila Iveta
Chalupková. Pozvanie na schôdzu prijala Ing.
Dagmar Vincová a prítomných oslovila dojímavým príhovorom. Dvanástim jubilujúcim členom
organizácie sa prihovorila Oľga Bartošová. Báseň im zarecitovala Mária Jonasová a jubilanti
dostali od organizácie malú pozornosť. Návrhu
plánu činnosti sa venoval člen výboru RSDr. Ján
Kacian. Výbor pripravil zaujímavé podujatia, primerané veku i zdravotným možnostiam členov.
Po diskusii si členovia odsúhlasili plán činnosti
na rok 2020. Po ukončení programu VČS členovia ešte zotrvali v družnej debate.
Oľga Bartošová
ZO SZZP Štrba

V rámci schôdze si pripomenuli všetky podujatia, ktorých sa v roku 2019 zúčastnili.

Na besede s pracovníčkou polície.

Zaznamenali sme
Fragile
25. februára 2020 sa uskutočnil v našej
obci koncert hudobného zoskupenia FRAGILE, ktoré sa venuje nielen interpretácii
známych svetových rock – pop – jazz hitov
v zaujímavých a cappela aranžmánoch –
teda len spev bez hudobných nástrojov, ale
ich repertoár tvoria aj gospely. Koncert mal
veľký úspech.
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Športový ples
Futbalový a lyžiarsky oddiel ŠK Štrba zorganizoval už 7. ročník
Športového plesu, ktorý sa uskutočnil 15. februára v našej obci.
O zábavu sa postarala ľudová hudba Jánošík, moderátorom večera
bol Rudolf Kubus a každý účastník získal atraktívne ceny v tombole.

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť
Počas posledných dní bol zaznamenaný
nárast tragických nehôd s účasťou chodcov.
Z analýz vyšlo, že prevažná časť tragických
nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v obci
a všetky mimo priechodu pre chodcov.
Ich obeťami, bohužiaľ, často bývajú chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné prvky
za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky,
vesty, nálepky).
Dnes je dostupných množstvo reflexných
pomôcok, ktoré vás urobia viditeľnými za
tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý reflexný pás
pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné reflexné samolepky nalepené na podrážkach topánok, školských taškách aj kočíkoch.
Pri predchádzaní cez cestu treba prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať
na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce

vozidlo, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách, taktiež nevstupovať na vozovku, ak nie
je možné cez ňu bezpečne prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne
sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na
vozovku.

Reflexné predmety umiestnite najlepšie ku
koncu rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a v priestore, čo najbližšie k stredu
vozovky. Predchádzajme tomu, aby dopravná
nehoda zmenila v zlomku sekundy váš život a
životy vašich blízkych.

