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

Je tu jeseň, skôr sa zotmie, menej slnečných lúčov,
skôr sme náchylní k únave, k stresu, možno k smútku.
Buďme tými, ktorí do týchto tmavších dní prinesú
slnečné lúče druhým.
Možno tým, že im niečo dáme zo svojich jesenných
úrod. Možno tým, že vymyslíme niečo, čím druhým
vyčaríme úsmev na tvári.
Možno tým, že aj keď sa budeme ponáhľať, máme
slobodu spomaliť, niekedy aj zastať a byť tu
pre druhého.
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informácia z rokovania psk
Dňa 19. októbra 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Z dôvodu šírenia pandémie
COVID –19 sa rokovanie uskutočnilo formou videokonferencie.
Zastupiteľstvo PSK rozhodlo o udelení
Ceny PSK za rok 2020:
1/ akademickému sochárovi Štefanovi
Kovaľovi (Vyšné Ružbachy) za osobitný
prínos v záchrane a uchovávaní kultúrneho dedičstva Prešovského kraja a jeho
prezentácii v oblasti výtvarného umenia.
2/ RNDr. Igorovi Kudzejovi, CSc., riaditeľovi Vihorlatskej hvezdárne v Humennom
zaceloživotné dielo zasvätené propagácii
astronómie a osobný a nenahraditeľný
prínos pri zriadení astronomického komplexu európskeho významu, ktorý nezvyčajným spôsobom propaguje región doma
i vo svete.
3/ MUDr. Mariánovi Krížovi (Prešov) za
významný prínos v rozvoji prešovského
šachu, pedagogickú, vedeckú a publikač-

nú činnosť a propagáciu regiónu doma a
v zahraničí.
Poslanci PSK sa venovali aj zmene rozpočtu PSK na rok 2020. Dôležitým bodom
bolo schválenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách
v územnej pôsobnosti PSK na školský
rok 2021/2022. Táto stratégia určuje
aké učebné odbory a koľko študentov sa
v nich bude učiť na stredných školách
v nasledujúcom školskom roku. Krajskí
poslanci schválili aj návrh na vytvorenie
strategicko-plánovacích regiónov na území PSK, ktoré budú pripravovať vlastné
integrované stratégie budúceho rozvoja.
Na území Prešovského kraja sa vytvoria
tri regióny – Spiš, Šariš a Horný Zemplín. Samotný Spiš bude územné tvorený okresmi Poprad, Kežmarok, Levoča a
Stará Ľubovňa. Zastupiteľstvo PSK ďalej
prerokovalo Operačný plán zimnej služby

na území PSK pre obdobie 2020/2021
pre cesty 2. a 3. triedy, ktoré sú v majetku PSK a ktoré spravuje Správa a údržba
ciest PSK.
JUDr. Štefan Bieľak

Povinný zber kuchynských BIO odpadov začne platiť od 1. 1. 2021
Podľa zákona č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, sa pre obce od
1. januára 2021 zavádza povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad („BRKO“) - §81 ods. 21 zákona č. 79/2015 o odpadoch.
Obec Štrba posúdila súčasný stav triedenia odpadu
na území obce a prijala VZN
č. 3/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN obce Štrba
č. 5/2016 o nakladaní s KO
a DSO na území obce, kde sa
doplnil § 18 o zber kuchynského odpadu v katastri obce
Štrba.
Pri zavedení triedenia BRKO
chceme dosiahnuť vysokú
zapojenosť a participáciu obyvateľov obce a domácností do
triedenia BRKO. Vzhľadom na Biologický odpad kuchynský.
sídelnú štruktúru obce Štrba –
pomer individuálnej bytovej výstavby (IBV) a (pre domácnosti) využiť súčasný systém
komplexnej bytovej výstavby (KBV) v Štrbe, zberu BRKO prostredníctvom domácich komTatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese, ale aj postérov, ktoré dostala každá domácnosť a
vzhľadom na súčasné technické možnosti a bytový dom. Okrem kompostérov v domáchygienické požiadavky, sa navrhlo ako vhod- nostiach sú určené aj miesta, kde sa môže
né riešenie zberu BRKO pre obyvateľov obce tento kuchynský odpad doniesť.

