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Život v obci počas vírusového ochorenia SARS-CoV-2
Aj v našej obci v súčasnosti prežívame
náročné chvíle v súvislosti so šírením vírusového ochorenia SARS-CoV-2, ktoré
postihlo celé Slovensko, Európu i svet.
Mimoriadna situácia si vyžaduje zo strany
obce každodenne zabezpečiť množstvo neodkladných úloh a potrieb, ktoré v tomto
čase vznikajú. V obci máme vytvorený Krízový štáb, ktorý postupuje podľa pokynov
vlády SR, hlavného hygienika SR i ostatných štátnych orgánov. Prostredníctvom
obecného rozhlasu, webovej stránky obce
a teletextu obecnej televízie priebežne informujeme občanov o aktuálnej situácii.
Hneď po vyhlásení mimoriadnej situácie
v SR starosta obce listom zo 17. 3. 2020
informoval občanov o opatreniach, ktoré boli prijaté v obci. Súčasne ich vyzval
k väčšej miere zodpovednosti, súdržnosti
a spolupatričnosti.
Od 13. marca 2020 je obecný úrad pre
verejnosť zatvorený. Úradné hodiny sú skrátené, pracuje sa denne od 7.00 – 13.00 hod.

Zasadnutie Krízového štábu v obci.

renia o zákaze organizovania všetkých
spoločenských, kultúrnych a športových
podujatí a zákaze navštevovania zdravotníckych a sociálnych zariadení na území
obce. V tejto súvislosti obec informovala
všetkých organizátorov ohlásených kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ako aj všetky spolky a iné spoločenské
organizácie pôsobiace v obci a všetkých
prevádzkovateľov hotelov a ubytovacích
zariadení na uvedený zákaz.
S Domovom seniorov, n.o. v Tatranskej
Štrbe obec prerokovala, aké opatrenia prijalo zariadenie pre svojich klientov.

Šitie rúšok.

bez obedňajšej prestávky. Vybavované sú
len neodkladné záležitosti.
Krízový štáb zasadal v našej obci doposiaľ štyrikrát. V rámci zasadnutí sa štáb
pravidelne oboznamuje s opatreniami
Ústredného krízového štábu SR a Úradu
verejného zdravotníctva SR. Na základe
týchto opatrení obec prijala a bude prijímať
preventívne opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu tohto ochorenia v našej obci.
Na úvodnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 10. 3. 2020, prijal dôležité opat-

Balenie rúšok pre občanov.

Obec zakúpila dezinfekčné prostriedky a
jednorazové rukavice, respirátory v potrebnom (nevyhnutnom) množstve do verejných toaliet a TIC na Štrbskom Plese, pre
členov DHZ Štrba.
S riaditeľmi škôl a školských zariadení
na území obce sa uskutočnilo pracovné rokovanie, na ktorom sa dohodol postup škôl
ohľadom prijatia potrebných opatrení.
Vo verejných priestoroch - budovách
(obecnom úrade a ďalších zariadeniach
obce), kde je predpoklad väčšieho počtu
ľudí, sa niekoľkokrát počas úradných hodín vykonáva opakovane hygiena najmä
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kľučiek na dverách a priestorov toaliet.
V súčasnosti sú pozastavené všetky pracovné stretnutia s väčším počtom zúčastnených osôb.
Na druhom zasadnutí – 16. 3. 2020 boli
prijaté ďalšie úlohy, ktoré sa týkali najmä
zabezpečenia výroby bavlnených ochranných rúšok pre zamestnancov a všetkých
obyvateľov obce. V tejto súvislosti boli

Dezinfencia autobusových zastávok.

a liekov a ich doručení týmto osobám na
adresu ich pobytu.
Obecnej polícii bola uložená úloha nepretržite monitorovať situáciu na území celej
obce z hľadiska dodržiavania opatrení (zákazov a obmedzení) uložených príslušnými
štátnymi orgánmi. Uvedenú úlohu vykonáva aj počas víkendov.
Tretie zasadnutie krízového štábu obce

zasadnutie krízového štábu, v rámci ktorého sa zaoberal aj situáciou, ktorá vznikla v obci z dôvodu potvrdenia ochorenia
COVID-19 u dvoch občanov obce Štrba.
Krízový štáb obce vyjadril nespokojnosť
nad skutočnosťou, že o tejto situácii - že je
nakazený občan obce – nie je obec vôbec
informovaná príslušnými štátnymi orgánmi, aby mohla prijať nevyhnutné opatrenia,

DHZ Štrba pri práci na železničnej stanici v Tatranskej Štrbe.

Špeciálna firma dezinfikovala priestory poštového úradu a ambulancie všeobecného lekára.

oslovené osoby, ktoré môžu pomôcť pri šití
rúšok, zabezpečil sa materiál v potrebnom
množstve na ich výrobu a zabezpečila sa
priebežne distribúcia rúšok zamestnancom
a obyvateľom obce – v prvom rade seniorom nad 62 rokov a následne ďalším obyvateľom v počte 5 000 ks.
Ďalším prijatým opatrením bolo zabezpečenie donášky obedov zo stravovacích zariadení pre tých obyvateľov obce, ktorým
to obec doposiaľ zabezpečovala (z dôvodu
obmedzeného fungovania stravovacích zariadení).
Súčasne bola uložená úloha priebežne
monitorovať situáciu na území obce týkajúcu sa potreby poskytnutia osobnej
pomoci seniorom (starším obyvateľom
obce) a iným zdravotne odkázaným obyvateľom najmä pri sprostredkovaní nákupu
základných potravín, hygienických potrieb