oprava
Ospravedlňujeme sa našim čitateľom za chybu v Štrbských novinách č. 1/2020 na strane 5, kde v tabuľke Nové sadzby dane pre
daň z bytov bola nesprávne uvedená sadzba dane z bytov pre Tatranskú Štrbu v sume 0,165 €. Správny údaj je 0,33 €.
Ďakujeme za porozumenie.
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Nezabudnuteľné stretnutie po päťdesiatich rokoch
Pred pár týždňami, kde sme si pripomenuli okrúhle, päťdesiate výročie od usporiadania nezabudnuteľných Majstrovstiev sveta 1970 v klasických lyžiarskych disciplínach vo Vysokých Tatrách, ktoré boli doteraz historicky najväčším a najúspešnejším športovým podujatím, usporiadaným
na území Slovenska v termíne 14. až 22. februára 1970. Z príležitosti tohto výročia usporiadala 14. februára 2020 obec Štrba v hoteli Patria na
Štrbskom Plese spomienkové stretnutie pre až tri generácie lyžiarskych činovníkov. Tá najstaršia generácia sedemdesiatnikov a osemdesiatnikov
pripravila spomínané Majstrovstvá sveta 1970 a kongres Interski v roku 1975, prostredná generácia päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov zorganizovala až 31 pretekov Svetových pohárov v klasických disciplínach a najmladšia generácia tridsiatnikov a štyridsiatnikov z ŠK Štrba obnovila po
veternej kalamite v Tatrách v roku 2004 opätovne preteky o Tatranský pohár a usporiadala MSJ 2009 a SZU 2015.
Samozrejme, najväčšiu pozornosť medzi Organizátori dozúčastnenými činovníkmi pútali dnes už le- kázali za neuverigendárni organizátori MS 1970, ktorých do teľne krátku dobu
zasnežených Tatier prišlo ešte niekoľko de- necelých
troch
siatok. A prišli nielen z celého tatranského rokov – od rozregiónu, ale aj z Bratislavy, Prahy, Banskej hodnutia kongresu
Bystrice, Piešťan či Nového Města na Mo- FIS v libanonskom
rave. MS v roku 1970 boli totiž celoštátnou Bejrúte 20. mája
srdcovou akciou všetkých obyvateľov kra- 1967 do otvárajiny „od Šumavy k Tatrám“. Teraz to bolo cieho ceremoniálu
úprimné stretnutie dlhoročných priateľov, na Štrbskom Plese
ktorých spojila nielen láska k lyžovaniu, 14. februára 1970,
ale aj výsledky spoločnej organizačnej pripraviť perfektné
práce pri zabezpečovaní medzinárodných športové podujalyžiarskych podujatí v Tatrách. Z tých či- tie, ktoré aj vďaka Slávnostný príhovor predsedu Organizačného výboru MS 1970 Ing. Jozefa Lukáča.
novníkov, ktorí sa ospravedlnili pre zdra- prvým farebným
votné problémy treba spomenúť aspoň Ing. prenosom Československej televízie zare- zorganizovať MS 1970 vrátiť späť FIS, no
Františka Odložilíka /94/ z Popradu, ktorý zonovalo po celom svete a prestavilo tak delegácia zástupcov OV MS 1970 na čele
bol počas MS 1970 členom medzinárodnej Vysoké Tatry a Slovensko ako dovtedy s Jánom Mrázom a Ing. Karolom Suchánkomisie, Jozefa Kšiňana /93/ z Bratislavy, neobjavený „športový a turistický klenot“. kom našla pochopenie najmä u vtedajšieho
Veľmi krátke prípravné obdobie organizá- predsedu slovenskej vlády Petra Colotku, a
ktorý počas MS zastával funkciu zástupcu
vedúceho tlačového strediska, Rudolfa Čillí- torom výrazne skomplikoval aj vpád vojsk tak nakoniec bolo možné pokračovať ďalej
ka /88/ z Kremnice,
Varšavskej zmluvy v príprave podujatia.
člena bežeckej komi21. augusta 1968,
Na úspešné zvládnutie usporiadania
sie, Martu Kukuropo ktorom dokonca MS 1970 bol spracovaný prioritný zoznam
vú /86/ z Tatranskej
Medzinárodná lyžiar- 31 stavieb v celom tatransko-podtatranska federácia FIS skom regióne, v ktorom, samozrejme, doLomnice, sekretárku
zvažovala preloženie minovali investície priamo na Štrbskom
skokanského úseku,
týchto majstrovstiev Plese na čele s novým športovým areálom
či Miroslava Martináka /84/ z Banskej
sveta do niektorej pre klasické disciplíny, ktorý dostal poeticBystrice,
veliteľa
inej krajiny. Obyvate- ké meno „Areál snov“. Výrazne vzrástla
lia Československa aj lôžková kapacita regiónu, na Štrbskom
predskokanov počas
sa však vtedy neu- Plese pribudli 4 nové hotely a 3 ubytovne,
MS 1970.
veriteľne zomkli a 2 hotely pribudli v Novom Smokovci a po
Význam a prínos tohto podujatia
prípravu i samotnú jednom na Podbanskom, v Tatranskej Lompre Vysoké Tatry
úspešnú organizáciu nici a v Starej Lesnej. Najsústredenejšia
zhodnotil vo svojom
MS 1970 poňali ako výstavba bola v Tatranskej Štrbe, kde bol
príhovore
Michal
svoj prejav vzdoru postavený sídliskový komplex Lieskovec
Sýkora,
starosta
voči okupácii vtedy so stanicou zubačky. Nové bytovky však
obce Štrba, ktorá od
„spriatelených ar- ako doplnky sídlisk vo Vysokých Tatrách
mád“ a prerušeniu boli vybudované aj v Starom Smokovci,
roku 2010 spravuje
d e m o k r a t i c k é h o Pod Lesom a v Tatranskej Lomnici.
aj Športový areál
obrodného procena Štrbskom Plese. Letecký pohľad na rozostavaný bežecký areál
Z hľadiska dopadu na životné prostredie
su v našej krajine. mali však zásadný prínos najmä plynofiká„MS 1970 vo Vyso- v roku 1968.
kých Tatrách natrvalo
Problémy však boli cia celých Vysokých Tatier, pretože väčšina
zmenili nielen vzhľad Štrbského Plesa, ale aj na „domácej scéne“, pretože vedúci pripravovaných objektov sa nachádzala na
výrazne zasiahli do infraštruktúry aj celých predstavitelia KSČ a vlády ČSSR tiež zva- území Tatranského národného parku, ale