Občania – fyzické osoby
môžu doniesť kuchynský odpad aj do verejne prístupných
miest (kompostérov) a to:
• Štrba – kompostér
umiestnený na Hospodárskom dvore, ulica 29. januára.
Tatranská Štrba - kompostéry
umiestnené na sídlisku
Lieskovec a kompostér v
priestoroch obecného úradu.
• Štrbské Pleso - kompostér v priestoroch VPS.
Kuchynský odpad je vymedzený ako všetok potravinový odpad, vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v
reštauráciách, stravovacích zariadeniach a
kuchyniach (vrátane kuchýň v spoločných
stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach). Priamo z obydlí domácností
je produkovaný biologický komunálny odpad
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kuchynský, ktorý tvorí pozostatky z ovocia,
zeleniny, škrupiny z vajec (ktoré je potrebné
rozdrviť), vylúhovaný čaj, kávový výluh, starý chlieb, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov, potraviny
po dobe spotreby alebo lehote minimálnej
trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené. Patria tam potraviny rastlinného, ale i
živočíšneho pôvodu, ale aj znečistený papier
potravinami, ktorý nie je možné použiť na výrobu recyklovaného papiera.
Dôležité základné pravidlá, ktoré je potrebné pri kompostovaní dodržiavať:
1. Správna veľkosť kompostovaného biologického odpadu, od ktorého závisí dĺžka
rozkladu biologického odpadu.
2. Surovinová skladba kompostu, ktorú je potrebné dodržať, pretože má vplyv na dobu
rozkladu a kvalitu kompostu. Je potrebné
dodržať pomer uhlíka a dusíka v pomere
35:1 v prospech uhlíka.
3. Dostatočný prístup vzduchu je veľmi dôležitý, pretože pre správny priebeh kompostovania je potrebný dostatočný prísun
vzduchu. Pokiaľ do kompostu dávame čím
menší predupravený biologický odpad,
tým menej vzduchových medzier sa v
kompostovanej kope nachádza, a tým viac
je zamedzený prístup vzduchu, ktorý je potrebný pri rozklade biologického odpadu.
Pripomeňme si, čo je a čo nie je vhodné na
kompostovanie.
ÁNO: ovocné a zeleninové odpady, kávové

a čajové zvyšky, novinový papier, lepenka,
papier, mliečne produkty, lístie, tráva (posekaná), konáre (posekané) prípadne vetvičky,
kôra zo stromov, triesky a piliny, popol z dreva, trus z hospodárskych zvierat, škrupiny z
vajec (podrvené), škrupiny z orechov.
NIE: kosti, odrezky mäsa, popol z uhlia,
časopisy, tuky, chemicky ošetrené materiály,
rastliny napadnuté chorobami, plasty, kovy,
sklo.
Produkovaný biologický odpad z domácností, či už zo záhrad, alebo kuchýň je potrebné pred ukladaním do kompostéra upraviť. Ide o zmenšenie bioodpadu posekaním,
pokrájaním alebo polámaním. Čím menšie
častice sa budú používať v kompostovacej
kope, tým lepšie sa bude kompost premiešavať a urýchli sa tým doba rozkladu. Konáre zo stromov sa môžu ponechať väčšie
napríklad 3 – 5 cm, ktorými sa zabezpečí
prevzdušňovanie kompostu.
Pri namiešavaní biologického upraveného
odpadu je potrebné dbať na to, aby namiešaná zmes nebola veľmi mokrá, ale ani veľmi
suchá. Ukladáme ju do vyhotovenej drevenej
klietky a vrstvíme zeminou o hrúbke cca
15 cm. V zemine sa nachádzajú mikroorganizmy, ktoré sa podieľajú na rozklade bioodpadu. Zabraňuje vzniku zápachu a udržiava
vlhkosť kompostu.
Pokiaľ sa vyprodukuje väčšie množstvo
lístia zo stromov a sú priestory pre jeho neskoršie spracovanie, tak sa to ocení pri pro-