sa uskutočnilo 23. 3. 2020. V rámci zasadnutia štáb zobral na vedomie informáciu o
umiestnení občanov SR vracajúcich sa zo
zahraničia do povinnej 14-dňovej karantény v účelovom zariadení MV SR na Štrbskom Plese. Krízový štáb obce vyjadril nespokojnosť s postupom štátnych orgánov,
že vopred neinformovali obec o takomto
opatrení a obec sa tomto kroku dozvedela
z médií. V tejto súvislosti obec pripravila
upozornenie pre turistov a návštevníkov
Štrbského Plesa a verejne ich vyzvala, aby
obmedzili návštevnosť územia Štrbského
Plesa a jeho okolia za účelom trávenia
voľného času. A to z dôvodu, že na tomto
území bol zaznamenaný väčší pohyb turistov, ako aj obsadenosť verejných parkovísk motorovými vozidlami s EVČ z celého
Slovenska.
Dňa 2. apríla 2020 sa uskutočnilo štvrté

aby chránila ostatných obyvateľov obce a
zároveň, aby kontrolovala dodržiavanie karantény, či izoláciu nakazených občanov.
Na aprílovom zasadnutí boli prijaté
ďalšie opatrenia, ktoré súviseli aj s potvrdeným prípadom ochorenia v obci.
V spolupráci s DHZ Štrba sa zrealizovala dezinfekcia verejných priestranstiev
a plôch v obci a v jej častiach, kde je predpoklad ich využívania verejnosťou (napr.
autobusové zastávky, bankomaty, lavičky,
zábradlia a pod.). Obec zabezpečila dezinfekciu vnútorných priestorov verejných
budov v obci (obecného úradu, zdravotného strediska, lekárne, pošty - v Štrbe
a Tatranskej Štrbe). Oslovila správcov
všetkých bytových domov na území obce,
aby zabezpečili dezinfekciu spoločných
priestorov ich bytových domov.
Zároveň oslovila všetkých prevádzko-
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vateľov obchodov s potravinami na území
obce, aby z dôvodu uzavretia prevádzky
„Potraviny - Mária Hlavová“ zabezpečili vo
svojich prevádzkach dostatočné množstvo
potravín a ostatného (najmä hygienického)
tovaru pre obyvateľov obce. Pre prípadné
núdzové zásobovanie obyvateľov obce,
pripravila priestory bývalej prevádzky potravín „Nezábudka“ (ak by nastala potreba
mať k dispozícii väčšie priestory napr. pre
skladovanie a výdaj tovaru, či iného materiálu).
Obec zabezpečila obyvateľom obce seniorom, občanom so zhoršeným zdravotným stavom, občanom v povinnej
karanténe, či v izolácii, možnosť nákupu
a dovozu základných potravín a hygienických potrieb do domácností aj prostredníctvom zamestnancov obce (cez obecný
úrad). Pracovníci úradu osobne navštívili
obyvateľov obce – seniorov, ktorí žijú osamelo a preverili, či nepotrebujú pomoc pri
zabezpečení týchto potrieb.
V zmysle odporúčania Hlavného hygienika SR bola zo strany obce preverená

možnosť a potreba obnovenia činnosti
školských jedální v obci (pri ZŠ a MŠ) za
účelom poskytovania stravovania seniorom a deťom zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
Obec zriadila tzv. tiesňovú (krízovú) telefónnu linku na Obecnom úrade v Štrbe,
na ktorú sa v prípade potreby môžu obyvatelia obce kedykoľvek obrátiť s problémom súvisiacim so súčasnou pandémiou
COVID-19. Linka je k dispozícii NONSTOP
24 hodín denne (každý deň vrátane sviatkov a víkendov). Obyvateľom obce – seniorom (nad 62 rokov) boli doručené ďalšie
bavlnené rúška a informačný leták s upozornením na podvodníkov (tzv. „šmejdov“),
ktorí budú chcieť zneužiť súčasnú pandémiu na nelegálne obohatenie.
Počas trvania mimoriadneho stavu sa
v obci pravidelne vyzývajú obyvatelia
obce, aby dôsledne dodržiavali pokyny a
opatrenia uložené MV SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, Hlavným hygienikom
SR a Ústredným krízovým štábom SR.
Osobne sa vyzývali tí obyvatelia, ktorí sa

vrátili zo zahraničia, aby prísne dodržiavali
domácu povinú karanténu, vrátane osôb
v ich spoločnej domácnosti.
V tejto chvíli chceme poďakovať všetkým tým, ktorí v tomto čase zabezpečujú
v našej obci plnenie úloh súvisiacich so
zvládnutím tejto mimoriadnej situácie,
najmä zamestnancom lekární, hasičom,
obecnej polícii, predavačkám a pracovníčkam pošty. Zároveň ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom, ktorí mali ochotu pomôcť
pri šití rúšok – Jánovi Jurčovi, Slávke
Bezákovej, Anne Gavalierovej, Adela Kadličekovej, Renáte Marcovej, Ľubici Szcehoviczovej, Helene Šutarikovej, Anne Kupčovej, Margite Štrbákovej, Jane Koťuhovej,
Monike Michalkovej, Márii Bartošovej,
Pavle Kratochvílovej, Martine Vojčíkovej,
Ivete Kokyovej, Eve Chalúpkovej, Beáte
Korenkovej a Zuzane Tiborovej.
Naďalej zostaňme všetci zodpovední,
pomáhame tým nielen sebe, ale celému
okoliu!
Zdroj: zápisy Krízového štábu obce Štrba

