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Posledná jazda zubačky

z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso pred modernizáciou trate a vozového parku
5. júl 2020 (viac informácií na str. 16, 17)
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nové nájomné byty v tatranskej štrbe
Obec chce budovať obecné
nájomné byty
Obec Štrba v rámci svojich súčasných
priorít chce vytvárať podmienky pre bývanie v obci a najmä pre mladé rodiny.
Podpora bývania môže mať rôznu formu
a jednou z nich je aj forma nájomného
bývania, čiže výstavby obecných nájomných bytov.
Jednou z možností ako riešiť výstavbu
obecných nájomných bytov je aj rekonštrukcia existujúcich obecných budov na
účely nájomných bytov. Po predchádzajúcom technickom a odbornom posúdení,
obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na
prestavbu časti nevyužitých priestorov
svojho objektu v Tatranskej Štrbe, kde
dnes sídli aj materská škola, pošta, či pracovisko obecného úradu.
Nevyužité priestory bývalej materskej
školy boli naposledy prenajímané pre
Správu TANAP-u. Celý areál pozostáva
zo 4 navzájom prepojených objektov, pričom nájomné byty vzniknú prestavbou
priestorov v celom objekte A a v časti B
(na poschodí nad poštou). Takže naďalej
zostávajú zachované súčasné priestory
pre obecný úrad, materskú školu, poštu a
pre zubnú ambulanciu.
Aké sú to obecné nájomné byty?
Sú to byty, ktoré sú realizované s finančnou podporou štátu cez
Štátny fond rozvoja bývania formou štátneho
úveru (ďalej len ŠFRB)
a z dotácie zo štátneho rozpočtu – cez
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR. Výška
úveru a výška dotácie
závisí do celkových
nákladov na 1 byt a od
podlahovej plochy. Pokiaľ ide o úver zo ŠFRB
– ten je na 30 rokov
a s úrokovou sadzbou
fixnou - 1% počas celej
doby 30 rokov. Tieto
majú zákonom určenú maximálnu výmeru podlahovej plochy
80 m2 a zároveň stanovený ich štandard vyba
venia. V tomto prípade
pôjde o byty bežného

štandardu, pričom nariadenie vlády a vyhláška Min. dopravy a výstavby určuje, čo
je bežným štandardom tohto bytu. Ide o

Tatranskej Štrbe obec získa úver zo ŠFRB
vo výške 65 % z celkových nákladov a
štátnu dotáciu vo výške 35 % z celkových

Budova bývalej materskej školy v Tatranskej Štrbe, kde vzniknú nové nájomné byty.

byty, ktoré sú majetkom obce od ich kolaudácie, avšak obec spláca štátu (ŠFRB)
špeciálny úver, ktorý sa nezapočítava do
celkového dlhu obce a zároveň tento úver
sa spláca z nájomného, ktoré platia nájomcovia na účet obce a následne obec
spláca úver štátu. V prípade prestavby
časti objektu bývalej materskej školy v

nákladov na zriadenie 10 nájomných bytov.
Štátom určené záväzné podmienky
nájmu
Pre tieto nájomné byty sú štátom určené záväzné podmienky ich prenájmu,
ktoré sa musia dodržiavať počas ce-
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lej doby ich prenájmu. Tak ako príklad následne realizuje údržbu a obnovu týchto
uvedieme: Počas doby splácania úveru bytov. Štát určil aj mechanizmus, aby nezo strany obce v prospech ŠFRB (teda vznikali dlžníci (neplatiči) v týchto bytoch
počas 30 rokov) tieto byty nie je možné a to tak, že nájomca je povinný pri podpipredať a nemôže sa zmeniť účel ich vy- se nájomnej zmluvy zložiť finančnú zábezužitia, t.j. musia zostať nájomnými bytmi. peku na účet obce vo výške 6-mesačného
Nájomca tohto bytu
nemôže mať mesačný príjem väčší,
ako je 3-násobok
životného minima
na domácnosť, čo
sa pravidelne musí
každoročne
kontrolovať zo strany
obce a dokladovať
tento príjem zo strany nájomcu. Štát
určil, že nájomná
zmluva sa uzatvára
len na dobu určitú max. na 3 roky, ale
s nárokom na opa- Prestavbou budovy sa vytvorí celkovo 10 nájomných bytov.
kované predĺženie
toho nájmu, ak nájomca naďalej spĺňa nájomného. V prípade neplatenia nájomštátom určené podmienky na pridelenie ného alebo spôsobenia škody na bytoch,
bytu. Keďže ide o byty podporené štátom, si priamo obec môže z tejto zábezpeky
tak nájomné za užívanie týchto bytov je uhradiť vzniknutý dlh. Zákon však umožzvýhodnené oproti trhovým (komerčným ňuje obci určiť ďalšie podmienky nájmu
prenájmom) a určuje sa podľa pravidiel formou všeobecne záväzného nariadenia.
určených štátom, pričom je určená jeho Takéto nariadenie bude obec musieť prijať
maximálne výška. Na údržbu a obnovu pred prvým prideľovaním týchto bytov.
Aké byty budú v Tatranskej Štrbe?
týchto bytov je zo zákona zriadený tzv.
Celý areál bývalej materskej školy pozofond obnovy a údržby, do ktorého prispievajú nájomcovia bytov a z ktorého obec stáva z niekoľkých navzájom prepojených

objektov – nájomné byty sa vybudujú prestavbou objektu A a časti objektu B, pričom
zostáva zachovaný objekt C a objekt D. Touto prestavbou sa vytvorí celkom 10 nájomných bytov: 1 jednoizbový byt, 2 dvojizbové
byty a 7 bytov je trojizbových (priemerná
podlahová plocha 3-izbového bytu je cca 63 m2).
Tento projekt zároveň
rieši aj parkovanie pre
vozidlá týchto budúcich
nájomcov a vytvorí sa
20 parkovacích miest.
Aj objekty, ktoré nie
sú predmetom projektu
nájomných bytov (obecný úrad, škôlka, pošta),
obec chce postupne
modernizovať – prioritne
z vonkajšej strany (dokončenie výmeny okien,
zateplenie fasády, náter
strechy a pod.), ako aj
úprava
prístupových
chodníkov, spevnených plôch a vonkajších
schodísk. Ale tie práce bude už obec musieť
financovať z vlastného rozpočtu.
Výber budúcich nájomcov bytov
Obec včas zverejní konkrétne podmienky,
ktoré budú musieť splniť budúci nájomcovia
týchto bytov. Tieto podmienky budú známe až v budúcom roku a k výberu budúcich
nájomcov dôjde až pred kolaudáciou týchto
bytov.
JUDr. Štefan Bieľak

Aktuálny stav prerokovania návrhu
„ZMIEN A DOPLNKOV č. 2/2020 ÚPN OBCE ŠTRBA
V rámci procesu prerokovania návrhu na ZMENY A DOPLNKY č. 2/2020
ÚPN obce Štrba po uskutočnení verejného prerokovania sa z dôvodu pandémie
COVID-19 dvakrát predĺžila lehota na predkladanie pripomienok k tomuto návrhu,
a to až do 17. júla 2020. Starosta obce s
poslancami obecného zastupiteľstva zvolali
verejné zhromaždenia obyvateľov obce k
navrhovanej zmene územného plánu, ktoré
sa uskutočnili dňa 3. júla 2020 v Štrbe a
9. júla 2020 na Štrbskom Plese a v Tatranskej Štrbe.
Z uvedeného návrhu na zmeny a doplnky územného plánu obec následne po
prerokovaní s dotknutými orgánmi a organizáciami 19. 5. 2020 písomne stiahla

nižšie uvedené návrhy, čo sa aj verejne
deklarovalo na verejných zhromaždeniach
obyvateľov obce a išlo o :
• nový parkovací dom na Štrbskom Plese
(navrhnutý na inom mieste ako je dnešné
centrálne parkovisko),
• nová nadzemná lanovka na Štrbskom
Plese – ako dopravný systém zabezpečujúci prepravu návštevníkov medzi železničnou stanicou a športovým areálom,
• nová zjazdová trať pri bývalom Liečebnom dome Helios na Štrbskom Plese,
• nový bytový dom s obecnými nájomnými
bytmi na Štrbskom Plese oproti Borovici,
• nové záchytné parkovisko pri zastávke
zubačky na Lieskovci v Tatranskej Štrbe,
• nové bytové domy s obecnými nájomný-

mi bytmi na sídlisku v Tatranskej Štrbe
(Štúrova ulica)
• funkcia bývania na pozemkoch
vedľa Stavbára v Tatranskej Štrbe
(navrhnutá plocha bývania aj na sused
ných pozemkoch).
V súčasnosti prebieha proces vyhodnotenia pripomienok a námietok. Predpokladá sa,
že toto vyhodnotenie by mohlo byť ukončené
v mesiaci október 2020 a následne
sa bude postupovať podľa stavebného
zákona a ďalších súvisiacich predpisov.
O ďalšom postupe Vás budeme následne
informovať.
JUDr. Štefan Bieľak
Ing. Katarína Kumorovitzová
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Informácia zo zasadnutia zastupiteľstva PSK
Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2020 sa venovali niekoľkým dôležitým témam. Rozhodli o schválení dotácií z rozpočtu PSK v rámci výzvy Mikroprogram PSK. Na tento účel bolo v rozpočte PSK vyčlenených
1 010 700,- EUR. Na Úrad PSK bolo doručených 579 žiadostí o poskytnutie dotácie a schválených bolo 432 dotácií. Finančná podpora bude
poskytnutá aj týmto žiadateľom:
• Obec Štrba na vydanie knihy:
„Štrba a jej dejiny do
roku 1945“ dostane
6000 EUR
• D o b rovo ľ n ý
hasičský zbor Štrba
– na nákup materiálneho
vybavenia, vrátane zakúpenia defibrilátora dostane
4 000 EUR
• Rímskokatolícka cirkev - farnosť v Štrbe – na
reštaurátorsky prieskum a na reštaurovanie
kazateľnice dostane 1 100 EUR
• Evanjelická cirkev, a.v. – cirkevný zbor Štrba
– oprava oltárneho obrazu Ježiša Krista –
2 500 EUR.
Poslanci PSK schváli aj poskytnutie dotácií v
celkovej výške 1 mil. EUR v rámci „Výzvy pre
región“ na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych
pamiatok na území PSK.