dukovaní kuchynského bioodpadu. Dôvod je
taký, že bioodpad kuchynský obsahuje veľa
dusičnanov, to znamená, že je mokrejší ako
odložené lístie a to je dobré pri spracovaní
kuchynského bioodpadu, čím sa dosiahne
správna surovinová skladba.
Takto vytváraný kompost je potrebné raz
za 4 - 5 týždňov prekopať (prevzdušniť), pretože sa vo vnútri kompostovacej kopy nachádza najvyššia teplota (čo je príznak priebehu
kompostovania) a kompost sa tým prevzdušní. Počas kompostovania sa môže použiť
malý test, čím sa zistí správna vlhkosť kompostu. Zoberie sa kompost do ruky a nesmie
sa na ruku lepiť, ale ani rozpadávať.
V priebehu 10 – 12 mesiacov je kompost
vyzretý. Potom je vhodné ho preosiať, čím sa
oddelia väčšie časti, ktoré sa nestihli rozložiť
a použiť ich v surovinovej skladbe ďalšieho
kompostu. Na kompostovanie je vhodné mať
aspoň tri zásobníky. Do prvého sa zbiera
biologický odpad, v druhom kompostuje a v
treťom premiešava kompost.
Vyprodukovaný kompost sa môže použiť
na zlepšenie kvality pôdy, okolo ovocných
stromov, okrasných stromčekov, kompost sa
môže v období rýľovania použiť ako hnojivo
tým, že sa zarýľuje do pôdy. Týmito činnosťami sa vrátia pôde živiny, ktoré sa z nej vyčerpali pri pestovaní ovocných plodín, alebo
zeleniny.
Ing. Štefánia Srebalová

Obyvatelia a podnikatelia by si mali zabezpečiť nádoby na odpad
pred medveďom hnedým
Z dôvodu zaradenia katastrálneho územia našej obce do zoznamu obcí s povinnosťou zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v
zmysle prílohy č. 19 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., a na základe §14 ods.(1) písm. j zákona o odpadoch sú držitelia odpadu povinní
zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého.
Držitelia zmesového odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu majú povinnosť zabezpečiť nádobu pred prístupom medveďa
hnedého vhodným spôsobom podľa
platných zákonov.
Dôvodom zabezpečovania odpadových nádob je zabránenie styku
medveďov s obyvateľmi. Medvede totiž prichádzajú k obydliam, vedľa ktorých sú smetné nádoby a tie sú zdrojom ich potravy. Aj na našom území
dochádza čoraz častejšie k výskytu
medveďa hnedého už priamo v obci
a jej častiach. Upozorňujeme preto,
aby ste umiestnili nádoby na odpad

do uzatvoreného priestoru (za plot alebo do
objektu), prípadne do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný. Zbernú ná-

dobu stačí vyložiť na voľné priestranstvo
v deň vývozu odpadu. Na zber odpadu je
vhodné použiť uzamykateľnú nádobu alebo
nádobu, ktorej spôsob uzatvorenia
znemožňuje prístup medveďa.
Dôkladným zabezpečením zmesového komunálneho odpadu proti vnikaniu medveďov je kľúčovým riešením, pro ktorom existuje predpoklad,
že sa podstatným spôsobom zníži
počet výskytov medveďa hnedého aj
v našom intraviláne a v bezprostrednom okolí našich obydlí.
Ing. Štefánia Srebalová
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Pracovné aktivity obce

Členovia DHZ v Štrbe opäť dezinfikovali verejné priestory, zastávky SAD,
ihriská a parky vo všetkých častiach obce.

Renovácia starých náterov na miestnom imobiliári Štrbského Plesa
(lavičky, zábradlia, odpadkové koše).

Kosenie lokality Šoldov.

Povrchová úprava drevených konštrukcií na Námestí MS 1970 na
Štrbskom Plese.

Oprava informačnej tabule pri Jazierkach lásky.
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Zrekonštruovaný prístupový chodník k šatniam v Športovom areáli na
Štrbskom Plese.