Obecné televízne vysielanie v upravenom režime
Pandémia koronavírusu na Slovensku zasiahla aj náš kultúrny život v obci. Zrušené sú všetky kultúrnospoločenské a športové podujatia. A práve
informácie a fotografie o týchto podujatiach napĺňali aj naše média – Štrbské noviny, Obecné televízne vysielanie i webovú stránku obce.
Museli sme pristúpiť k dočasnej zmene
vysielania programovej služby Obecného
televízneho vysielania v Štrbe. V súčasnosti plníme nenahraditeľnú úlohu poskytovania dôležitých informácií.
Relácie TV Štrba sú zamerané v prvom
rade na informácie obyvateľom obce týkajúce sa opatrení pred šíriacim sa koronavírusom, o úlohách a aktivitách obce v danej
situácii, o pomoci seniorom a rizikovým
skupinám obyvateľstva, o rušení kultúrnospoločenských a športových podujatí
i o obmedzeniach vo verejných službách
(inštitúcie, pošta, obchody, lekárne, zdravotnícke zariadenia,...). Zároveň sme do
vysielania zaradili aj archívne dokumenty a
príspevky (staršie relácie) týkajúce sa života obce, najmä jej histórie, kultúry, športu
a podobných oblastí. Vyšli sme v ústrety
aj cirkvám v našej obci. Túto možnosť využil kňaz Evanjelickej a.v. cirkvi v Štrbe a
prostredníctvom našej televízie vysielame
nedeľné Služby Božie vždy o 10,00 hod.
Všetky tieto informácie nájdete aj na
webovej stránke obce, kde zverejňujeme
aj opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Stanislav Baloc, kňaz ECAV. Služby Božie sa konajú bez prítomnosti veriacich.

SR pri ohrození verejného zdravia. Aktuálne informácie sa ihneď dozvedáte cez
miestny rozhlas a posielame ich aj SMS
správou tým, ktorí si túto službu aktivovali.

Veríme, že ste o všetkých opatreniach
dostatočne informovaní a že ich aj dodržiavate.
Redakcia TV Štrba
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60. výročie zboru pre občianske záležitosti
Človek človeku... blízkosť duše, citov. V dnešnej pretechnizovanej a uponáhľanej dobe je pre nás takáto vzájomná blízkosť vzácnosť, balzam,
potešenie pre dušu... Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) sprevádza človeka v najintímnejších okamihoch jeho života – narodenie dieťatka,
svadba, rozlúčka so zosnulými – všade tam je prítomnosť emócií, milého slova, pochopenia, precítenia prirodzená, ba prakticky nutná. O to sa
snažili, snažia a veríme, že aj naďalej budú ďalšie generácie zpozákov v našej obci.
V roku 2019 sme si pripomenuli 60. výročie
založenia Zboru pre občianske záležitosti v Štrbe. Ako spomínajú pamätníci i kronika ZPOZ,
za prvý obrad v Štrbe možno považovať občiansky sobáš manželov Pastuchovcov v auguste
r. 1959 – na sobáši vystúpili učitelia Kornel Jurčo a Emília Marušiaková – Jurčová a recitátorky Anna Gavalierová a Mária Čunderlíková. Od
tých čias pretieklo už veľa vody štrbskými potokmi, ale spev tradičných svadobných piesní
či priania sudičiek pri kolíske zaznievajú z našej
obradnej siene dodnes. Nehovoriac o tom, že
spomínaná Hanka Gavalierová aktívne pôsobí
v zbore ešte aj dnes.
Od roku 2009 prešiel Zbor pre občianske
záležitosti v Štrbe viacerými zmenami – ako
v predsedníctve, tak aj na pozícii matrikárky.
Podujatí v réžii zboru ubudlo, v ostatných rokoch sa členovia stretávajú dvakrát do roka
na uvítaniach detí, občianske sobáše nahradili
cirkevné, matrika Štrba však často zabezpečuje
obrady sobášov v hoteloch na Štrbskom Plese,
kde naši členovia ochotne účinkujú. Ženy – speváčky vystupujú tiež na smútočných obradoch.
V roku 2010 sa ZPOZ Štrba zúčastnil krajskej prehliadky ZPOZ-ov v Starej Ľubovni, kde

Členky Zboru pre občianske záležitosti počas uvítania detí do života.

deviatakov, jubilantov či vzácnych hostí účinkovali niektorí členovia na pohrebe pána Kornela
Jurču, jeho manželky a pána Jána Šorala a pripravili tiež výnimočné prijatia či sobáše svojich
terajších členov.
Zbor pre občianske záležitosti vždy bol a je
kolektívom ľudí, ktorí sú si navzájom veľmi blízki, stretávajú sa aj mimo podujatí zboru, tešia

Magnetka vydaná pri príležitosti 60. výročia založenia zboru.