Zastupiteľstvo riešilo aj dokončenie procesu
optimalizácie (racionalizácie) stredných škôl
na území PSK. Týkalo sa to okresu Prešov, Levoča, Stropkov a Medzilaborce. Na najbližšom
zasadnutí zastupiteľstva sa má dokončiť táto
racionalizácia aj stredných škôl v okrese Snina a
Vranov nad Topľou.
Úrad PSK pripravuje aj racionalizáciu regionálnych osvetových kultúrnych stredísk, ktoré
plánuje zlúčiť s inými kultúrnymi organizáciami
v danom okrese. Táto téma sa zatiaľ odložila
na ďalšie zastupiteľstvo, dokedy sa má nájsť
iný vhodnejší model tejto racionalizácie ako ten,
ktorý bol pôvodne pripravený. V našom regióne
sa to má týkať Podtatranského osvetového strediska v Poprade.
Poslanci vzali na vedomie zámer na vybudovanie Integrovanej siete regionálnych rozvojových centier PSK, návrh na budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej
ekonomiky v PSK, Informatívnu správu o inicia-

tíve Catching-up Regions v PSK, Akčný plán propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu
PROMETEUS a informáciu o spustení Geoportálu Prešovského kraja (geopresovregion.sk).
Zastupiteľstvo schválilo zmeny v orgánoch
Agentúry regionálneho rozvoja PSK, Výročnú
správu tejto agentúry a Výročnú správu KOCR
Severovýchod Slovenska za rok 2019, návrh na
zmeny v orgánoch v spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. Prešov.
Na záver boli schválené majetkové prevody
a prenájmy nehnuteľného majetku PSK a tiež
prerokovaná Nájomná zmluva s Evanjelickou
cirkvou a.v. v Kežmarku na dlhodobý 50-ročný
prenájom budovy súčasného Gymnázia P. O.
Hviezdoslava v Kežmarku z dôvodu pripravovanej komplexnej rekonštrukcie tejto budovy,
vrátane prístavby z rozpočtu PSK.
JUDr. Štefan Bieľak

Práce v obci obrazom

Oprava oplotenia na spojovacom chodníku z ulice Hlavnej na Družstevnú.

Práce na novej trati ozubnicovej želez. Štrba – Štrbské Pleso pokračujú.

Oprava poruchy vodovodu na ulici Krôn.

Oprava miestnej komunikácie v chatovej oblasti Lieskovec v Tatr. Štrbe.
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Opravené schody pri vstupe do kultúrneho domu.

Kosenie cintorína.

K lekárni na Štrbskom Plese bola doasfaltovaná miestna komunikácia.

Vyasfaltovaná komunikácia smerom na Popradské pleso.

Úprava fasády materskej školy.

Stavba zdravotného strediska pokračuje.

Nová autobusová zastávka v Tatranskej Štrbe.
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ODOVZDÁVANIE OCENENí CENY OBCE A CENY STAROSTU OBCE
Pri príležitosti 740. výročia vzniku obce Štrba a 140. výročia vzniku Tatranskej Štrby boli udelené ocenenia Cena obce Štrba a Cena starostu
obce.

cENA OBCE šTRBA
Ing. Ján Šerfel
Za výrazný podiel na rozvoji poľnohospodárstva v obci, výrazný podiel pri rozvoji
obce a za dlhoročné pôsobenie v orgánoch
samosprávy obce.
Narodil sa 5. januára 1957. Absolvoval
Strednú poľnohospodársku technickú školu
v Liptovskom Mikuláši a Vysokú školu poľnohospodársku - agronomickú fakultu – odbor zootechnický v Nitre. Po ukončení štúdia
sa venoval svojmu odboru na Poľnohospodárskom družstve Lučivná-Mengusovce
ako zootechnik. V rokoch 1986 – 1990 bol
tajomníkom MNV v Štrbe, poslancom i členom rady. Poslancom OZ bol do roku 2002.
10 rokov pôsobil v komisii dopravy, výstavby,

životného prostredia a regionálneho rozvoja.
V rokoch 1990 – 1996 bol vedúcim úseku
Živočíšnej výroby na Roľníckom družstve v
Lučivnej. Od roku 1996 do roku 2020 viedol
Poľnohospodárske družstvo v Štrbe vo funkcii predsedu. Počas jeho pôsobenia nastala
zmena a obnova strojového parku, zmena
spôsobu chovu hovädzieho dobytka na
voľné ustajnenie (celostádové) s centrálnou
dojárňou, prechod na ekologické hospodárenie, zachovanie vlastníctva a rozhodovania v
plnom rozsahu pôvodným vlastníkom a ich
dedičom.

V roku 1992 bol zvolený za člena Transformačnej rady, ktorej úlohou bolo dozerať
nad prípravou transformačného projektu prechod družstva po socialistickom režime,
vrátane výpočtov majetkových podielov,
ktoré slúžili pre výpočet a vydanie družstevných podielnických listov.
Jedno volebné obdobie bol členom výboru PS Urbár Štrba.
Pavol Otčenáš
Za dlhoročnú aktívnu prácu pri rozvoji
športu v obci, činnosť vo funkcii predsedu
Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a dlhoročnú
činnosť predsedu Dozorného výboru Jednoty.
Narodil sa 26. marca 1942 v Štrbe. Po
ukončení základnej školy nastúpil do zamestnania v Chemosvite vo Svite. Od roku1964
bol prijatý do služieb Ministerstva vnútra na
Okresné oddelenie Verejnej bezpečnosti v
Poprade ako inšpektor dopravnej služby. V
roku 1979 ukončil štúdium popri zamestnaní na 5-ročnej Strednej ekonomickej škole
v Poprade. Diaľkovo vyštudoval dôstojnícku
školu. Na Okresnom oddelení VB v Poprade
pracoval až do roku 1993, kedy odišiel do
výsluhového dôchodku.
Minister vnútra Slovenskej socialistickej
republiky mu udelil medailu Zboru národnej
bezpečnosti za prácu v dopravnej službe, v
roku 1976 mu to isté ministerstvo poskytlo
právo nosiť čestný odznak Vzorný pracovník. Získal aj ďalšie ocenenia. Prezident
Československej socialistickej republiky mu
v roku1970 udelil medailu Za službu vlasti a
v roku 1975 od prezidenta republiky dostal
medailu Za zásluhy o obranu vlasti.
V mladosti aktívne pracoval v mládežníckom hnutí a sedem rokov vykonával funkciu
predsedu ČSM v Štrbe. Za pracovné úspechy mu bol udelený čestný odznak ČSM.
Jedno volebné obdobie pôsobil ako poslanec Miestneho národného výboru v Štrbe. V
roku 1986 bol menovaný do funkcie aktivistu komisie dopravy.
Dva roky viedol folklórnu skupinu.
Od roku 1961 bol členom Telovýchovnej
jednoty Štrba a aktívne hrával za dorastencov a neskôr aj za 1. mužstvo dospelých ako

brankár. V období 1970 – 1975 bol vedúcim
1. mužstva TJ Štrba. V roku 1975 sa stal
predsedom futbalového oddielu TJ Družstevník Štrba, vo funkcii pôsobil do roku 1994.
Za jeho pôsobnosti bolo postavené ihrisko,
tribúna a šatne. Trinásť rokov pracoval aj
v okresnom futbalovom zväze vo funkcii
podpredsedu futbalového zväzu a predsedu
výchovnej komisie. Za činnosť a prácu vo
futbalovom dianí mu v roku 1982 Ústredný
výbor ČSTV udelil odznak Klementa Gottwalda. Pri príležitosti 60. výročia založenia Športového klubu v Štrbe bol ocenený za výrazný
podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a za dlhoročné vedenie futbalového oddielu. Bol aj
rozhodcom Lyžiarskeho oddielu Športového
klubu v Štrbe.
Od roku 1960 je členom COOP Jednoty
spotrebného družstva v Poprade. V roku

1987 bol zvolený za predsedu Základnej
organizácie COOP Jednoty a funkciu vykonáva dodnes. V roku 2008 mu predstavenstvo
COOP Jednota Slovenska udelilo Čestné
uznanie a čestný odznak Spotrebného družstva.
Od roku 2011 pôsobí v Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Štrbe vo funkcii predsedu, je členom Oblastného výboru SZPB. Jeho prácu
ocenila Ústredná rada SZPB a schválila mu
nosiť Medailu M. R. Štefánika III. stupňa. V
roku 1985 mu bola udelená Pamätná medai-
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la za obetavú prácu pre rozvoj SZPB a v roku
2019 ho Oblastný výbor SZPB v Poprade
ocenil Pamätným odznakom so stužkou za
dlhoročnú obetavú a mimoriadne záslužnú
prácu v prospech zväzu a spoločnosti.
Pavol Hurajt
Za dlhoročnú činnosť pri rozvoji osvety a
kultúry v obci a za výrazný podiel na rozvoji
Slovenského červeného kríža v Štrbe.
Narodil sa 7. 12. 1930 v Štrbe. Po ukončení piatich ľudových tried navštevoval štyri
roky Meštiansku školu v Liptovskom Mikuláši ukončenú maturitou. Začal pracovať na
ČSAD v Poprade a po ukončení vojenskej
služby nastúpil na pozíciu okresného tajomníka Červeného kríža v Liptovskom Hrádku. Po
zmene okresu pracoval v Tatrasvite vo Svite,
kde bol ocenený Medailou najlepšieho pracovníka závodu. Do dôchodku odchádzal z
Jednotného roľníckeho družstva v Štrbe, kde
pracoval 20 rokov.
Jeho snom bolo stať sa divadelným hercom. Od malička recitoval na každom podujatí a v desiatich rokoch už stál na javisku, keď
v divadelnej hre Radúz a Mahuliena stvárnil
malého chlapca. Keď založili s Pavlom Balážom divadelný ochotnícky krúžok pri Matici
Slovenskej v Štrbe, okrem hrania mal pozíciu
kultúrneho referenta s úlohou vyberať hry, navrhovať hercov a rozdeľovať úlohy.
Určitý čas viedol mladých tanečníkov a
spevákov, s ktorými reprezentovali našu obec
aj na spartakiáde v Prahe.
Prevzal obecnú knižnicu od Pavla Hybena