Nová strecha na bunke za garážou v Športovom areáli na Štrbskom Plese.

Oprava kontajnerových stojísk na separovaný zber odpadu na Štrbskom
Plese.

Oprava technického zázemia (fasáda) v Športovom areáli na Štrbskom Plese.

Úprava koryta miestneho potoka na ulici Čsl. armády.

Prekrytie strechy nad garážou v Športovom areáli na Štrbskom Plese.

Oprava a údržba premostenia na Štrbskom Plese.
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Práce na výstavbe nového zdravotného strediska pokračujú.

Napojenie novej optickej siete v požiarnej zbrojnici.

Príprava podložia pre prístupovú komunikáciu k zdravotnému stredisku.

Vnútorné práce na novej materskej škole.

Materská škola je už zateplená.

Hrabanie lístia na verejných priestranstvách.
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Covid-19 ovplyvnil aj dom seniorov v tatranskej štrbe
V zariadení DOMU SENIOROV n.o. v Tatranskej Štrbe v dôsledku súčasnej epidemiologickej situácie došlo k prijatiu nepopulárnych preventívnych opatrení, ktoré sú však
podstatné pre ochranu našich klientov. Za-

a Facebook Messenger. Zabezpečený majú
taktiež bohatý program sociálnej rehabilitácie
ako je napríklad práca s hlinou, maľovanie
obrazov, grafomotorické cvičenia, animoterapia, relaxačná terapia, zážitkové čítanie,
spoločenské hry, premietanie filmu na plátne. Samozrejmosťou je i pobyt na čerstvom
vzduchu za prítomnosti zamestnanca DSTŠ.
Zároveň sa klientom poskytujú rehabilitačné
služby prostredníctvom fyzioterapie a ošetro-

Maľovanie obrazov.

riadenie pristúpilo k zákazu návštev a obmedzeniu samostatného pohybu klientov mimo
zariadenia. Pre nás je však veľmi dôležité,
aby sa naši klienti aj napriek obmedzeniam
cítili v zariadení ako v domácom prostredí,
slobodne a netrpeli nedostatkom kontaktov
zo strany blízkych. Preto sa zariadenie rozhodlo pristúpiť k ústretovému kroku a umožnilo klientom návštevy, ktoré prebiehajú na
prízemí cez zatvorené okno. Klienti tento krok
uvítali veľmi pozitívne, pretože nemajú pocit,
že ich rodina opustila a nemajú o nich záujem. Kontakt s rodinou je však možný aj prostredníctvom sociálnych sietí ako sú Skype

Grafotomorické cvičenia.

Práca s hlinou.

vateľská starostlivosť, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou poskytovania sociálnych služieb. V zariadení taktiež dodržiavame všetky
hygienické opatrenia v nadštandardnom odporúčanom režime. Veríme, že toto náročné
obdobie zvládneme minimálne tak dobre ako
počas 1. vlny pandémie COVID-19.
Ing. Viktória Sedláková,
Dom seniorov Tatranská Štrba
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Príspevok o publikácii „Obyvatelia Štrby vo svetových vojnách“
v Literárnom týždenníku
V Literárnom týždenníku č. 27/28 z 19. 8. 2020 bol uverejnený príspevok Ladislava Švihrana - Pochmúrne dejiny ako memento, ktorý sa týka
nedávno vydanej publikácie „Obyvatelia Štrby vo svetových vojnách“. Príspevok uvádzame v plnom znení:

Kronikár v Štrbe zaznamenal: „... 13. júla
1914 Ján Petruška pricválal na sivom koni
na lúky na Hrachovisku, Brezovô a začal trúbením oznamovať vojnu. Chlapi ani nedojedli
obed a pobrali sa do dediny. Trúbenie Jána
Petrušku sa vrylo do pamäti mnohých obyvateľov obce a nieslo sa vraj dolinami a horami
v blízkosti Štrby.“ Čo nasledovalo potom, oživuje rozsiahla a reprezentatívna kniha Obyvatelia Štrby vo svetových vojnách. Pripravil ju
kolektív autorov a vyšla v máji tohto roku. Má
292 strán, stovky fotografií v texte a stovky
v prílohe.
Európski panovníci toho obdobia sväto-sväte tvrdili, že to bude krátka vojna.
Nemecký cisár Wilhelm II., hlavný iniciátor
vojny, ubezpečoval svoje šíky: „Kým opadne
lístie zo stromov, budete doma.“ Optimisti tvrdili, že do troch týždňov. Francúzi vyhlasovali,
že ich vojaci budú doma už na vinobraní. No
všetko sa rozvíjalo úplne inak. Rakúsko-uhorské vojská utrpeli porážku od malého Srbska
a nemecké vojská od Rusov. Fronty si pýtali
ďalšie obete.
Smutné správy sa dostávali aj na horný
Liptov, ktorého súčasťou je i Štrba. Peter
Vítek, jeden z autorov knihy o Štrbe, píše:
„Prvých padlých z Liptova evidovali už na
začiatku vojny. Medzi 250 tisíc padlými rakúsko-uhorskými vojskami pri ruskej ofenzíve v Haliči v roku 1914... bolo zaiste viacero
Liptákov.“ Ruská zimná ofenzíva na prelome
rokov 1914 a 1915 v Karpatoch si vyžiadala obrovské straty. O život prišlo aj mnoho
Liptákov.
Čoraz väčšmi trpeli ľudia v zázemí. Ceny
potravín neúmerne rástli, úrady museli zaviesť lístkový systém. Situáciu ešte zhoršila
neúroda v roku 1917. Peter Vítek zaznamenáva: „V roku 1917 sa obilia urodilo v Liptove
minimum a steblá boli také nízke, že nebolo
možné ich ani pokosiť.“ Ešte v roku 1915
obyvateľom rekvirovali kovové predmety, no
vojna potrebovala čoraz viacej kovov, najmä
cínu, mosadze a medi. A tak v roku 1916 vy-

šlo nariadenie zrekvirovať z kostolov zvony
a organové píšťale. V roku 1917 prišli na rad
aj ďalšie kovové predmety – firemné tabule,
tabuľky mien, rúčky, držiaky...
Prvú svetovú vojnu nazývali Veľká vojna.
Vtedy, keď ešte netušili, že môže byť ešte
aj väčšia. Vyžiadala si okolo 10 miliónov
padlých vojakov. Rakúsko-Uhorsko prišlo o

Ladislav Švidráň

1,1 milióna vojakov. Peter Vítek uvádza: „Podľa novšej literatúry padlo z územia Slovenska
okolo 69 tisíc vojakov a viac ako 61-tisíc
bolo trvalo zmrzačených.“ Toľko obetí si nevyžiadala na Slovensku ani
2. svetová vojna. Pomníky
so zoznamom padlých za
1. svetovej vojny sa týčia
po celom Slovensku. Zo
Štrby padlo na bojiskách
1. svetovej vojny 52 mužov.
Takmer každá obec na
Slovensku vydala knihu –
a zväčša krásnu, výpravnú
– o svojej minulosti a prítomnosti. Štrba ich vydala
niekoľko. Marcel Maniak,
ďalší z autorov monografie
o Štrbe, píše: „S blížiacim
sa 75. výročím oslobodenia obce sa preto
zrodila myšlienka zostaviť publikáciu, ktorá
by podrobne mapovala udalosti rokov 19391945.“
Hrôzy 2. svetovej vojny už zakrátko doľah-