Vysokých Tatier a podtatranského regiónu. žovali, či by nebolo vhodnejšie poverenie aj vytvorenie nového dopravného uzla so
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Československo lyžiarskych činovníkov. Na spomienkovom
veľmi úspešné stretnutí vystúpili za OV dvaja z týchto hlavaj z hľadiska do- ných činovníkov, a to predseda Ing. Jozef
siahnutých špor- Lukáč /95/ a podpredseda Ing. Ladislav
tových výsledkov Harvan /89/. Obaja poďakovali všetkým
našich športov- svojim bývalým spolupracovníkom, ktorí
cov, ktorí vďaka sa spoločne pričinili o tento nezabudnuteľzdruženárovi La- ný zážitok pre celú našu krajinu i športový
dislavovi Ryglo- svet. Ing. Lukáč vyjadril aj úprimnú radosť
vi,
skokanom z mnohých milých stretnutí a zaželal obci
Jířímu Raškovi Štrba, aby i naďalej pokračovala v športos Rudolfovi Hohn- vom areáli na Štrbskom Plese v rozbehnulovi a bežkyne tých športových aktivitách. Ing. Harvan sa
Helene Šikolovej naopak veľmi kriticky vyjadril k súčasnému
obsadili v celko- nezáujmu vrcholných predstaviteľov športu
vom hodnotení a lyžovania na Slovensku k modernizácii
Predsedovia organizačných výborov troch generácií lyžiarskych činovníkov,
zľava Michal Sýkora, Ing. Jozef Lukáč a Ing. Peter Chudý.
úspešnosti 25 strediska vrcholového športu, ktoré boli vyz ú č a s t n e n ý c h budované po MS 1970 pri hoteli FIS pre príželezničnou stanicou na Štrbskom Plese po krajín krásne 3. miesto. V záverečný deň pravu slovenskej športovej reprezentácie na
pretrasovaní Cesty Slobody a električky, majstrovstiev v čase medzi príchodom pre- vrcholné medzinárodné športové podujatia.
ktoré dovtedy končili priamo pri jazere pri tekárov do cieľa pri behu mužov na 50 km
Keďže MS 1970 boli celoštátnou česdetskom liečebnom ústave Solisko. Zreali- a slávnostným záverečným ceremoniálom, koslovenskou záležitosťou, prítomných
zované boli aj ďalšie nové dopravné investí- sa pokusne premiérovo uskutočnila aj súťaž lyžiarskych činovníkov pozdravil za čescie, a to predovšetkým zubačka z Tatran- štvorčlenných družstiev v skoku na lyžiach, kých lyžiarov aj Prof. Doc. Ladislav Slonek,
skej Štrby, pozemná lanovka na Hrebienok ktorú vyhralo Československo. Skvelý prie- CSc., ktorý prečítal jednak pozdravný list
v Starom Smokovci, betónová pristávacia
dráha na letisku v Poprade, prestavba
Cesty Slobody s novými premosteniami a
centrálne poschodové parkovisko pre osobné autá a autobusy na Štrbskom Plese. Pre
úspešné spojenie Vysokých Tatier s celým
svetom bola na Štrbskom Plese vybudovaná nová budova spojov a telekomunikácií
s prenosovou vežou, v Poprade a v Starom
Smokovci boli telekomunikačné služby posilnené prístavbami zosilňovacích staníc a
výstavbou nového rádiovrcholového bodu
na Chopku v Nízkych Tatrách. Z ďalších
významných stavieb treba ešte spomenúť
vybudovanie nového sídla cestovnej kancelárie Čedok v Starom Smokovci a Múzea
TANAP-u v Tatranskej Lomnici“.
Medzi spomínajúcimi činovníkmi sa
hovorilo aj o veľmi dobrej spolupráci
s vtedajším úspešným kandidátom na uspoMichal Sýkora pri slávnostnom príhovore v hoteli Patria na spomienkovom stretnutí.
riadanie Majstrovstiev sveta 1970 v alpských lyžiarskych disciplínach z talianskej beh tejto úplne novej skokanskej súťaže po- súčasného predsedu Svazu Lyžaru ČR LuVal Gardeny. Práve takticky premyslená tvrdil, že právom patrí na takéto najväčšie káše Heřmanského, ktorý doplnil aj svojimi
spolupráca a vzájomná podpora bývalých športové podujatia. A tak sa stali Vysoké osobnými reminescenciami na bežecké
krajín východného bloku a Talianska totiž Tatry historicky prvým miestom na svete, podujatia MS 1970, kde účinkoval ako asispri kandidatúre spôsobili, že usporiadate- kde sa táto súťaž oficiálne uskutočnila a tent reprezentačného trénera pre behy. Za
ľom MS 1970 v klasických disciplínach sa stala sa tak v budúcnosti pevnou súčasťou bývalý Slovenský lyžiarsky zväz vystúpil
stali Vysoké Tatry pred švédskym Falunom majstrovstiev sveta i olympijských hier.
jeho dlhoročný predseda Dr. Martin Schela nemeckým Garmisch-Partenkirchenom.
Vynikajúci priebeh MS 1970 zabezpečil ling, ktorý úspešnú organizáciu MS 1970
Úspešná spolupráca Vysokých Tatier s Val organizačný výbor na čele s jeho predse- vo Vysokých Tatrách vždy prezentoval ako
Gardenou však pokračovala aj v ďalších ro- dom Ing. Jozefom Lukáčom a generálnym „hviezdnu chvíľu“ slovenského lyžovania,
koch, najmä pri získavaní pretekov Sveto- sekretárom Jánom Mrázom, podpredseda- ktorá na dlhé desaťročia vopred predurčila
vého pohára v alpskom lyžovaní do tatran- mi Ing. Ladislavom Harvanom, Ing. Karolom úroveň organizovania lyžiarskych pretekov
ských stredísk Hrebienok a Skalnaté pleso. Suchánkom a Františkom Mrázikom, ako aj na Slovensku.
Samotné MS 1970 boli pre usporiadajúce stovkami ďalších nadšených dobrovoľných
Významným bodom stretnutia, ktoré
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mapu športového sveta.
V tomto roku si Medzinárodná lyžiarska federácia
FIS pripomína 95. výročie od
usporiadania prvých MS v klasickom lyžovaní v roku 1925,
a za toto obdobie malo česť
hostiť takéto majstrovstvá
sveta iba 21 najvýznamnejších lyžiarskych stredísk pre