sa predstavil s programom ku Dňu učiteľov,
odtiaľ postúpil na celoslovenskú prehliadku
v Sliači - i tu veľmi úspešne reprezentoval náš
zbor aj obec. Okrem prijatí učiteľov, prvákov,

sa na každé takéto spoločné stretnutie, často je
pre nich najväčšou odmenou len úprimný stisk
ruky či slza v oku zúčastnených. Všetkým bývalým i súčasným členom Zboru pre občianske

záležitosti v Štrbe, matrikárkam, rečníkom a ostatným ľuďom, bez ktorých by zbor nebol zborom, všetkým vám chceme úprimne poďakovať
za vašu dlhoročnú prácu v ZPOZ-e. Pevne veríme, že v Štrbe rastie ďalšia generácia takýchto
obetavých a nezištných zpozákov, ktorí budú
taktiež skvelou partiou ľudí s veľkým srdcom
otvoreným jeden pre druhého, pre obec i celú
spoločnosť. Máme nádej, že súčasní najmladší členovia nášho zboru budú práve takýmito
dôstojnými a ochotnými pokračovateľmi tejto
nádhernej tradície v našej obci.
Je nám úprimne veľmi ľúto, že epidémia
koronavírusu zabránila uskutočneniu Slávností
poézie a prózy, na ktorých by vystúpili súčasní
i bývalí členovia ZPOZ-u. Milovníkom pekného
slova by zarecitovali a zaspievali známe i menej
známe básne a piesne viažuce sa k rozličným
príležitostiam v živote človeka, akými sú uvítanie detí, Deň učiteľov, či uzavretie manželstva.
Bývalým i súčasným členom bude ako pamiatku na 60. výročie ZPOZ-u doručený ďakovný list spolu s magnetkou symbolicky znázorňujúcou fotografiu sobášnej miestnosti Obecného
úradu v Štrbe.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým členom a členkám za akúkoľvek nezištnú
pomoc, vzácny čas a snahu pri príprave výročného programu.
Veríme, že sa všetci čoskoro zdraví opäť
stretneme.
Kolektív ZPOZ
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Účastnící osláv 30. výročia ZPOZ.

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v Štrbe,
alokovanej triedy v Tatranskej Štrbe na šk. rok 2020/2021
Riaditeľstvo Materskej školy v Štrbe
oznamuje rodičom, že podľa § 59 školského zákona č. 245/2008 Z.z. zápis detí
na predprimárne vzdelávanie na šk. rok
2020/2021 bude prebiehať od 4.5.202029.5.2020. Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť elektronickou formou na e-mailovú
adresu MŠ msstrba@gmail.com alebo
v listinnej podobe poslať žiadosť poštou
na adresu: Materská škola, Čsl. armády
72/88, 059 38 Štrba. Žiadosť o prijatie
dieťaťa do materskej školy si rodič nájde
na webovej stránke www.strba.sk a facebook.com/msstrba.
Na webovej stránke sú uverejnené
2 druhy žiadosti:
1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy podaná elektronickou formou.
2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podaná poštou.
Rodič k žiadosti neprikladá potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa rodič prinesie,

keď pominie mimoriadna situácia. Vzhľadom k tomu, že žiadosť nebude obsahovať
aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá
riaditeľka v mesiaci jún 2020.
Bc. Marta Macková
riaditeľka MŠ
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ROK 2020, ROK PLNÝ ŠPORTOVÝCH VÝROČÍ
V predchádzajúcich dvoch číslach Štrbských novín sme si pripomenuli už päť významných medzinárodných športových podujatí, ktoré sa
v minulosti uskutočnili na Štrbskom Plese v rokoch, končiacich na celú desiatku. Dnes pridávame spomienku na ďalšie dve, a to Majstrovstvá sveta
juniorov FIS v skoku a v severskej kombinácii v roku 1990 a Majstrovstvá sveta juniorov FIS v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 2000.
To prvé podujatie v roku 1990 sme zorganizovali za francúzske stredisko Chaux – Neuve a v tomto roku si pripomíname jeho tridsiate výročie.
To druhé, ktoré sme usporiadali v roku 2000 za slovenské stredisko Banská Bystrica – Králiky má tento rok svoje dvadsiate výročie.
V marci 1990 bola v celej Európe katastrofálna situácia so snehom, a tak aj
francúzsky usporiadateľ 13. MSJ FIS oznámil, že je schopný usporiadať iba bežecké
súťaže v stredisku Les Saisies. Preto sa
Medzinárodná lyžiarska federácia FIS obrátila na všetky národné lyžiarske zväzy
so žiadosťou o pomoc pri zorganizovaní
skokanských a združenárskych súťaží,
ktoré mali byť pôvodne zorganizované
práve v Chaux – Neuve. Neprihlásil sa nikto, iba Štrbské Pleso. O ďalšom dianí vo
Vysokých Tatrách nechajme rozprávať nezainteresovaného človeka, renomovaného
športového novinára Antona Zerera.
„Keď si Tatranci povedali prečo nie, začalo sa 16. marca 1990 krvopotne navážať.
Stoosemdesiat furmaniek na doskočisko
mostíka, stosedemdesiat ratrakov snehu

Logo MSJ FIS 2000 na Štrbskom Plese.