li aj na Štrbu. Slovenská armáda musela na
území Sovietskeho zväzu bojovať po boku
nemeckej. V slovenskej Rýchlej divízii sa
ocitli traja obyvatelia zo Štrby. Padli v bojoch.
Nemecké vojská postupovali na sovietskom
území priam závratnou rýchlosťou.
Spočiatku. No potom sa stretávali čoraz
húževnatejším odporom. A slovenskí vojaci
čoraz častejšie prebiehali na druhú stranu
frontu. Marcel Maniak uvádza zoznam šiestich zo Štrby.
Pod tlakom nemeckej vlády sa aj na Slovensku museli vysporiadať s tzv. židovskou
otázkou. Marcel Maniak píše: „Zo Štrby boli
dňa 2. júna 1942 odvlečení židovskí občania,
z ktorých všetci zahynuli v koncentračnom
tábore.“ Autor uvádza aj zoznam. Je v ňom
14 mien.
V júli 1943 založili v Štrbe ilegálny revolučný národný výbor. Členom podzemného hnutia bol aj veliteľ žandárskej stanice Ignác Dobiáš. V tej funkcii mohol pomôcť ohrozeným.
M. Maniak zaznamenáva, že zachránil pred
zatknutím Pavla Lištiaka Božoňa, starého národovca, že ukrýval organizátora podzemného hnutia Jána Zelinku, že chránil miestneho
učiteľa Michala Hrnčiarika...
Deň 29. august 1944 sa aj v Štrbe spája s
historickými udalosťami. V ten deň sa v popoludňajších hodinách z Liptovského Mikuláša
presúvali cez Štrbu smerom
na Poprad vojaci a partizáni. Na druhý deň narukovalo
do Liptovského Mikuláša
24 mužov z obce. Dňa
1. septembra obec zasiahli
prvé boje. Padlo jej za obeť
6 ľudí. Na ďalší deň sa zo
Štrby prihlásilo do posádky
v Liptovskom Sv. Mikuláši
109 dobrovoľníkov...
Približne päť ďalších mesiacov prežili aj neprežili
obyvatelia Štrby v ťažkých
bojových podmienkach.
Monografia Štrby uverejňuje rozsiahle zoznamy obetí.
Knihu dopĺňajú prehľadné tabuľky, množstvo fotografií a dobových dokumentov – je
až neuveriteľné, koľko a aké sa podarilo zozbierať.
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Pamiatka zosnulých
Tichá spomienka
Výnimočný je deň na Pamiatku zosnulých,
keď spomienky patria našim najdrahším.
Spomíname viac ako inokedy na tých, ktorí
nám chýbajú. V lone cintorína – večného odpočinku i dlhého spánku, pri stovkách horiacich sviečok a ľudských osudov v súmraku
jesenného ticha spomíname na všetko, čo
nás spájalo, či už rodičovskú lásku, lásku
matky k dieťaťu, úctu a lásku detí k rodičom,
manželské putá, vzťah človeka k človeku.
Má krásnu vôňu tento zvláštny čas. Nie
je to iba kvetmi na hroboch. Závany čohosi,
čo nemožno pomenovať, sa vnárajú do duše.
Zohrievajú ju ako plameň sviece či žiara
kahanca. Akoby sme sa vrátili domov – k
mame, k otcovi, k súrodencovi, k dieťaťu, k
partnerovi, k priateľke, k láske. Často sa pýtame, či život má zmysel, ako dlho má trvať.
Koľko je dosť, aby sme naplnili všetky túžby.
Všetko má svoj začiatok aj koniec. Kniha
zatvorí posledný list, vietor odveje posledné
slová, doznie posledná labutia pieseň a my
zostaneme mlčky stáť. Svoju knihu života od
1. novembra 2019 do tohtoročnej Pamiatky
zosnulých zatvorilo 46 spoluobčanov.

....už spoznali tajomstvo smrti a odovzdali
sa do rúk večnosti, ktorá nepozná ľudský nepokoj. V nej neplynie čas a nerodí sa hnev a
strach. A duše oslobodené od pozemských
obručí sa priesvitnými krídlami dotýkajú sveta živých v spomienkach. Česť ich pamiatke!
Opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19

neumožnili, aby v tento deň sa konal na
našom cintoríne pietny akt. Starosta obce
Michal Sýkora sa preto prihovorí všetkým,
ktorí spomínajú na svojich najbližších, prostredníctvom cintorínskeho rozhlasu o 11:00
a 14:00 hod.
Ľubomíra Otčenášová