klasické lyžovanie vo svete, pričom len
8 z nich takéto majstrovstvá usporiadalo
dva, alebo viackrát. A tak Štrbské Pleso,
ktoré Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní usporiadalo prvýkrát už v roku 1935 a
neskôr v roku 1970, patrí právom do tohto
prestížneho svetového klubu organizátorov.
Ing. Peter Chudý

Rozostavaný skokanský areál v roku 1967.

spríjemnila aj ľudová hudba Detského folklórneho súboru Štrbianček zo Štrby, bolo
aj premietnutie filmu „Majstrovstvá sveta
1970“, ktoré z tohto podujatia natočil kameraman Vladimír Holloš pod režisérskou
taktovkou Milana Černáka. Po filme, ktorí
mnohým prítomným pripomenul tie nezabudnuteľné okamihy pod zasneženými tatranskými končiarmi, sa na žijúcich
pamätníkov vrhli prítomní novinári, aby
zaznamenali ich bezprostredné reakcie a
spomienky na udalosť, ktorá nezmazateľne zapísala Vysoké Tatry a Slovensko na

Slávnostný sľub pretekárov predniesol skokan Jiří Raška.

ROK 2020, ROK PLNÝ ŠPORTOVÝCH VÝROČÍ
V minulom čísle Štrbských novín sme si pripomenuli prvé tri okrúhle výročia od usporiadania medzinárodných športových podujatí na Štrbskom
Plese, ktoré sa uskutočnili v rokoch, končiacich na celú desiatku /1900, 1920 a 1930/. V tomto čísle budeme pokračovať v tomto športovom
„seriáli“ a pripomenieme si 70 rokov od usporiadania II. ročníka Tatranského pohára v lyžiarskych disciplínach v roku 1950 a 50 rokov od
usporiadania nezabudnuteľných Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach vo Vysokých Tatrách v roku 1970.