a presťahoval ju zo súkromného do Obecného domu. Knižnicu viedol šesť rokov. Odovzdal ju pre aktívnu činnosť v divadle.
Ešte pred vojenčinou bol v Spolku evanjelickej mládeže kultúrnym referentom,
neskôr jeho predsedom. Počas pôsobenia
v Liptovskom Hrádku bol štyri roky predsedom Zväzarmu a dva roky predsedom ČSM.
S členmi Zväzarmu postavil prvý vianočný
stromček v obci na streche hasičskej zbrojnice.
Založil Československý červený kríž v Štrbe. Dovtedy bol v Štrbe len Spolok sanitáriek.
Viedol zdravotnícku družinu a pri 20. výročí
bol za jej úspechy ocenený pamätnou medailou.
Založil a začal premietať v Štrbe filmy. V
spolupráci s Petrom Švorcom, ktorý bol riaditeľom Domu osvety v Liptovskom Hrádku,
vozil každý piatok stroje a filmy do Štrby a
zabezpečil premietanie v Obecnom dome.
Správcom kina bol až do roku 1990.
Dve volebné obdobia bol poslancom Miestneho národného výboru v Štrbe. Tridsaťšesť
rokov pôsobil vo funkcii náčelníka Pomocnej
stráže verejnej bezpečnosti, za čo mu Ministerstvo vnútra SR udelilo pamätnú medailu Za
služby Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti.
Pre rodiny s malou možnosťou postaviť si
vlastné domy založil v Štrbe Stavebné bytové
družstvo a bol jeho predsedom. Pod jeho vedením sa postavili tri bytové jednotky s osemnástimi trojizbovými bytmi. V tejto funkcii bol
do doby, kým SBD v Štrbe prevzal Okresný
výbor SBD v Poprade.

Starosta obce s občanmi ocenenými Cenou obce.

Po ukončení chovu oviec na poľnohospodárskom družstve založil súkromný spolok
chovateľov oviec v Štrbe a viedol ho ako predseda – salašník šesť rokov.

V roku 1993 založil a viedol Klub dôchodcov. Vo funkcii predsedu bol štyri roky, niekoľko rokov tajomník a člen výboru.
Šestnásť rokov si obliekal talár sudcu ako
sudca z ľudu v Poprade.
Keď sa začal organizovať Malý štrbský maratón, bol 26. ročníkov vedúcim dopravno-poriadkovej a bezpečnostnej skupiny.
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udelenie ceny obce in memoriaM
PhDr. Peter Švorc
(*6. 6. 1932 - 15. 1. 1995†)
Za výrazný podiel pri rozvoji obce pôsobením v orgánoch samosprávy obce,
výrazný podiel na rozvoji osvety a kultúry v obci, zachovávanie kultúrneho
dedičstva v obci a za výraznú činnosť
vo funkcii predsedu Miestneho odboru
Matice slovenskej.
Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti
nielen našej obce, celého podtatranského

regiónu, ale svojou činnosťou bol známy a
uznávaný aj v rámci našej republiky. Pečať svojej osobnosti desaťročia vtláčal do
života tejto obce, ako poslanec, kultúrny
pracovník, matičiar, funkcionár mnohých
organizácií, no predovšetkým ako človek.
Upísal sa rodnej dedine a každým svojím

noval výskumne a organizačne už ako
pracovník a potom riaditeľ Okresného
domu osvety v Liptovskom Hrádku. Stál
pri zrode FF Východná, zakladal Zamagurské folklórne slávnosti, Festival podtatranských speváčikov, inicioval súťaž
Literárny Kežmarok a Vansovej Lomničku
a bol zakladateľom aj našej vianočnej
slávnosti Otváranie dverí Vianoc podtatranských. Pôsobil aj ako inšpektor kultúry
ONV v Liptovskom Mikuláši a v Poprade
ako riaditeľ Podtatranského múzea a za
svoju činnosť a kultúrnu prácu bol v rámci okresu ocenený Cenou ministra kultúry,
získal titul „Zaslúžilý pracovník kultúry“
a „Zlatú medailu Osvetového ústavu“.
Popri zamestnaní vyštudoval Strednú knihovnícku školu, etnografiu a folkloriku v
Bratislave. Jeho práca bola vyjadrená v
mnohých publikáciách, článkoch i televíznych scenároch. Najvýznamnejšie sú
napr. monografie Štrba, Zamagurie, Liptovská Teplička, Ľud hornáckej kotliny,
scénické pásmo Štrbská svadba i Vinšujem vám tieto sviatky a po jeho smrti
vyšla kniha Štrbská svadba, ktorú napísal
jeho syn. Pracoval v Zbore pre občianske
záležitosti, písal obecnú kroniku, bol zakladateľom a predsedom MO MS v Štrbe,
stál pri zrode družby s obcami Štěpánkovice i Želiezovce.
V roku 1999 ako prejav úcty a vďaky
bola odhalená nášmu významnému rodákovi Petrovi Švorcovi pamätná tabuľa na
jeho rodnom dome.
PhDr. Pavol Rajniak
(*24. 1. 1933 - 11. 3. 2008†)
Za dlhoročnú učiteľskú prácu, výrazný podiel na rozvoji kultúrneho života v
obci a za udržiavanie priateľských vzťahov s obcou Štěpánkovice.

Za PhDr. Petra Švorca prevzala Cenu obce
manželka Zuzana Švorcová.

činom, svojimi postojmi, úctou k ľuďom,
k podtatranskej krajine nás priamo i nepriamo nabádal vážiť si dedičstvo svojich
predkov. Folkloristike a etnografii sa ve-

Narodil sa v Hybiach. Po skončení vysokej školy na Univerzite PJŠ v Prešove
pôsobil v Základnej škole v Štrbe. Bol uči-

Za PhDr. Pavla Rajniaka prevzala cenu manželka Mária Rajniaková.

teľom, neskôr zástupcom riaditeľa školy.
V rokoch 1974-1993 pôsobil ako školský inšpektor, neskôr vedúci odboru školstva v Poprade. Aj v dôchodkovom veku,
pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo, sa venoval učiteľskej práci.
Bol aj kultúrno-osvetový pracovník.
Stál pri zrode družby Štrba – Štepánkovice a rozvíjal priateľstvá dlhé roky. Pôsobil aj v orgánoch samosprávy obce ako
poslanec i člen rady.
Na niekoľko rokov prevzal po Dr. Petrovi Švorcovi réžiu vianočnej slávnosti
Otvárania dverí Vianoc podtatranských. V
roku 1996 zostavil a režíroval spomienkovú historickú slávnosť venovanú zaniknutej osade Šoldov s názvom „Hľadáme
korene našej histórie“.
Účinkoval v Zbore pre občianske záležitosti ako slávnostný rečník a jeho
nezameniteľný hlas môžeme počuť na
mnohých reprezentačných nahrávkach
TV Štrba.
Rozvíjal aj duchovný život v obci pôsobením v evanjelickej cirkvi vo funkcii presbytera a dozorcu.
Za svoju prácu bol ocenený. Okresný
národný výbor a Okresná odborová rada
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v Poprade mu udelila vyznamenanie Najlepší pracovník okresu. Ocenenie získal
aj za záslužnú spoluprácu 20-ročnej kultúrno-osvetovej činnosti okresného učiteľského speváckeho zboru Tatran.
Pavel Tomko
(*26. 8. 1901 - 29. 10. 1972†)
Za výrazný podiel na rozvoji duchovného a kultúrneho života v obci ako evanjelický kňaz, básnik, národovec, publicista
a redaktor, organizátor spolkov mládeže.

Narodil sa vo svojej milovanej Štrbe.
Kdekoľvek ho život zavial, vždy sa rád
vracal do svojho rodiska. Ono mu bolo
kolískou, útechou v dospelosti a stalo sa
mu aj miestom posledného odpočinku.
Absolvoval učiteľský ústav v Spišskej

Za Pavla Tomku prevzal Cenu obce syn
Ing. Ján Tomko.

Novej Vsi, gymnázium v Levoči, teológiu
v Bratislave a zároveň históriu, dejiny slovanských literatúr, filozofiu a psychológiu
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pô-

sobil ako kaplán v Liptovskom Mikuláši,
farár vo Východnej a v Švábovciach.
V rokoch 1938 – 1939 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Erlangene. V
roku 1947 absolvoval cestu do Dánska,
Nórska a Švédska. V rámci jeho spoločenských aktivít založil počas bratislavských
štúdií s Emilom Boleslavom Lukáčom
Kuzmányho kruh evanjelických akademikov. Pripravoval celoslovenské zjazdy
mladých evanjelikov na Štefánikovom
Bradle. Pracoval ako predseda Zväzu
evanjelickej mládeže.
Literárne bol činný od spišskonovoveských štúdií. Známe sú jeho lyrické básne
mnohostranného zamerania. V rukopise
sa zachovali jeho biografické články. Bol
redaktorom časopisu Evanjelická mládež,
prílohy Nového rodu, výkonným redaktorom Evanjelického posla spod Tatier
a Prílohy Cirkevných listov pre kňazov.
Prispieval do slovenských periodík. Publikoval aj v USA – v Newyorskom denníku
a v Slovenskej obrane. Bol autorom nábožensky ladenej poézie. Duchovné piesne
boli zaradené do Prídavku nových piesní
duchovných k Zpěvníku evanjelickému a
do Evanjelického spevníka. Výber z jeho
poézie vyšiel v roku 1991 v zbierke Rodné hrudy.
Po návrate zo študijného pobytu v Erlangene striktne odmietol nemecký nacizmus, bol účastníkom odboja a príprav
SNP a členom Revolučného národného
výboru vo Východnej. Po roku 1975 sa
naďalej angažoval v ekumenickom hnutí,
a to aj v medzinárodných reláciách. Korešpondoval so svetoznámym lekárom
a misionárom Albertom Schweitzerom a
spolupracoval s nemeckým historikom
Gerhardom Wirthom. Bol členom Hurbanovej evanjelickej spoločnosti literárnej,
Muzeálnej spoločnosti v Martine, Matice
slovenskej, Spoločnosti priateľov Lužických Srbov Prahe pri Národnom múzeu,
členom Československého červeného kríža a Spolku protifašistických bojovníkov.
Pri príležitosti 25. výročia úmrtia v roku
1997 bola Pavlovi Tomkovi odhalená na
rodnom dome pamätná tabuľa.
Marta Pappová
(*28. 8. 1918 - 25. 4. 2016†)
Za výrazný podiel na rozvoji umeleckého a kultúrneho života v obci.
Narodila sa v Belej pri Martine. Amatérskemu výtvarnému umeniu sa venovala
už od základnej školy a táto záľuba jej ostala na celý život. V dôchodkovom veku
absolvovala diaľkové štúdium výtvar-

ného umenia v Bratislave i v Košiciach.
Žila v Tatranskej Štrbe. Jej učiteľom

a vzorom bol aj akademický maliar Michal
Trembáč. Motívy pre svoju tvorbu brala z
okolitej prírody a ľudí žijúcich pod Tatra-