doline krúžil nádherné kolá. A to sa ešte
stačil vo finiši počas jazdy vyobjímať s trénerom Tomom Sandbergom, sarajevským
olympijským víťazom, ktorého práve na
Štrbskom Plese dekorovali vôbec ako prvého víťaza Svetového pohára v roku 1984.
Naši mladíci Milan Kučera, Jiří Hradil
a David Soldát sa pod vedením trénerov
Petra Škvaridlu a Láďu Seidla prejavili ako
veľmi dobrí skokani, no trochu poslabší
bežci. No cenné striebro, keď zdatne odolávali silným družstvám z NDR a Francúzska, malo svoj významný cveng.
Aj naši skokani si zásluhou nádeje Tomáša Raszku vydolovali jednu medailu.
Mládenec z frenštátskej liahne bez akýchkoľvek skúseností zo Svetového pohára,
našiel iba dvoch premožiteľov: bronzového medailistu MS 1989 Rakúšana Heinza
Kuttina a Taliana Roberta Cecona, ktorý
dovtedy vyhral už dvoje pretekov Svetového pohára.
Bol to šampionát s bizarnými scénami.
Vryl sa mi do pamäti široký dobrácky
úsmev Fína Niila Halonena /mimochodom
dlhoročného trénera fínskych skokanov,
ku ktorému istý čas patril aj Matti Nykänen/, ktorý krútil hlavou nad obetavosťou
organizátorov: „Videl som už všeličo, ale
toto nie! Uprostred lesa počítač!“ Chlapi
skrátka vytiahli benzínový generátor a nad
Slepým plesom pracovala jemná technika
a chŕlila pohotovo výsledky.

Štrbskom Plese. Hneď na druhý deň sa
zišla zohratá partia organizátorov z OV
Tatranského pohára a začalo sa makať.
Sfúkli to za niekoľko dní. Aj
v teplej vlne, ktorá tvrdošijne prichádzala od Atlantiku.
Štrbské Pleso predsa ešte
nikdy neodrieklo významnejšie preteky v klasických
disciplínach. Na štyri komplety krásnych medailí,
na ktoré FIS musela dať
dodatočne vyryť pod našu
vtedajšiu skratku TCH ešte
aj VYSOKÉ TATRY, si pritom robilo zálusk 69 skokanov a 54 združenárov
z osemnásVíťazi behu na 10 km voľne, zľava: D. Tichkine RUS, R. Spanuth
tich krajín.
GER, E. Stepanov RUS.
A nie hocina bežecký okruh. A koľko lopát! Tibor jakých. Samotné podujatie
Ambróz s chlapmi z Liptovskej Kokavy bie- sa uskutočnilo v termíne
lil mostík, Dušan Otčenáš a Milan Blaško 26. – 31. marca 1990.
s chlapmi z Batizoviec, Štrby, Gerlachova
Zlatým klincom kombinázase bežecký okruh v lese. Aby mohol vô- cie bol seniorský majster
bec nový organizačný výbor fungovať, bolo sveta Nór Trond Einar Elden.
potrebné založiť pre toto podujatie nový Suverénny mladík, ktorý
samostatný účet, a tak dal jeho predseda vyrastal neďaleko lyžiarŠtefan Leskovjanský svojich 20 korún na skej kolísky - Trondheim, sa
jeho založenie a príprava podujatia sa moh- pustil po skokoch do dvoch
la začať.
dvojminútových naháňaV pondelok, 19. marca 1990 Bengt Eric čiek. Najprv ako jednotlivec,
Bengtsson z FIS oznámil svetu, že zdru- potom ako finišman nórske- Víťazi šprintu na 1,5 km, zľava: O. Hakl CZE, S. Novikov RUS,
ženárska a skokanská časť MSJ bude na ho družstva. Vo Furkotskej D. Klessen GER.
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Vyčerpaný pretekár v cieli v rukách riaditeľa pretekov Dušana Chalupku.

Aj technický delegát FIS pre severskú
kombináciu, Rakúšan Werner Ginther, ktorý nič nezľavil z najprísnejších kritérií, všetko premeriaval na chlp presne, až sa našim
technikom zdalo, že to chlap trochu preháňa, snímal svoj klobúk: „Wahnsinn! Takýto
šampionát každý pripravuje dva roky a má
sa čo obracať. A vy ste to dokázali za desať dní. A ešte v tejto prekliatej zime!“
Bola to naozaj držgrošská zima. Ani najstarší pamätníci nezažili nič podobné. Jiří
Raška, tréner našich skokanov – juniorov podotkol: “Od roku 1955 sa túlam po
svete pod mostíkmi a takéto problémy so
snehom nikdy neboli.“ Stal sa z neho vzácny artikel a my sme lyžiarsky svet trochu
ohúrili sympatickým gestom. S Tatrami
môžete vždy rátať. Všetci prítomní boli
svedkom, ako vôľa šampionát preniesla
a za desať dní ho stvorila na zelenej lúke.
Keď nám za celý ten týždeň zmizlo pred
očami vari pol metra navezeného snehu
a na doskočisku začala vykúkať tráva
/pravda, to už bolo po všetkom/, ten večný optimista Dušan Chalupka, šéf areálu
na Štrbskom Plese poznamenal, že keby
tu zajtra chceli usporiadať bárs aj ozajstné majstrovstvá sveta, niekde by sneh
naškrabali. Aj keby ježkovia z neba padali.
V roku 2000 Štrbské Pleso opäť hostilo
juniorsky lyžiarsky svet. Tentokrát to boli
kompletné Majstrovstvá sveta juniorov
FIS vo všetkých klasických disciplínach,
na ktorých sa zúčastnili mladí pretekári z rekordného počtu 31 krajín z celého
sveta. Podujatie sa uskutočnilo v termíne
24. – 31. januára 2000 a hlavným koordinátorom Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS bol Švéd Bengt Eric Bengtson,

Predsedníctvo FIS zastupoval jeho člen
MUDr. Milan Jirásek, ktorý bol zároveň aj
predsedom Českého olympijského výboru.
Po prvýkrát na Štrbskom Plese súťažili
pretekári aj z takých krajín, akými boli
Chorvátsko, Grécko, Južná Kórea, Macedónsko, Holandsko a Turecko.
Slovenský lyžiarsky zväz /SLZ/ rozhodol o presunutí Majstrovstiev sveta juniorov /MSJ/ z pôvodne nominovanej Banskej Bystrice na Štrbské Pleso len necelé
dva roky pred podujatím, keď už bolo jasné, že sa na Králikoch nepodarí dokončiť