Československé skokanské družstvo.

V lyžiarskej histórii Štrbského Plesa je
významný rok 1950, kedy Československá obec sokolská usporiadala II. ročník
obnovených povojnových pretekov o
Tatranský pohár, ktoré boli súčasne aj
51. Majstrovstvami ČSR v lyžovaní. Tieto
preteky nadväzovali na I. ročník Tatranského pohára, ktorý pod názvom „Puchar
Tatrz“ usporiadali Poliaci na poľskej strane
Tatier v Zakopanom v roku 1949. Jednalo
sa o veľkolepú zimnú športovú slávnosť,
na ktorej sa súťažilo vo všetkých lyžiarskych disciplínach, v klasických i zjazdových. Nešlo však len o športovú stránku
podujatia, zakladatelia vyzdvihli aj myšlienku medzinárodnej spolupráce na oboch
stranách Tatier.
Technickú prípravu II. ročníka Tatranského pohára mal na slovenskej strane Tatier
v roku 1950 na starosti Ladislav Holúbek
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aj všetky bežecké
súťaže, sa uskutočnili v Tatranskej
Lomnici. Pri príležitosti usporiadania
tohto
podujatia
vydala Československá pošta aj
trojznámkovú sériu
poštových známok
s lyžiarskym motívom Tatranského
pohára.
Tatranský pohár
1950 bol nielen mimoriadnou športovou udalosťou, ale
hlavne významnou
spoločenskou, a aj
politickou udalosťou. Prítomní boli
vtedy
okrem najvyšJarolímkov mostík počas pretekov II. ročníka Tatranského pohára.
ších telovýchovných
zo Žiliny, ktorý vykonával funkciu gene- aj najvyšší vládni i stranícki predstavitelia
rálneho tajomníka organizačného výboru na čele s predsedom vlády ČSR Antonínom
/OV/, ktorého predsedom bol JUDr. Július Zápotockým, ktorí toto podujatie využili na
Viktory, vtedajší povereník SNR pre spra- prezentáciu nového politického usporiadania
vodlivosť a zároveň predseda Slovenskej v zložitých a ťažkých päťdesiatych rokoch.
telovýchovnej organizácie. Ako zástupca Na svoju dobu bol II. ročník Tatranského poLadislava Holúbeka už vtedy začal pra- hára veľkolepým dielom slovenských lyžiarcovať Ján Mráz z Bratislavy, ktorý sa od skych organizátorov, a bolo to zároveň jedno
roku 1954 stal predsedom Slovenského z vtedajších vrcholných lyžiarskych podujatí
lyžiarskeho zväzu. OV mal vtedy sídlo v Európe.
v zotavovni ROH Morava v Tatranskej Lomnici, v ktorej sa uskutočnili nielen všetky
zjazdové, ale aj bežecké súťaže.
Skokanské súťaže sa uskutočnili na Štrbskom Plese na Jarolímkovom mostíku pred
diváckou kulisou 12 000 divákov za krásneho slnečného počasia. Na Jarolímkovom
mostíku bola vybudovaná nová rozhodcovská veža, tribúny pre divákov a ukazovateľ
dĺžok skokov. Všetky preteky boli súťažou
jednotlivcov i družstiev. Umiestnenie pretekárov pre družstvá sa hodnotilo bodmi, a
to od 1 do 15. V družstvách vyhralo Československo pred Poliakmi a Fínmi. Celkove
sa vo všetkých disciplínach na II. ročníku
Tatranského pohára predstavilo viac ako
500 pretekárov zo siedmich krajín.
Na Štrbskom Plese v skokoch jednotlivcov zvíťazil František Felix z ATK Praha a
v skokoch pre preteky združené Poliak Jan
Kula, no celkovým víťazom tejto súťaže Otvárací ceremoniál z vtáčej perspektívy.
po behoch sa stal Fín Perälä Veikko. Pre
Prvé úvahy o kandidatúre na usporiadazdruženárov bol síce v Tatranskej Lomnici pri jazierku postavený nový skokanský nie Majstrovstiev sveta v klasickom lyžomostík P – 57, ale pre mäkký sneh sa vaní vo Vysokých Tatrách sa začali už zana ňom nemohlo skákať. Súťaž v behu čiatkom sedemdesiatych rokov minulého
na lyžiach aj pre preteky združené, ako storočia, ale až po niekoľko ročnom snaže-
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ní sa tatranským činovníkom podarilo presadiť, aby túto ich myšlienku podporili aj
najvyššie štátne a stranícke orgány. Stalo
sa tak 6. novembra 1965, keď Slovenská
národná rada prijala uznesenie o organizácii výstavby v rokoch 1966 – 1970 v súvislosti s kandidatúrou Vysokých Tatier na
usporiadanie Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 1970
/MS 1970/.
Príprava na kandidatúru na MS 1970 sa
týkala nielen hlavného dejiska športových
súťaží, teda Štrbského Plesa, ale aj výstavby hotelov, sídlisk pre obyvateľov, náhradných športovísk a modernizácie dopravy
v celej oblasti Vysokých Tatier. Po bejrútskom kongrese FIS v máji 1967, ktorý definitívne rozhodol, že MS 1970 budú skutočne vo Vysokých Tatrách na Štrbskom
Plese, bolo treba projekt výstavby týchto
objektov čiastočne upraviť a niektoré akcie
podstatne urýchliť.
Do prioritného zoznamu 31 stavieb
v celej oblasti Vysokých Tatier, nevyhnutných na úspešné zvládnutie MS 1970 sa
zo Štrbského Plesa vtedy nedostali napr.
odborárska zotavovňa Baník, sanatórium
Helios, hotel Patria, či rekreačné zariadenie Borovica. Z hľadiska dopadu na životné
prostredie však mali zásadný prínos najmä
plynofikácie osady, ale aj celých Vysokých
Tatier a vytvorenie nového dopravného
uzla na strednej terase osady po pretra-