Za Martu Pappovú prevzal ocenenie syn Gejza
Pap.

mi. Jej tvorbu vo veľkej miere ovplyvnil
folklórny a spoločenský život našej podtatranskej obce. Maľovala pastelom,
uhľom, no známa je aj jej olejomaľba.
Mnohokrát vystavovala svoje obrazy
v našej obci samostatne, ale i v rámci
kultúrnych podujatí. Pri príležitosti osláv
výročí našej obce venovala niektoré svoje
diela s folklórnou tematikou obci. Obrazy
sú vystavené v Kultúrnom dome v Štrbe.
Folklórna skupina Štrbän
Za výrazný podiel pri rozvoji obce, prínos pri dlhoročnom udržiavaní štrbského
folklóru, úspechy na súťažiach a za výraznú reprezentáciu obce.
Ak chce človek spoznať dušu národa, to,
čo je v nej najhlbšie skryté, musí sa naučiť
porozumieť reči a piesňam ľudu. Zachovať
to najcennejšie – pôvodnosť piesne, spevu,
reči, kroja a odovzdávať to ďalším generáciám – o toto poslanie sa v Štrbe starali
a starajú folklórne súbory. Od roku 1953
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folklórny súbor, neskôr folklórna skupina s
názvom Štrbän. Udržiaval si prvenstvo v

Cenu obce za FS Štrbän prevzala Ľubomíra
Otčenášová.

rôznych súťažiach. V roku 1958 sa súbor
stal celoslovenským víťazom v súťaži tvo-

rivosti mládeže a ako najvyššie ocenenie
získal Jilemníckeho odznak.
Folklórna skupina účinkovala na festivaloch, súťažiach, rôznych podujatiach,
prehliadkach s celoštátnym rozsahom, ale i
v zahraničí. Účinkovala pri nahrávaní filmových produkcií – Rodinná pošta, Kolotoč,
Pečieme na Vianoce, Robota ťa, mamko,
Štrbská svadba, Vinšujem Vám tieto sviatky, Roky nezastavíš, Kura melancholik,
Kapura. Na krajských i celoslovenských
súťažiach skupina obsadzovala popredné
miesta. Z medzinárodnej rozhlasovej nahrávky viachlasných spevov Prix Bratislava
1977 si spomedzi účastníkov z 13 európskych štátov odniesla 1. miesto a zlatú medailu ako zástupca bratislavského rozhlasu.
FS Štrbän vydala magnetofónovú nahrávku
„A v tej Štrbe“ a nahrala mnoho štrbských
piesní v rozhlase v Banskej Bystrici, Košiciach i v Bratislave. Členky a členovia folklórnej skupiny umocňujú svojimi spevmi
množstvo kultúrnych i športových podujatí
nielen v našej obci, ale aj v širšom regióne.
Cena obce Štrba bola už minulosti udelená

Členovia FS Štrbän po prevzatí ocenenia.

Cenu starostu obce "in memoriam" za členov FS Štrbän prevzali manželky a deti ocenných.

Anne Švorcovej a Pavlovi Sokolovi.
V minulom roku po víťazstvách na okresnej súťaži - z Tatranského prameňa, na
krajskej súťaži - Zámutovská struna, získala
folklórna skupina Zlaté pásmo na celoslovenskej súťaži Vidiečanova Habovka. FS
Štrbän oslávila v roku 2018 šešťdesiatpäť
rokov svojho trvania.
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba
Za výrazný podiel pri rozvoji obce, za
rozvoj dobrovoľného hasičstva v obci, výrazný podiel pri zlepšovaní materiálnych
podmienok hasičov a za úspechy v hasičských súťažiach.
Stať sa dobrovoľným hasičom znamená
veľkú dávku nielen sily, ale i odvahy - nebáť sa postaviť zoči-voči proti živelným pohromám. A presne toto všetko má v sebe
takmer 100 členov Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe, ktorí v roku 2018 oslávili
významné jubileum140 rokov svojho trvania.
Počas svojho pôsobenia získali hasiči
množstvo ocenení.
V roku 1960 Čestné uznanie Československej požiarnej ochrany za 1. miesto v
celoštátnej súťaži „Požiarnici na pomoc poľnohospodárstvu za rok 1959“, v roku 1978
„Za príkladnú prácu“, v roku 1987 „Medailu
za zásluhy“, v roku 1992 Ústredný výbor
DPO SR udelil Pamätný diplom pri príležitosti
70. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, v roku 1998 Medailu so
stužkou za mimoriadne zásluhy, v roku 2008
im bola odovzdaná Čestná zástava DPO SR.
Významné ocenenia získali aj jednotlivci. Už
v roku 1932 za 10-ročnú prácu bol ocenený
Ján Greguška, ďalší dekorovaní boli Pavel
Baláž u Vojtka, Pavel Macko Šarpák, Ján Otčenáš Martek a Pavel Hurajt. V roku 1964
Ústredný výbor čsl. požiarnej ochrany udelil
pamätnú medailu Karolovi Šerfelovi, za príkladnú prácu bol ocenený v roku 1974 Ján
Michalko, zaslúžili členovia DPO SR sa stali
Ján Blaško a Pavel Jonás, za mimoriadne
zásluhy boli ocenení Michal Šerfel a Ján
Srebala. MV SR udelilo DHZ pri 140. výročí
Pamätnú medailu a prezident DPO SR priviazal na zástavu štrbských hasičov stuhu ako
najvyššie vyznamenanie pre dobrovoľných
hasičov. Cena obce Štrba už bola v minulosti udelená Jánovi Blaškovi, Pavlovi Blaškovi,
Pavlovi Jonásovi a Jánovi Srebalovi.
Členovia dobrovoľného hasičského zboru
sa aktívne podieľajú na súťažiach hasičov,
pri zabezpečovaní kultúrnych a športových
podujatiach, zabezpečovaní materiálnych
potrieb hasičov a tiež pri rekonštrukciách
hasičských priestorov.
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Ocenenia prevzali dobrovoľní hasiči a rodinní príslušníci neprítomných hasičov.

Cena starostu obce
Za výrazný podiel na rozvoji kultúry a zachovávaní štrbského folklóru v
obci, dlhoročné pôsobenie vo Folklórnej skupine Štrbän a za reprezentáciu
obce bola udelená:
Anna Bartošová č.d.345, Mária Gavalierová č.d.525, Peter Garaj č.d.565,
Michal Hurajt č.d.526, Mária Jančíková
č.d.165, Anna Jonasová č.d.443, Mária Krottáková č.d.574, Pavol Macko
č.d.672, Anna Milanová č.d.599, Ján

Otčenáš č.d.563, Zuzana Šuleková
č.d.709, Mária Šerfelová č.d.60
Cena starostu obce udelená in memoriam:
Ján Hurajt, Mária Ivanidesová, Ondrej
Otčenáš, Michal Petruška, Michal Šerfel

č.d.532, Michal Havaš č.d.195, Ján
Jacko č.d.558, Michal Jonas č.d.240,
Vladimír Kováč č.d.463, Ján Kubík č.d.
457, Pavol Michalko č.d.645, Ján Zluky
č.d.384

Za celoživotnú prácu na rozvoji dobrovoľného hasičstva v obci Štrba boli
ocenení:
Pavol Baláž č.d.242, Ján Erdziak

Slávnostnú atmosféru umocnilo komorné zoskupenie La Speranza z Popradu.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Za dlhoročnú prácu a rozvoj drobnochovu bol
ocenený v obci Michal Pavela č.d. 241.

Redakcia
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Ukončenie školského roka v našich školách
Vzhľadom k situácii spojenej s vývojom
COVID-19 bolo aj ukončenie školského roka
2019/2020 v Základnej škole a Základnej
umeleckej škole v Štrbe tak trochu netradičné.
Nezabudli sme však na našich žiakov, kto-

rí končili povinnú školskú dochádzku. Namiesto slávnostného prijatia v obradnej sieni
sme deviatakom odovzdali knihu v triede ZŠ
a poprali im veľa šťastia na stredných školách.

Končiaci deviataci s triednym učiteľom Mgr. T. Gemzom.

K prianiu úspechov na nových pôsobiskách sa pridala aj riaditeľka školy.
Materská škola bola v prevádzke ešte celý
júl, v auguste bola prevádzka prerušená.
Ing. Anna Hurajtová

Ukončenie školského roka na multifunkčnom ihrisku.