Pleso, ktorý spolu s riaditeľom športového
areálu FIS Dušanom Chalupkom musel na
poslednú chvíľu vyriešiť množstvo neočakávaných organizačných i technických
problémov.
Po prvýkrát v histórii MSJ dostali práve
slovenskí organizátori príležitosť usporiadať šampionát, na ktorom sa bude bojovať
až o trinásť kolekcií medailí. Do programu
súťaží totiž pribudol dievčenský i chlapčenský bežecký šprint, ako aj združenársky
šprint. Majstrovstvá sveta juniorov tak boli
nie šesť, ako v minulosti, ale až sedem
dní. To však nebola jediná novinka, organizátori plánovali práve na Štrbskom Plese
po prvýkrát vyskúšať v programe MSJ
aj súťaž v skokoch na lyžiach pri umelom
osvetlení.
Paradoxne, na rozdiel od roku 1990,
kedy bolo snehu minimálne a navyše bolo
veľmi teplé počasie, sa zase pri tomto
ďalšom podujatí MSJ museli organizátori
popasovať s obrovskou, až 150-centimetrovou nádielkou nového snehu, ktorú
zo skokanského mostíka odstránili iba
s pomocou 80 vojakov z neďalekého vojenského útvaru v Kežmarku. Aj na bežeckých tratiach ležalo tesne pred podujatím
130 až 150 cm nového snehu, v dôsledku
čoho bolo potrebné zrušiť vopred plánované tréningy.
Starosti neboli s tým, že by organizátori
nemali dostatok potrebných ľudí na prácu,
ale hlavne s tým, že už nebolo miesta, kde

Na obrátke stíha Nór Trond Einar Elden Falka Schwaara z GER.

skokanský mostík. Na posledný moment
bol zo strany SLZ menovaný aj nový organizačný výbor /OV/, na čele ktorého stál
Peter Chudý, dlhoročný predseda OV TP a
predseda lyžiarskeho oddielu ŠKP Štrbské

sneh odhadzovať. Pri tratiach, ale aj pri
mostíku boli totiž vytvorené už obrovské
mantinely. Záverečné dva dni úspešného
podujatia zase poznačila prichádzajúca
víchrica, ktorá zasiahla celú centrálnu
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Európu a priamo na Štrbskom Plese znemožnila premiérovú nočnú individuálnu
súťaž skokanov na mostíku HS 100, takže
z plánovaných 13 súťažných disciplín
sa ich podarilo usporiadať iba 12.
Ohrozené boli
aj bežecké súťaže
na dlhé vzdialenosti v posledný
deň pretekov, ale
našťastie
prvé
stromy pod náporom vetra padli na
bežeckú trať asi až
hodinu po skončení
pretekov. Slovensko
reprezentovali predovšetkým pretekári z domáceho ŠKP Štrbské Pleso,
z bežcov na lyžiach to boli Pavol
Lacko, Michal Malák, Tomáš Nepko, Tomáš Pongrác a Peter Jarkovský, z bežkýň Anna Pastrnáková a Helena
Ryšová, zo severskej kombinácie Mário
Matula, Lukáš Michalák, Michal Pšenko,

Filip Kafka a Gustáv Palider. Dokonca aj
k skokanom z LKS Banská Bystrica sa
pridali dvaja najlepší skokani z radov
združenárov, a to Filip Kafka a Michal
Pšenko. Žiaľ, mladí slovenskí lyžiari na
medaily v domácom prostredí
nedosiahli, najbližšie k nim mal
združenár Michal
Pšenko z domáceho ŠKP Štrbské
Pleso, ktorý však
v individuálnej súťaži združenárov
obsadil až 6. miesto.
Preteky priniesli množstvo zaujímavých súbojov
v bielej stope a predstavili sa
v nich mnohí neskorší úspešní
pretekári aj v kategórii seniorov.
Medzi ženami – bežkyňami to boli
napríklad Nemka Eva Sachenbacher,
Ruska Elena Stchastlivaja či Fínka Pirjo
Manninen, mladšia sestra bývalého vy-

nikajúceho fínskeho združenára Hannu
Manninena. Medzi skokanmi vynikali Rakúšan Stefan Kaiser, Nór Anders Bardal,
a Fín Ante Lajunen a medzi združenármi
Fín Jakko Tallus, Američan Bill Demong či
Rakúšan David Krainer.
Spoločenskou súčasťou podujatia bolo
aj spomienkové stretnutie pri 30. výročí na
usporiadanie nezabudnuteľných MS 1970
v klasických lyžiarskych disciplínach vo
Vysokých Tatrách. Pozvanie na Štrbské
Pleso z tejto príležitosti prijalo viacero významných vtedajších činovníkov na čele
s predsedom OV MS 1970 Ing. Jozefom
Lukáčom, generálnym sekretárom Jánom
Mrázom, vládnym splnomocnencom Jánom Gregorom či riaditeľom skokanských
disciplín Miloslavom Bělonožníkom. Celkove sa tohto milého stretnutia zúčastnila
takmer päťdesiatka vtedajších aktívnych
činovníkov z celého bývalého Československa.
Na základe archívnych dokumentov
voľne spracoval Ing. Peter Chudý