sovaní hlavnej cesty a električky, ktoré
dovtedy končili pri detskom liečebnom
ústave Solisko priamo pri Štrbskom plese.
Prínosom bolo aj nové dopravné spojenie
Štrbského Plesa modernou zubačkou /OŽ/
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so železničnou stanicou Štrba. Uskutočnila
sa aj čiastočná rekonštrukcia celého elektrického vysokého napätia, pričom prívod
elektrickej energie na Štrbské Pleso bol
dvojito zokruhovaný, aby sa predišlo prípadnému výpadku počas podujatia. Vybudovaná bola tiež nová úpravňa pitnej vody
a centrálna čistiareň odpadových vôd pod
osadou.
Priamo na Štrbskom Plese bol vybudovaný nový moderný športový lyžiarsky
areál s hotelom FIS /140 lôžok/, bežeckými traťami v Mlynickej i Furkotskej doline a
lyžiarskymi vlekmi, ubytovacie zariadenia
hotel Panoráma /195 lôžok/, ubytovne Jedľa /100 lôžok/, Smrek /90 lôžok/, zrub za
hotelom FIS /108 lôžok/, Robotnícky hotel
a hotel Garni Ovruč. Ďalej tu boli vybudované aj budova spojov a telekomunikácií,
dvor technických služieb so zariadeniami,
centrálne autoparkovisko s priľahlými objektami a zrealizovaná tiež rekonštrukcia
TEŽ s novou železničnou stanicou aj pre
OŽ, premiestnenou na iné miesto v osade,
rekonštrukcia Cesty Slobody a sídlisko
v Tatranskej Štrbe.
Samotné MS 1970 sa uskutočnili
v dňoch 14. – 22. februára 1970 za obrovského diváckeho záujmu a účasti
najvyšších štátnych predstaviteľov. Československí športovci získali zásluhou
Ladislava Rygla zlatú medailu v pretekoch
združených, striebornú medailu zásluhou
skokana Jiřího Rašku a dve štvrté miesta
vďaka skokanovi Rudolfovi Hohnlovi v súťaži na strednom mostíku P 70 a bežkyni

Úprava doskočiska mostíka v prestávke pretekov.