Ranný autobusový spoj dopraví žiakov ZŠ najskôr ku škole
Na základe pripomienok rodičov žiakov navštevujúcich ZŠ a využívajúcich autobusové
spojenie so zachádzkou k Základnej škole v
Štrbe, sa Obec Štrba obrátila na Slovenskú au
tobusovú dopravu Poprad, a.s. s požiadavkou,
aby ranný autobus s odchodom o 7,16 hod zo
sídliska v Tatr. Štrbe išiel najskôr ku ZŠ, vyložil
deti a potom sa vrátil späť pred kultúrny dom.
Dôvodom bolo že systém, ako to funguje
dnes, t.j., že pred kultúrnym domom nastúpia
cestujúci do Popradu, Svitu znemožňuje potom
pohodlne a bezpečne vystupovať deťom pred
školou.
SAD Poprad vyhovel našej požiadavke s prihliadnutím aj na to, že bezproblémová a bezpeč-

ná preprava žiakov do/zo školských zariadení je
jednou z priorít pri konštrukcii grafikonov verejnej autobusovej dopravy.
Našu požiadavku považujú za opodstatnenú
a od 2. 9. 2020 upravujú cestovný poriadok linky 706 415, spoj 14 v nasledovnom rozsahu:
• Tatranská Štrba 7:16
• Štrba, cintorín 7:23
• Štrba, ZŠ 7:28
• Štrba, kultúrny dom 7:30
• Svit 7:49
• Poprad, AS 8:07 hod.
V súvislosti s prebiehajúcou stavbou materskej školy v areáli Základnej školy v Štrbe, obec
Štrba zrealizovala nový prechod pre chodcov v

križovatke ulice Školskej a Hviezdoslavovej s
predĺžením vodiacej bielej čiary pre chodcov až
po samotnú budovu školy. Aj tieto prvky by mali
napomôcť bezpečnej cestnej premávke a najmä
žiakom do a zo školy.
Ing. Anna Hurajtová

Z Letných podujatí
Uvedenie publikácie ”Obyvatelia Štrby vo svetových vojnách”
Slávnostný akt uvedenia publikácie ”Obyvatelia Štrby vo svetových
vojnách” sa konal 25. júna 2020 v
Obradnej sieni Obecného úradu v
Štrbe za účasti všetkých, ktorí sa
na tvorbe knihy podieľali. Zostavovateľom publikácie sú Marcel
Maniak, PhDr. Peter Vítek, Michal
Sýkora a Michal Petruška. Graficky knihu upravil Vladimír Labuda
a Michal Pindroch. Krstným otcom
publikácie sa stal Pavol Otčenáš,
ktorému otec padol v 2. sv. vojne
pri Liptovskom Mikuláši.

Krstným otcom publikácie bol Pavol Otčenáš, ktorého otec položil život v 2. svetovej vojne.
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Účastníci slávnostného uvedenia publikácie.

Prehliadka tichej krásy
S neopakovateľným umením, zručnosťou
umelcov, ktorí šíria tradície svojho národa
aj za hranicami vlasti, sa aj tento rok oboz-

obdivovať prácu remeselníkov. Občianske
združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá pri organizácii tohto podujatia, aby

boli šperkári, keramikári, košikári, drotári,
výrobcovia drevených hračiek, folklórneho
textilu, kraslíc, bačovského riadu, drevorez-

dodržali všetky nariadenia ÚVZ SR, prizvali
menej remeselníkov, a tak zabezpečili aj
dvojmetrové rozostupy.
Aj napriek tomu sa návštevníci mohli
zastaviť pri takmer 50 remeselníkoch so
zaujímavými výrobkami. Na Štrbskom Plese

bári, medovnikári a mnohí ďalší.
Aj keď počasie veľmi neprialo, remeselníci boli spokojní a poďakovali organizátorovi
i obci Štrba za možnosť prezentovať svoje
umenie.

Remeselníci ponúkali rôzny sortiment výrobkov.

námili návštevníci na dvojdňovom festivale
ľudových remeselníkov na Štrbskom Plese
18. - 19. júla 2020.
Prehliadka tichej krásy – aj takto organizátori pomenovali 6. ročník Ľudových umeleckých remesiel, kde mohli návštevníci

Rezbárske sympózium
Drevo pod rukami rezbárov sa premieňalo na umelecké diela. V rámci 4. ročníka
Rezbárskeho sympózia v dňoch 16.-19. júla
2020 rezbári vytvárali sochy prevažne s
motívom zvierat žijúcich vo Vysokých Tatrách. Kamzík, sova, rys, líška a ďateľ budú

súčasťou lavičiek, ryby, srnka, letiaci skokan
na lyžiach a vtipný prevádzač turistov budú
samostatné sochy.
Zaujímavosťou na tomto ročníku sú dva
mohutné jedľové stĺpy, na ktoré každý rezbár
vytvoril reliéf (plesnivec, sova, hlava med-

veďa, rysa a svišťa). Stĺpy budú súčasťou
vstupnej brány do Štrbského Plesa.
Všetky sochy budú ošetrené olejom a postupne rozmiestnené na území obce Štrba,
Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa.
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V rámci Rezbárskeho sympózia boli zhotovené rôzne figurálne sochy z dreva.

Rezbári na tohtoročnom sympóziu.

ČSOB Night Run - 8. ročník
30. 5. 2020 sa mal na Štrbskom Plese
konať obľúbený nočný beh tatranskou
prírodou. Už 8. ročník tohto behu sa mal
zároveň predstaviť aj pod novým názvom

Rozcvička bežcov pred štartom.

podujatia – ČSOB Night run Štrbské Pleso.
Po uvoľnení vydaných obmedzení
ÚVZ SR 730 pretekárov v piatich kategóri
ách mužov a žien stálo v novom termíne

1. augusta 2020 na štarte 8. ročníka
bežeckých pretekov ČSOB Night Run na
Štrbskom Plese.

Štart pretekov pri Starej hospodárskej budove.
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Gastronomický festival pouličného jedla na Štrbskom Plese
Gastronomický festival pouličného
jedla pod Tatrami FEST STREET FOOD
priniesol na Štrbské Pleso množstvo uni-

kátnych špecialít slovenskej aj zahraničnej kuchyne. V areáli SNOW pod skokanskými mostíkmi sa od piatku 31. júla do

nedele 2. augusta 2020 predstavilo viac
ako 15 food truckov a unikátnych street
food stánkov.
Pod pojmom foodtruck si môžete predstaviť osobné auto, nákladné auto, dodávku, príves alebo iný dopravný prostriedok
prispôsobený k vydávaniu jedla na ulici.
Najznámejšie tatranské turistické centrum
sa na 3 dni stalo centrom modernej, ale i
tradičnej gastronómie a Fest Street Food
určite prekvapilo chuťové poháriky i fantáziu. O tom, že v pojazdných kuchyniach
sa dá variť kvalitne a chutne návštevníkov
presvedčili predajcovia. Celé podujatie
hudobne sprevádzal DJ a o zábavu sa postaral známy moderátor Richard Vrablec.
Organizátorom festivalu bola spoločnosť
Art Café Štrba s food truckom Langošky.

Gastronomický festival pouličného jedla priniesol na Štrbské Pleso množstvo špecialít.

Ľubomíra Otčenášová

Činnosť poĽovníckeho združenia v Štrbe
Poľovnícke združenie Vysoké Tatry so sídlom
v Štrbe vykonávalo prostredníctvom svojich
členov činnosť na úseku poľovníctva a ochrany
prírody v poľovnom revíri Štrba.
Kvôli mimoriadnym opatreniam súvisiacich s
pandémiou Covidu-19 sa tento rok neuskutočnila chovateľská prehliadka ulovených trofejí
pre verejnosť a aj naša schôdzková činnosť

bola úplne paralyzovaná ku koncu poľovníckej
sezóny.
Naši poľovníci sa aktívne zapájali aj do osvetovej činnosti spoluorganizovaním Poľovníckych dní, ktoré sa uskutočnili v septembri 2019
v Poprade.
Štrbskí poľovníci splnili predpísaný plán
lovu pre poľovný revír Štrba. Bohužiaľ, musíme

Členovia Poľovníckeho združenia v Štrbe na brigáde v Riečavách.

konštatovať, že sa každoročne zvyšuje počet
usmrtených kusov lovnej zveri na pozemných
komunikáciách a železničnej trati, ktoré vedú
cez poľovný revír Štrba, čoho svedkami sme
boli aj v uplynulej poľovníckej sezóne. Preto apelujeme na všetkých obyvateľov Štrby,
aby venovali zvýšenú pozornosť pri riadení
svojich motorových vozidiel na všetkých po-
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zemných komunikáciách mimo obce Štrba v
jej katastri, nakoľko pretrváva zvyšujúca tendencia divo žijúcej zveri z dôvodu vysokého
počtu šeliem vytvárať si migračné trasy cez pozemné komunikácie, a to čoraz bližšie k ľudským sídlam. Napriek
nášmu tlaku, štátne organizácie odmietajú uvoľniť lov veľkých šeliem, najmä
medveďa a vlka.
Poľovný revír Štrba bol v uplynulej
poľovníckej sezóne zaradený do nárazníkovej zóny afrického moru ošípaných,
čo nášmu poľovnému združeniu zvýšilo
faktické a administratívne povinnosti
pri odlove diviačej zvery. Zdôrazňujeme
ale, že africký mor ošípaných nie je prenosné
ochorenie na človeka, preto sa obyvatelia a
návštevníci Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského
Plesa nemusia obávať v prípade stretu s divia-

čou zverou tohto ochorenia. Na dôvažok uvádzame, že doposiaľ sa v poľovnom revíri Štrba
nevyskytol ani jeden pozitívny prípad ochorenia

afrického moru u diviačej zveri.
V rámci dobrovoľnej výpomoci pozemkovému spoločenstvu sme opravili a sanovali stavby, ktoré sú v držbe Pozemkového spoločenstva

Štrba a zabezpečovali vyžínanie, výsadbu
a ochranu lesných porastov pre Pozemkové
spoločenstvo Štrba a Mengusovce. Pre Poľnohospodárske družstvo Štrba sme
vykonávali pravidelné plašenie zveri za
účelom ochrany rastlinnej výroby.
Naši členovia boli v uplynulom roku
zvolení do orgánov Okresnej poľovníckej
komory, čo svedčí o dôvere v schopnosti našich členov hájiť záujmy celej poľovníckej obce.
Dúfajme, že pandemická situácia sa
zastabilizuje a v nasledujúcej poľovníckej sezóne budeme môcť vykonávať
našu činnosť v plnom nasadení.
Lesu a lovu zdar!
JUDr. Ján Garaj, MBA
predseda PZ Vysoké Tatry
so sídlom v Štrbe

Ikonický dopravný symbol čaká modernizácia tretieho tisícročia
V nedeľu 5. júla 2020, na sviatok svätého Cyrila a Metoda, sa uskutočnila posledná jazda tatranskej ozubnicovej železnice /OŽ/ zo Štrby na Štrbské Pleso, ktorá bez prestávky a bez nejakej rekonštrukcie premávala od 12. februára 1970 neuveriteľných 50 rokov, 4 mesiace a 22 dní! Tento
tatranský ikonický dopravný prostriedok za tie roky prepravil do našich veľhôr milióny spokojných cestujúcich, ktorí „zubačku“, ako ju familiárne
nazývali domáci i turisti, vnímali aj ako jeden zo symbolov nezabudnuteľných MS 1970 v klasických lyžiarskych disciplínach vo Vysokých Tatrách.
Aj keď mala doterajšia ozubnicová železnica už svoje roky, vďaka každodennej obetavej
starostlivosti pracovníkov železničného depa
v Štrbe bola až do posledných dní svojej prevádzky v perfektnom stave a jazda na nej pat-