KORONAVÍRUS PRESÚVA AJ ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA
V termíne 18. – 23. apríla 2020 sa mali v Športovom areáli na Štrbskom Plese uskutočniť školské Majstrovstvá sveta ISF v cezpoľnom behu,
no aktuálna epidemiologická situácia vo svete všetko zmenila.
Už na ostatnom zasadnutí organizačného výboru týchto majstrovstiev v závere
mesiaca februára, ktoré sa konalo priamo
v Športovom areáli na Štrbskom Plese, hovorili viacerí jeho členovia najmä z Liptova
o „déjá vu“ /je to pocit, že toto sme už raz
zažili/. Toto slovné spojenie vyslovili v súvislosti s informáciami o rozširujúcom sa
koronavíre COVID 19 z Číny do Európy a
následne aj do celého sveta.
Vo veľmi podobnej situácii boli totiž slovenskí organizátori aj pred desiatimi rokmi v roku 2010, kedy bolo úplne rovnaké
podujatie, t. j. školské Majstrovstvá sveta
ISF v cezpoľnom behu 2010 ohrozené uzatvorenou letovou zónou nad veľkou časťou
Európy. Spôsobil to výbuch ľadovcovej
sopky Eyjafjallajokull na Islande, ktorý
uvoľnil do ovzdušia množstvo sopečného
popola a prachu. Vtedy sa mnohé prihlásené krajiny, najmä zo zámoria, nevedeli
vôbec dostať do Európy, čo v poslednom
momente pred podujatím spôsobilo značné
zníženie počtov účastníkov majstrovstiev.

Organizátorom to vtedy „spôsobilo vrásky
na čele“ najmä v súvislosti s vysokými
stornovacími poplatkami za zrušenie už
objednaných ubytovacích kapacít.
Aktuálna situácia o ohrození podujatia
„vyššou mocou“ je teda veľmi podobná.
Medzinárodná federácia školského športu
ISF už pôvodný termín školských majstrovstiev sveta na Štrbskom Plese v termíne
18. – 23. apríla 2020 zrušila a v súčas-

nosti zvažuje návrh nášho organizačného
výboru na presunutie tohto podujatia na
Štrbskom Plese na termín 6. až 11. novembra 2020. Stanovisko ISF k navrhnutému
novému termínu by malo byť známe v najbližších týždňoch, ale vzhľadom na to, že
tento termín bol už čiastočne predjednaný,
nepredpokladá sa žiadne zamietavé stanovisko.
Žiaľ, naše školské Majstrovstvá sveta ISF v cezpoľnom behu sú len jedným
z celého radu medzinárodných športových
podujatí, ktoré sú postihnuté aktuálnou
situáciou, spôsobenou pandémiou koronavíru COVID 19 po celom svete, počnúc
Letnými olympijskými hrami v Tokiu, pokračujúc Majstrovstvami Európy vo futbale, Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji,
či najznámejšími cyklistickými etapovými
pretekmi Tour de France.
Tlačovú správu spracovali členovia OV
Mgr. Andrea Ristová a Ing. Peter Chudý
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Činnosť Kulturistického oddielu ŠK Štrba v roku 2019
Dňa 21. marca 2020 sa mala uskutočniť v priestoroch posilňovne kulturistického oddielu v Štrbe výročná členská schôdza, na ktorej mal výbor
a členovia spoločne hodnotiť činnosť za rok 2019.
Žiaľ, z dôvodu výskytu šírenia ochorenia
COVID-19, sa výročná členská schôdza
presunula do odvolania. Členovia kulturistického oddielu sa tak stretnú v náhradnom termíne.
Pre finančné zabezpečenie činnosti
a vytváranie materiálno – technickej základne interiéru posilňovne v roku 2019
boli určené finančné prostriedky z členského jednotlivých členov, z príspevkov
prispievateľov 2% dane z príjmu fyzických
a právnických osôb, ako aj finančného
príspevku od Pozemkového spoločenstva
urbár Štrba.
Členskú základňu tvorilo 65 členov
oddielu, čo do počtu členskej základne
patríme medzi najväčšie športové oddiely
v obci.

Taktiež došlo k výmene osvetlenia členovia, ktorí sa podieľajú na činnosti
oddielu.
priestorov celej posilňovne.
Výbor môže pristúpiť aj k vylúčeniu čleDňa 25.10.2019 sme spoločne so zakladajúcimi členmi oddielu a pozvanými hos- na, a to spravidla na základe opakovanéťami oslávili 30.
výročie založenia
kulturistického oddielu.
Spoločne sme
si zaspomínali na
začiatky vzniku,
dosiahnuté športo- Výmena osvetlenia v priestoroch posilňovne.
vé úspechy jednotlivých členov oddielu a predseda oddielu ho porušenia a nerešpektovania určených
poďakoval pozvaným, ktorí sa pričinili pravidiel členom oddielu. Pre zvýšený kaža mali veľkú zásluhu na vznik kulturistické- doročný záujem o členstvo je stanovený
počet členov v kulturistickom oddiele na
ho oddielu v obci.
Členom kulturistického oddielu v Štrbe 65 členov v roku.
sa môže stať osoba, ktorá dosiahla vek
Výbor KO v Štrbe pracuje v zložení:
18 rokov, je plne spôsobilá na právne úko- predseda
Mgr. Pavol Marec
ny a svojím podpisom súhlasí s určenými
- čestný predseda Stanislav Chalúpka
pravidlami oddielu. Členstvo vzniká na zá- kontrolór
Rastislav Gejdoš
klade zaplatenia členského pre daný rok
- členovia
Mgr. Marek Baláž,
a súhlasu predsedu alebo výboru KO pre
		