Helene Šikolovej v behu na 10 km. V hodnotení krajín tak Československo obsadilo
vynikajúce 3. miesto, čo bol historicky najúspešnejší výsledok v histórii MS v klasických lyžiarskych disciplínach.
Naviac sa v záverečný deň MS 1970
v čase medzi príchodom pretekárov do
cieľa pri behu na 50 km a slávnostným
záverečným ceremoniálom pokusne premiérovo uskutočnila aj súťaž štvorčlenných družstiev v skoku na lyžiach, ktorú

vyhralo Československo. Išlo o iniciatívu
skokanskej komisie FIS na čele s Miloslavom Bělonožníkom, ktorá sa už dlhodobejšie snažila túto súťaž zaradiť do programu
MS a ZOH. Skvelý priebeh tejto úplne novej
skokanskej súťaže na Štrbskom Plese potvrdil, že právom patrí na takéto najväčšie
športové podujatia. A tak sa stali Vysoké
Tatry historicky prvým miestom na svete,
kde sa táto súťaž oficiálne uskutočnila a
stala sa v budúcnosti pevnou súčasťou najvýznamnejších lyžiarskych podujatí.
Nezabudnuteľné MS 1970 najvýstižnejšie zhodnotil vtedajší prezident FIS, Švajčiar Marc Hodler, ktorý v príhovore počas
záverečného ceremoniálu na Štrbskom
Plese povedal: „Ďakujem všetkým športovcom, a to nielen pre dosiahnuté športové
výsledky, ale aj pre športové správanie sa,
priateľské ovzdušie, v ktorom tieto športové podujatia prebiehali. Myslím si však,
že víťazom je ľud tejto nádhernej krajiny.
Skvelým usporiadaním majstrovstiev sveta a srdečným pohostinstvom si získal
priateľstvo a srdcia športovcov, lyžiarov na
celom svete. Ďakujem všetkým úradom a
funkcionárom od predsedu až po drobných
pomocníkov za veľkolepé zvládnutie úlohy
organizátora“.
Podľa knihy L. Harvana
„Lyžiarske slávnosti vo V. Tatrách“
voľne spracoval Ing. Peter Chudý

Štart ženských štafiet.
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Mládežnícke tímy FO ŠK Štrba odštartovali rok futbalovými turnajmi

Memoriál P. Jaška sa uskutočnil na multifunkčnom ihrisku športového štadióna v Štrbe.

V priebehu zimného prípravného obdobia sme zorganizovali dva mládežnícke
turnaje. Turnaj s názvom ŽERUCHA CUP
sa odohral pod skokanskými mostíkmi na
Štrbskom Plese pre kategóriu U13 /mladší
žiaci/. Zúčastnilo sa ho päť tímov, z ktorých dve družstvá tvorili mladí športovci
nášho klubu. Aj keď sme obsadili posledné miesta, deti si z chuti zahrali a svojimi
výkonmi potvrdili, že v blízkej budúcnosti
majú všetky predpoklady na to, aby tvorili
pevnú súťaž žiackej súťaže riadenej Podtatranským futbalovým zväzom.
V prvú februárovú sobotu sme zorganizovali na umelej tráve v areáli nášho
klubu MEMORIÁL PAVLA JAŠKA /turnaj
pre kategóriu U11/. Pred samotným turnajom sa pri hrobe nebohého uskutočnil
pietny akt, kde sa zaspomínalo na tohto
pre šport zapáleného chlapa. Chcem, aby
sme deti aj takýmto spôsobom učili ctiť
si históriu a ľudí, ktorí budovali klub. Najväčšiu radosť som osobne mal z toho, že
nám pri obidvoch turnajoch vyšlo počasie
a spokojnosť všetkých zúčastnených bola
nefalšovaná. Myslím, že aj v tejto kategórii
máme dobrý základ pre napredovanie mládežníckeho futbalu v obci.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
nám pomohli akýmkoľvek spôsobom pri
bezproblémovej organizácii týchto turnajov. Opäť sa potvrdilo, že futbal je fenomén!
Mgr. Martin Pohlod
FO ŠK Štrba

Turnaj „Žerucha cup“ sa konal pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese.

Ako znížiť riziko infekcie
koronavírusom?
Umývajte si ruky mydlom a vodou
alebo prostriedkom na báze alkoholu
Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete
a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým
lakťom
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu
s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy
alebo chrípky
Mäso a vajíčka dôkladne prevarte
Zabráňte nechránenému kontaktu
s divými alebo hospodárskymi
zvieratami
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Tajničky z krížoviek ŠN č. 3/2020 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 16. 4. 2020. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 1/2020: „Cesta životom
plná lásky a radosti”. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Božena Marcová, Družstevná 616/52, 059 38 Štrba, Michal Kudas, Štúrova 74/26, 059 41 Tatranská Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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