Vizualizácia novej zubačky na stanici Štrbské
Pleso v roku 2020.

rila stále k nezabudnuteľným zážitkom malých
i veľkých turistov. Od pondelka, 6. júla 2020
však konzorcium firiem Strabag a Swietelsky
spustilo práce, ktoré súvisia s prestavbou a modernizáciou samotnej trate i nových, tzv. hybridných zubačiek. Avizovaná ročná výluka by mala
trvať do mája 2021, aj to len v prípade dobrých
poveternostných podmienok. Zubačky mali
pôvodne nahradiť dve autobusové linky, ktoré
mali premávať v časoch doterajšieho grafikonu.
Návštevnosť Štrbského Plesa však ukázala, že
tento odhad bol poddimenzovaný a v súčasnos-

ti v letnej sezóne jazdí až sedem autobusov.
chodmi súprav, ako aj zrýchliť prepravu, pretože
Predmetom zmluvy, ktorú podpísala Železnič- v úsekoch, kde to bude technicky možné, budú
ná spoločnosť Slovensko /ŽSSK/ so švajčiar- môcť nové súpravy jazdiť rýchlosťou až 80 km
skou spoločnosťou Stadler, ktorá sa v roku za hodinu. Navyše každá súprava prepraví o
2018 stala víťazom verejného obstarávania, 30 cestujúcich viac ako tie doterajšie. Takéto
bude dodanie nových tatranských železničných súpravy už jazdia vo Švajčiarsku i Francúzsku.
vozidiel, ktorými bude postupne až do roku Celková cena dodávky nových vozidiel pre Vy2022 obmenený už zastaraný vozový park. Za- soké Tatry je 38 801 691,- eur.
vedenie bezplatnej prepravy na OŽ i Tatranskej
Predmetom už spomínanej dodávky je dodaelektrickej železnici /TEŽ/ pre vybrané skupiny nie piatich ozubnicovo – adhéznych elektrických
jednotiek a jedného
cestujúcich, ako aj nárast návštevníkov vo
multifunkčného rušňa,
Vysokých Tatrách totiž
všetko s metrovým
spôsobili, že od roku
rozchodom. Najdôležitejším parametrom no2014 do roku 2017,
vých jednotiek je totiž
teda za tri roky vzrástol počet prepravených
hybridný pohon /ozubnicový aj adhézny/,
cestujúcich až o 35%
ktorý umožní novým
a dosiahol tak číslo
2 milióny cestujúcich za Zubačka schádza k tatranskému Lieskovcu.
vozidlám jazdiť na trati
rok.
OŽ /Štrba – Štrbské
Najmä v špičkovej sezóne vo Vysokých Tat- Pleso/ i na „normálnych“ koľajniciach, teda na
rách kolabuje už aj tento nosný a pritom najeko- tratiach TEŽ /Štrbské Pleso – Starý Smokovec
logickejší spôsob prepravy cestujúcich, a tak – Poprad/Tatranská Lomnica/.
postupná modernizácia a výmena jej vozového
Doterajšia elektrická OŽ sa začala stavať
parku by mohla byť v najbližších rokoch tiež jed- práve z príležitosti spomínaných MS 1970 už v
ným z významných príspevkov na riešenie toh- závere roku 1968 a po 13 mesiacoch výstavby
to problému. Po dodaní nových jednotiek bude a nákladoch vo výške 153 miliónov Kčs bola
možné v grafikone prepravy cestujúcich jednak uvedená do prevádzky 12. februára 1970,
skrátiť časové intervaly medzi jednotlivými od- tesne pre MS, ktoré sa uskutočnili v termíne
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14. – 22. februára 1970. Trať OŽ viedla takmer
v celej dĺžke po starom železničnom telese pôvodnej prvej parnej ozubnicovej železnice, dĺžka
trate bola 4,78 km a na 1,363 km bola zriadená

Parná zubačka, foto rok 1909.

stanica Tatranský Lieskovec.
Ozubnicová trať bola elektrifikovaná, napájaná jednosmerným prúdom a čas prepravy
bol 16 minút. Dvojdielne súpravy švajčiarskej
firmy Brown - Boveri a SLM Winterthur pre
230 cestujúcich prekonávali na 4,78 km trati
430 - metrové prevýšenie pri maximálnej rýchlosti 30 km za hodinu.
Prepravná kapacita tejto novej ozubnicovej
železnice bola päťnásobne vyššia než kapacita
tej prvej parnej a úspešne slúžila cestujúcej verejnosti už spomínaných viac ako 50 rokov.

Vôbec prvou zubačkou vo Vysokých Tatrách v každom smere až 37 minút, od roku 1906
však bola parná ozubnicová železnica zo stani- po dokončení hotela Móry na Novom Štrbskom
ce Štrba /Csorba/ na Štrbské
Pleso /Csorba – tó/, ktorá
bola daná do prevádzky v júli
1896. Podľa projektu budapeštianskeho inžiniera Emila
Várnaiho došlo v júli 1895 k
vytýčeniu trasy v teréne a v
auguste sa prikročilo už k samotnej stavbe. Samotnú trať
postavili špišskonovoveskí
podnikatelia Adolf Niedenthal
a Žigmung Kornhäuser.
Zemné práce robili talianski
a poľskí robotníci, koľajnice
kládli robotníci z okolitých V stanici Štrbské Pleso.
dedín. Táto OŽ na 4,75 km
dlhom úseku prekonávala výškový rozdiel Plese bola zriadená aj zastávka „Móryho osa451 metrov a bola stavaná podľa systému Rig- da“ /Móry – telep/ s malou drevenou čakárňou,
genbach, pričom jej vzorom bola OŽ na Sváb- kde zubačka zastavovala podľa potreby. Od
hegy v Budapešti.
roku 1926 bola zo Štrby na Štrbské Pleso zaveZákladný mobilný park tejto prvej OŽ po- dená aj pohyblivejšia a spoľahlivejšia doprava
zostával z dvoch parných rušňov a štyroch autobusmi a zubačka sa tak začala stávať už
osobných vozňov s kapacitou 40 – 50 cestu- nespoľahlivým, nerentabilným a nevyhovujúcim
júcich a neskôr bol doplnený aj dvoma náklad- prostriedkom dopravy. Keď sa k tomu začiatnými vozňami. Prvé roky bola OŽ v prevádzke kom tridsiatich rokov minulého storočia pridala
len v letných mesiacoch, od 15. 6. do 15. 9. aj celosvetová hospodárska kríza, bola prevádzI keď sa neskôr zaviedla aj zimná prevádzka, ka prvej parnej zubačky oficiálne zastavená od
bola veľmi často prerušovaná snehovými 14. augusta 1932. Samotná trať OŽ zo Štrby na
kalamitami. Táto zubačka mala niekoľko nevý- Štrbské Pleso bola potom v roku 1936 úradne
hod. Cestovné bolo pomerne vysoké, prepravná zrušená a demontovaná.
rýchlosť malá a vozne nepohodlné, a tak veľa
Z archívnych prameňov obce Štrba voľne
ľudí na stanici v Štrbe dávalo prednosť pri preprave na Štrbské Pleso fiakristom pred OŽ. Vo
spracoval Ing. Peter Chudý
svojej histórii táto zubačka prepravila najviac
osôb v roku 1904, a to až 15 580 cestujúcich.
Samotný cestovný čas tejto zubačky trval

Štrbské pleso ako mesto rokovaní svetových diplomatov
Počas svojej, takmer stopäťdesiatročnej histórie bolo Štrbské Pleso vzhľadom na svoju jedinečnosť a exkluzivitu nielen miestom mnohých
návštev významných domácich i zahraničných osobností, ale aj miestom významných diplomatických a politických rokovaní. V tomto roku sme si
v júni pripomenuli okrúhlych deväťdesiat rokov od zasadnutia predstaviteľov tzv. Malej dohody, ktoré sa uskutočnilo na Štrbskom Plese v Grand
hoteli Hviezdoslav 25. – 27. júna 1930.
Rozbitie Rakúsko – Uhorska po skončení
prvej svetovej vojny v roku 1918 okrem zániku jednej z tradičných európskych mocností
a vytvorení nových štátov vytvorilo v strednej
Európe mocenské vákuum. Malá dohoda preto
vznikla ako záruka nemennosti nových štátnych hraníc v strednej a juhovýchodnej Európe
po prvej svetovej vojne. Spočiatku mala byť obranou proti útokom zo strany Maďarska, proti
možnému návratu Habsburgovcov na trón, ale
tiež proti pohlteniu Rakúska Nemeckom.

Na základe mierovej zmluvy, ktorú víťazné mocnosti podpísali s Maďarskom 4. júna
1920 v paláci Veľký Trianon vo Versailles
prišla táto krajina o dve tretiny územia z čias
Rakúsko – Uhorska. Táto mierová zmluva
bola navrhnutá podľa obdobného dokumentu, podpísaného už v septembri 1919 s Rakúskom. Obe krajiny boli totiž považované za
nástupcov Rakúsko – Uhorska a tomu zodpovedali aj tvrdé podmienky, ktoré im štáty
Dohody predložili.