Pavol Garaj
prijatie záujemcu.
Záujemca, ktorý má záujem stať sa
Výbor kulturistického oddielu nezodčlenom oddielu a jeho vek je nižší ako
18 rokov, je potrebný písomný súhlas povedá za prípadné poškodenie zdravia
zákonného zástupcu. Za člena oddielu a drobné úrazy spôsobené v priestoroch
nemôže byť prijatý záujemca mladší ako posilňovne a taktiež za poškodenie a odcudzenie materiálnych vecí členom oddielu.
16 rokov.
V dôsledku výskytu a šírenia ochorenia
Výšku platenia členských príspevkov
a maximálny počet členov pre daný rok ur- COVID-19, budú priestory posilňovne uzačuje výbor kulturistického oddielu. Upred- tvorené do odvolania.
Mgr. Pavol Marec
nostnení v členstve sú zakladajúci členopredseda KO ŠK Štrba
via a ich rodinní príslušníci, ako aj dlhodobí

Nové multifunkčné posilňovacie zariadenie.

Tohto roku naše priestory posilňovne využívali aj šiesti žiaci športového Gymnázia
Elba v Štrbe, kde prevádzali svoju doplnkovú posilňovaciu činnosť.
Snahou vedenia kulturistického oddielu
je každoročne podľa finančných možností
prispievať k obnove a vylepšeniu posilňovacieho vybavenia interiéru posilňovne.
V roku 2019 sme zakúpili multifunkčné posilňovacie zariadenie obojsmerných
kladiek, prostredníctvom ktorých sa dá
precvičovať takmer celé telo. Kúpu uvedeného zariadenia finančne podporil aj
ŠK Štrba.

V roku 2019 si členovia kulturistického oddielu pripomenuli 30. výročie vzniku.
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Anulovanie súťaží PFZ v súťažnom ročníku 2019/2020
VYHLÁSENIE VÝKONNÉHO VÝBORU PODTATRANSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
Mimoriadna situácia na Slovensku a jej predpokladaný vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe jednotlivých súťaží
Podtatranského futbalového zväzu.
Na základe Vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov, ale aj po konzultácii
so SFZ ,Výkonný výbor PFZ formou hlasovania
per rollam prijal nasledovné rozhodnutie:
1. rušia sa všetky stretnutia jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020
2. anulujú sa všetky doteraz odohrané stretnutia jednotlivých súťaží ročníka
2019/2020
3. pre nasledujúci súťažný ročník
2020/2021 žiadne družstvo z jednotlivých súťaží PFZ nepostupuje ani nevypadáva
4. zaväzuje ŠTK PFZ v prípade, ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže v ktorej hralo
v súťažnom ročníku 2019/2020, postupovať
sa bude podľa smernice o zaraďovaní družstiev.
Zdôvodnenie:
Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý
stav na Slovensku trvať dlhšie, ako sa predpokladalo. Deň D – kedy sa život dostane do
normálu sa vzďaľuje.
Keďže jedným z najdôležitejších opatrení
v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných
a skupinových kontaktov, v našej nespočetnej
futbalovej rodine, sú vyššie uvedené opatrenia
nevyhnutnosťou.
Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie
UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší
termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná nielen európska generá-

cia čelí najväčšej povojnovej kríze.
UEFA a všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším
neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou –
ZDRAVIE PRED FUTBALOM
Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému
kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť
realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za
to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje
o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už
existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich,
pomáhať zdravotníkom – chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.
Navyše:
1. Súťaže ObFZ hrajú prevažne pracujúci
amatéri, chlapci a dievčatá navštevujú školy. Je
nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného –
dvoch mesiacov formou „anglických týždňov“.
2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl.7/6 nám

Veríme, že futbalové zápasy sa opäť v jeseni vrátia na trávniky.

umožňuje citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením“.
3. SP čl.9/1 citujeme: Majstrovská súťaž sa
hrá dvojkolovo systémom jar – jeseň“. Toto nebude možné dodržať, preto anulovanie doterajších výsledkov.
4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dopad na ekonomiku, služby, …, školy
budú doháňať zameškané. Nebude priestor na
nahustené súťaže – tréningy, ak by aj deň D
podľa optimistického variantu nastal v júni.
5. V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže jarná odvetná časť
súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať
túto zásadu – preto žiadny postup ani zostup
na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu
v súťažnom ročníku 2019/2020.
Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny – taký história dlho nepamätá. No veríme, že navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej
situácii stretnú s pochopením širokej športovej
verejnosti v záujme futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť.
Štefan Vaľko
predseda VV PFZ
Korub Daniel
predseda ŠTK PFZ
Zdroj: https://podtatransky-futbalovy-zvaz.
futbalnet.sk/spravy/vyhlasenie-vykonneho-vyboru-pfz-o-zruseni-jarnej-casti-sutrocnika-20192020
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Tajničku z krížovky ŠN č. 4/2020 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 18. 5. 2020. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničiek zo Štrbských novín č. 3/2020: 1. krížovka:
Hoc február mrazmi iskrí, cestu k jari dláždi, 2.krížovka: Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Paula Waradzinová, Liptovská 780/10, 059 38 Štrba, Milota Keštefranová, Bellova 62, 059 41 Tatranská Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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