Slávikovu vilu na Štrbskom Plese navštívil
prezident ČSR Dr. Edvard Beneš v apríli 1945.
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Československo vtedy získalo Podkarpatskú stva zahraničných vecí. Hoci zo Štrby na Štrbské nister zahraničných vecí ČSR Dr. Edvard Beneš
Rus a územie Slovenska, Rumunsko oblasť Pleso mali pôvodne cestovať autami, posledný sa zdržal na Štrbskom Plese až do 1. augusta
Sedmohradska a časť Banátu,
a následne odcestoval autom.
o ktorú sa Rumunsko podelilo s
V roku 1937 vydalo na základe dohody Československo,
Kráľovstvom Srbov, Chorvátov
Rumunsko a Juhoslávia aj
a Slovincov, ku ktorému okrem
spoločnú emisiu poštových
toho bolo pripojené aj Chorvátsko – Slavónsko. Po vysporiaznámok, pripomínajúcu Malú
daní týchto územných nárokov
dohodu. Každá krajina vydala
sa maďarské územie scvrklo z
po dve príležitostné známky,
predvojnových 280 tis. km2 na
pričom známky mali podobné
93 tis. km2 a nový štát mal nevyhotovenie. Pod názvom vycelých 8 mil. obyvateľov miesto
dávajúceho štátu bol uvedený
niekdajších 18 mil. Z pohľadu
francúzsky názov dohody
PETITE ENTENTE.
Československa bola preto prvoradým zmyslom Malej dohody
V tom istom roku však
obrana južných hraníc Slovennapriek podpísaným zmluPríchod čs. delegácie na čele s ministrom zahraničných vecí Dr. E. Benešom s
ska a Podkarpatskej Rusi.
vám v rámci Malej dohody
manželkou (v strede) na Štrbské Pleso, úplne vpravo vedúci lekár kúpeľov
Tento vojenský blok štátov MUDr. J. Pullman.
Rumunsko i Juhoslávia odmietli snahu Československa,
bol vytvorený v rokoch 1920 až
1921 sériou medzinárodných dohôd, a to čes- úsek cesty cestovali nakoniec salónnym vozom aby vojenské záväzky, obsiahnuté v dohode,
koslovensko – juhoslovanskou zmluvou z roku ozubnicovej železnice.
obsahovali aj záruky plnej vojenskej pomoci

Grand hotel Hviezdoslav, miesto rokovaní
delegácií Malej dohody

1920, československo – rumunskou zmluvou z
roku 1921 a nakoniec rumunsko – juhoslovanskou zmluvou tiež z roku 1921. Hegemónom
/vedúcim/ spoločnej zmluvy bolo najskôr Československo, potom Francúzsko.
Malá dohoda tvorila súčasť francúzskeho
mocenského systému v Európe. Francúzsko
malo totiž s každým zo štátov Malej dohody
vojensko – politickú zmluvu /s Československom ju podpísalo v roku 1924, s Rumunskom
v roku 1926 a s Juhosláviou v roku 1927/.
Pevnú štruktúru dostala Malá dohoda až v roku
1933. Táto aliancia sa potom – najmä zo strany
Československa – chápala aj ako záruka proti
expanzívnosti Nemecka, ale Rumunsko a Juhoslávia sa s Nemeckom a Talianskom začali
zbližovať.
Rokovaniu konferencie na Štrbskom Plese v
dňoch 25. – 27. júna 1930 predchádzali príchody delegácií jednotlivých krajín. Ako prvý prišiel
už 22. júna v lôžkovom vozni zvláštnym vlakom do Štrby hostiteľ tohto podujatia, vtedajší
minister zahraničných vecí a budúci prezident
ČSR Dr. Edvard Beneš s manželkou a menším sprievodom, ktorí tvorili šéf jeho protokolu
Dr. Strimpl s manželkou a Dr. Kučera z minister-

Poľovnícky zámoček kniežata Hohenlohe v
Tatranskej Javorine

Tatranskému zasadnutiu politikov Malej
dohody predchádzala v dňoch 23. – 24. júna
1930 aj tlačová konferencia malodohodových
štátov. Hlavným organizátorom a hostiteľom
celej konferencie na Štrbskom Plese bol vtedajší československý minister zahraničných vecí
Dr. Edvard Beneš, no na konferencii sa naplno
prejavila vzájomná nespokojnosť malodohodových partnerov. Podarilo sa podpísať iba
uznesenie o užšej vojenskej spolupráci Malej
dohody a bolo tiež dohodnuté pravidelné konanie schôdzí ministrov zahraničných vecí Malej
dohody najmenej raz ročne.
26. júna zabezpečil Dr. Beneš pre účastníkov
rokovania výlet po Vysokých Tatrách, súčasťou
ktorého bola najskôr návšteva Ždiaru, kde ich
pri kostole privítali v krojoch oblečení Ždiarania,
ktorí im aj zatancovali. Potom členovia delegácií
navštívili poľovnícky zámoček v Javorine, kde
bol podaný obed, popoludní sa presunula kolóna desiatich áut späť do Tatranskej Lomnice,
kde sa poprechádzali a navečerali v hoteli Praha
a vrátili sa naspäť na Štrbské Pleso. Po skončení konferencie odcestovali ministri zahraničných
vecí Rumunska a Juhoslávie vlakmi zo stanice
Štrba 28. júna 1930. Hostiteľ konferencie, mi-

Príležitostné známky Malej dohody vydané v
roku 1937

v prípade agresie. Mníchovská dohoda z roku
1938 znamenala koniec Malej dohody a niekoľko mesiacov potom, v roku 1939, Rumunsko
i Juhoslávia z aliancie prakticky vystúpili, čím
prestala existovať.
Určite stojí za zmienku, že Dr. Edvard Beneš sa na Štrbské Pleso ešte raz vrátil, tentokrát už vo funkcii prezidenta obnovenej
Československej republiky. Po úspešnej Karpatsko – duklianskej operácii Červenej armády
a Čs. armádneho zboru a postupnom oslobodzovaní územia východného Slovenska bol v apríli
1945 dočasným sídlom prezidentského úradu
aj Grandhotel v Starom Smokovci. A práve počas tohto dočasného pobytu, ako o tom svedčí
zápis v knihe návštev z 30. apríla 1945, navštívil Dr. Edvard Beneš s manželkou Hanou tzv.
Slávikovu vilu na Štrbskom Plese na základe
pozvania významného slovenského politika,
diplomata, spisovateľa a prekladateľa JUDr. Juraja Slávika – Neresnického.
Podľa Wikipédie a archívu obce Štrba
voľne spracoval Ing. Peter Chudý
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Vyznamenania SovŠ
Počas 57. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru /SOŠV/, ktoré sa uskutočnilo v hoteli NH Bratislava Gate One v
Bratislave po niekoľkotýždňovom oneskorení oproti pôvodne plánovanému termínu zasadnutia, spôsobenému epidémiou koronavírusu, boli slávnostne udelené aj výročné ocenenia SOŠV za rok 2019. Medzi plejádou ocenených športových osobností z celého Slovenska mali svoje zastúpenie aj
klasickí lyžiari a funkcionári zo Štrbského Plesa, konkrétne Ing. Peter Chudý, Anna Pasiarová a Ján Greguška. Prví dvaja sa zasadnutia aj osobne
zúčastnili, tretí sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.
Zasadnutie poctil svojou prítomnosťou
aj nový minister školstva, vedy, výskumu a
športu Branislav Gröhling, ktorý v jeho úvode
aj vystúpil s krátkym príhovorom, v ktorom
zdôraznil záujem ministerstva na podporu
športu na Slovensku. Podľa jeho slov bude
šport pre neho počas celého vládneho obdobia prioritou, pričom avizoval prípravu spustenia voľnočasových poukazov pre mládež
až do výšky 700,- eur na hlavu. Prítomný
bol aj štátny tajomník tohto rezortu pre šport
Ivan Husár.
Samotné ocenenia SOŠV odovzdávali
členka Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku Danka Barteková a prezident SOVŠ Anton Siekeľ. Výkonný výbor
SOVŠ udelil ocenenia za rok 2019 spolu
54 osobnostiam športového života z celého
Slovenska, členovia Olympijského klubu Vysoké Tatry boli ocenení nasledovne:
Ing. Peter Chudý bol ocenený v tejto kategórii ako jedna z dvoch športových osobností zo Slovenska Zlatým odznakom SOŠV
za výnimočný prínos pre olympijské hnutie
a šport.

olympijských štruktúrach, pretože bol generálny tajomník výboru kandidatúry Popradu

Zlatý odznak SOŠV Miroslavovi Haviarovi a Petrovi Chudému odovzdali členka MOV za Slovensko
Danka Barteková a prezident SOVŠ Anton Siekeľ.

– Tatier na usporiadanie ZOH 2002, resp. generálny riaditeľ výboru kandidatúry Popradu
– Tatier na usporiadanie ZOH 2006 a pod-

Strieborný odznak SOŠV Anne Pasiarovej odovzdali tiež členka MOV za Slovensko Danka Barteková a prezident SOVŠ Anton Siekeľ.

Je to dlhoročný významný lyžiarsky
funkcionár a organizátor podujatí, ktorý si
však získal dobré meno aj v medzinárodných

sokých Tatrách bol predsedom organizačnej
komisie. Bol tajomníkom OV Majstrovstiev

predseda OV zimného EYOD 1999 v Poprade
– Tatrách. Pri Svetových zimných univerziádach 1987, 1999 a 2015 s centrom vo Vy-

sveta juniorov FIS v klasických lyžiarskych
disciplínach v roku 1990 a jeho predsedom
v roku 2000 a 2009. Od roku 1975 pôsobil
v OV Tatranského pohára v klasických lyžiarskych disciplínach na Štrbskom Plese, najskôr ako tajomník OV a 15 rokov tento OV aj
viedol ako predseda. Už od roku 1992 až
doteraz je členom Medzinárodnej lyžiarskej
federácie FIS pre severskú kombináciu a
členom viacerých subkomisií FIS pre skoky
na lyžiach, od roku 2000 je aj obmanom FIS
za Slovenskú lyžiarsku asociáciu. V minulosti mu bol Strieborný odznak SOV udelený v
roku 2016 a Bronzový odznak SOV v roku
2003. V roku 2016 bol uvedený aj do Športovej siene slávy mesta Vysoké Tatry.
Anna Pasiarová bola ocenená v tejto kategórii ako jedna z trinástich športových
osobností zo Slovenska Strieborným odznakom SOŠV za výrazný prínos pre olympijské
hnutie a šport.
Bola jednou z najlepších svetových bežkýň
na lyžiach, v pretekoch Svetového pohára
/SP/ sa štyrikrát prebojovala na stupeň víťaziek, pričom bola prvou takouto pretekárkou z ČSSR, v II. ročníku SP 1981/1982
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skončila v celkovom hodnotení na 6. mieste.
Reprezentovala nás na ZOH 1976 v Innsbrucku, kde prispela k 6. miestu štafety ČSSR na
4 x 5 km, bola trinásta v behu na 10 km a
pätnásta v behu na 5 km, aj na ZOH 1984 v
Sarajeve. Štartovala na MS 1978 v Lahti a aj
na MS 1982 v Osle, kde prispela k 5. miestu
štafety ČSSR a v individuálnej súťaži obsadila
6. miesto v behu na 5 km klasicky. Po skončení pretekárskej kariéry v športe dlhodobo pôsobila na pracovisku v Stredisku vrcholového
športu Ministerstva vnútra na Štrbskom Plese.
Od založenia Olympijského klubu Vysoké Tatry v roku 1995 je jeho tajomníčkou a veľmi
aktívnou členkou. V roku 2005 bola zaradená
do Galérie osobností športu obce Štrba, v roku
2007 jej bol udelený Bronzový odznak SOV a
Medzinárodný olympijský výbor ju v tom istom
roku za jej celoživotnú športovú angažovanosť
ocenil udelením diplomu v kategórii „Žena a
šport“. V roku 2012 bola uvedená do Športovej siene slávy mesta Vysoké Tatry. V decembri oslávila sedemdesiatku.
Ján Greguška bol ocenený v tejto kategórii
ako jedna z dvanástich športových osobností
zo Slovenska Bronzovým odznakom SOŠV
za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu.
Bývalý dlhoročný úspešný tréner behu
na lyžiach a športový funkcionár pôsobil od
roku 1966 v Telovýchovnej jednote Červená
hviezda /TJ ČH/ Poprad, odlúčený lyžiarsky

oddiel Štrbské Pleso, kde viedol prípravu
reprezentantov ČSSR Jána Michalka, Jána
Ilavského a Júliusa Luptáka na ZOH 1968 a
1972. Následne bol hlavný tréner v Stredisku

ská Bystrica a aj predsedom komisie vzdelávania Slovenského lyžiarskeho zväzu. Pôsobil
vo výboroch viacerých TJ a bol aj externý
prednášateľ telovýchovnej školy Slovenského

Ján Greguška (v pásikovom tričku), pôsobil na Štrbskom Plese cca 17 rokov, najskôr ako lyžiar,
potom aj ako tréner.

vrcholového športu Štrbské Pleso, v tejto osade strávil celkove 17 rokov aktívnej práce. Neskôr pracoval v kluboch Dukla, Slávia Ekonóm
a v Športovom klube polície /ŠKP/ v Banskej
Bystrici, kde bol aj vedúci tréner klasického lyžovania na osemročnom gymnáziu. Bol prvým
tajomníkom ČH Poprad, predsedom ŠKP Ban-

ústredného výboru Československého zväzu
telesnej výchovy. V súčasnosti žije v Banskej
Bystrici, vlani oslávil osemdesiatku.
Z materiálov 57. VZ SOŠV
a archívu obce Štrba
Autor foto: Andrej Galica, SOŠV

Aktuálne informácie o začiatku futbalových súťaží
Po problémoch s koronakrízou, kedy sa
jarná časť neodohrala, bola dosť dlhá prestávka. Nikto nevedel jednoznačne povedať, čo bude s novou sezónou, ako a kedy
začne. Snažili sme sa v letnej prestávke,
ktorá trvala dlhšie, skonsolidovať pomery
v mužstve. V lete došlo k výmene trénera
a k doplneniu kádra. Minulý rok v jesennej časti sme aj keď nie zle, ale odohrali
súťaž len s 12-13 hráčmi. To sa v takejto súťaži nemôže stať, pretože chlapci pracujú,
majú rodiny, chlapci môžu mať aj zdravotné problémy. Snažili sme sa mužstvo
doplniť aspoň na 17-18 hráčov a stabilizovať pomery v kabíne. Myslíme si, že
kabína je momentálne dobre naladená,
chlapci si vytvorili dobrú partiu a dúfame, že dobré výkony budú pokračovať a
pritiahneme na tribúny čo najviac divákov.
Ako nový tréner nastúpil Tomáš Sabo.
Je to človek, ktorý má skúsenosti z vyš-

ších súťaží, či už ako hráč, ale aj ako
tréner. Pôsobil niekoľko rokov u nás ako
hráč, pozná pomery, ľudí, čiže neprišiel do
neznámeho prostredia. V minulej sezóne
trénoval mužstvo Hranovnice ako hrajúci
tréner a myslíme si, že prinesie do nášho
mužstva niečo progresívne, niečo, čo by
mohlo štrbský futbal oživiť. Zároveň chceme v mene futbalového oddielu poďakovať
trénerovi Jánovi Vitkovi za pozitívny prínos
pre náš futbal. Nelúčime sa s ním, nakoľko
je stále platným hráčom B mužstva a veríme, že svojimi skúsenosťami ešte prispeje
k skvalitneniu štrbského futbalu.
Tomáš Sabo – tréner A mužstva:
„ Pôsobil som tu približne 5 rokov ako
hráč, potom som mal inú zastávku už ako
hrajúci tréner v Hranovnici. Funkcionári
klubu v Štrbe ma oslovili a keďže sa poznáme, spolu sme hrávali, poznám toto
prostredie a ľudia ma tu tiež poznajú, tak

Nový tréner „A“ mužstva – Tomáš Sabo.
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„A“ mužstvo postúpilo do finále súťaže o Pohár PFZ, semifinále odohrali s družstvom OFK Šuňava.

som súhlasil. Spolu sme sa stretli, poroz- stali do finále. Finále pohára Podtatran- ti s pandémiou sme tréningový proces v
právali o tom, ako sme sa predtým dobre ského futbalového zväzu sa bude hrať v žiackej a prípravkárskej kategórii opätovcítili, aký futbal bol v Štrbe predvádzaný Národnom tréningovom centre Slovenské- ne začali v druhej polovici mája. V júni
ešte za otca. Prikývol som na ponuku, že ho futbalového zväzu v Poprade so Spiš- sme zorganizovali futbalový turnaj, na
pôjdeme do toho ako kamaráti a skúsime ským Štvrtkom. Termín je stanovený na ktorom obidve naše kategórie obsadili tretu zlepšiť futbal, aby sa ľudia bavili, aby tu 15. 9. 2020 o 18.00 hod. Radi by sme aj tie miesto. V mesiaci júl sme absolvovali
hráči radi chodili, trénovali a odovzdávali touto cestou pozvali a privítali divákov na cyklotúru a desať našich detí sa zúčastpre štrbský futbal čo najviac. Hneď prvý tomto podujatí a veríme, že zažijeme pek- nilo futbalového kempu, ktorý sme zorganizovali s p. Babiakom. Ohlasy zo strany
zápas bol pre mňa výnimočný, lebo som ný futbalový zážitok.“
Martin Pohlod tréner žiakov:
hráčov a detí boli veľmi pozitívne. Najdôsa stretol ako tréner s otcom, ktorý trénuje mužstvo Liptovskej Tepličky. Napokon
„Po známych okolnostiach v súvislos- ležitejšia informácia pre obec Štrba však
sme tento duel vyhrali aj napriek
tomu, že sme mali vylúčeného
jedného hráča. Na konci stretnutia
sme si podali ruky a zaspomínali,
ako to bolo, keď viedol ešte „A“
mužstvo on.
Chceme ako klub zabojovať o
popredné priečky, aj keď sme si
vedomí kvality iných mužstiev, ale
našou ambíciou je hrať vyššiu súťaž. Či sa nám to podarí v tomto
ročníku alebo v tom ďalšom, ukáže čas. Odohrali sme aj nejaké
prípravné zápasy, turnaj v Hranovnici, kde sme skončili na peknom
druhom mieste. Pred začiatkom
sezóny ročníka 2020/2021 sme
dohrávali semifinále pohára Podtatranského futbalového zväzu.
Zápas sa uskutočnil v susednej
obci Šuňava, ktorý sme zvládli
výsledkom 2:3, a tým sme sa do Desať detí sa počas letných prázdnin zúčastnilo futbalového kempu.

ŠTRBSKÉ NOVINY

22
súvisí s tým, že klub má po dvoch rokoch
opäť žiacke družstvo, ktoré účinkuje v
3. lige žiakov. Po troch odohraných zápasoch
máme 6 bodov a priebežne sme na 7. mieste v tabuľke. Verím, že aj naďalej bude na
tréningoch hojná účasť detí. V súčasnosti
je na každej tréningovej jednotke minimálne 25 detí.

Do tréningového procesu sa pomaličky
vracajú aj tí najmenší. Aj keď je to ešte
opatrnejšie vzhľadom na nedávnu pandémiu, tak sme počas letných prázdnin začali
trénovať na vonkajšom ihrisku. Sme radi,
že k nám prichádza čoraz viac detí. Radi
by sme aj ďalší školský rok zapojili deti do
projektu „Dajme spolu gól“, ktorý organi-

zuje Slovenský futbalový zväz.
Na záver si môžeme len priať, čo najviac
gólov do súperovej brány, čo najviac detí
na tréningu a hlavne pevné zdravie, aby
sme spoločne mohli vytvárať dejiny štrbského futbalu”.
Futbalový oddiel ŠK Štrba

Rozpis zápasov „A“ mužstva – sezóna 2020/21, jesenná časť
30.08.2020 16:30 h.

ŠK Štrba : OFK Veľký Slavkov

06.09.2020 16:00 h.

OFK Batizovce : ŠK Štrba

13.09.2020 16:00 h.

ŠK Štrba : OFK Šuňava

15.09.2020 18:00 h.

ŠK Štrba : OŠK Spišský Štvrtok
Finále pohára PFZ - NTC Poprad

20.09.2020 15:30 h.

OŠK Spišský Štvrtok : ŠK Štrba

27.09.2020 15:30 h.

ŠK Štrba : ŠK Zemedar Poprad - Stráže

04.10.2020 15:00 h.

TJ Tatran Huncovce : ŠK Štrba

11.10.2020 15:00 h.

ŠK Štrba : TJ Baník Hôrka

18.10.2020 14:30 h.

OFK Toporec : ŠK Štrba

25.10.2020 14:30 h.

ŠK Štrba : TJ Spišský Štiavnik

01.11.2020 14:00 h.

TJ Tatran Liptovská Teplička : ŠK Štrba
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Tajničky z krížoviek ŠN č. 7-8/2020 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 15. 9. 2020. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie
tajničky zo Štrbských novín č. 6/2020: ... vieru, súcit, čas a skutočné hodnoty. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Jiřina Šerfelová, Krôn 371, 059 38 Štrba,
Erik Gecelovský, Pullmanova 16, 059 41 Tatranská Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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