Automobilizmus na Štrbskom Plese
Presne pred 120 rokmi - 28. septembra 1900, mohli náhodní chodci a zamestnanci kúpeľov v Starom Smokovci nechať oči na nezvyčajnom
„motorovom kočiari“, ktorý sa do Tatier vyškriabal po ešte prašnej ceste z Popradu cez Veľký Slavkov. Posádku tohto nového dopravného prostriedku, ktorý vzbudil obrovskú pozornosť všetkých prizerajúcich tvorili tri osoby, ktoré sa striedali za volantom. Tento nezvyčajný počin spôsobil,
že vedenie kúpeľov posádku auta štedro pohostilo a ponúklo jej aj bezplatný pobyt. Vtedy, samozrejme, ešte nikto netušil, akým fenoménom sa
individuálna automobilová doprava stane v priebehu dvadsiateho storočia. A preto dnes, po 120 rokoch od príchodu prvého automobilu do Tatier,
úporne hľadáme možnosti riešenia statickej i dynamickej dopravy v Tatrách, pretože dopravná situácia je v súčasnosti najpálčivejším problémom
Vysokých Tatier. Aké teda boli počiatky automobilizmu v Tatrách a na Štrbskom Plese?
Prvé vozidlo, ktoré v roku 1900 prišlo vacej ceste medzi tatranskými osadami. Za do Tatier mohli ísť autá iba z podhoria, z ich
do Tatier, bolo vozidlo z dielne francúzske- pravdu im dal aj Župný úrad v Levoči, a tak materských obcí, teda na Štrbské Pleso iba
ho konštruktéra Leona Bollée, od
zo Štrby a nie zo Smokovcov. Hoci
ktorého zakúpila licenciu c. a k.
tento zákaz nebol nikdy odvolaný,
armáda a následne boli v dielňach
prestal sa časom rešpektovať, a
v Leesdorfe pri Viedni vyrobené
po prvej svetovej vojne upadol do
vôbec prvé vojenské autá. Cesta
zabudnutia.
tohto automobilu z Viedne do TaSamotná éra automobilov vo
tier sa uskutočnila ako skúšobná
svete sa však začala už v roku
jazda prvého automobilu c. a k.
1886, kedy na patentovom úrade
armády. Ďalšie vozidlá nasledovali
prihlásil Karl Friedrich Benz svoju
čoskoro a začali postupne narúšať
prvú motorovú trojkolku. Štvorkopravedpodobne; prvými majiteľmi súkromného osobného aulesové vozidlá sa začali vyrábať
tradičný pokoj tatranských kúpeľ- Tiež
tomobilu boli členovia továrnickej rodiny Scholtzovcov z Matejoviec.
ných osád. Preto sa vedenie smo- Vlastnili vozidlo z produkcie Gotlieba Daimlera, ktoré nieslo typové
o päť rokov neskôr, v roku 1891.
koveckých kúpeľov ohradilo proti označenie PS 35 - a stalo sa motívom vzniku značky Mercedes.
V Rakúsko - Uhorsku bol prvý
automobilovej prevádzke po spojo- Vozidlo vyrábali v rokoch 1900 - 1902 (Zdroj: www.vlaky.net).
továrensky vyrábaný automobil
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so spaľovacím motorom vyrobený v Nes- ne, či na Prednej Hore. Vlastný menom sa
Tieto vozidlá mali neortodoxnú konštrukseldorfe /dnes Kopřivnice/ v roku 1898 a volal Ferdinand Maximilian Carol Leopold ciu a vzduchom chladený motor, ktorý sa
mal označenie NW Präsident. Jeho prvá Maria, princ Sachsen – Coburg a Ghota a „neuvaril“ ani v horských stúpaniach, ani
úspešná cesta o dĺžke 328 km viedla z Nes- za bulharského cára bol korunovaný v roku v horúcom lete. Následne vojna skončila,
seldorfu do Viedne, kde bol predstavený na 1908. Auto sa mu však v Psiaroch pokazi- vznikla nová republika a noví majitelia firjubilejnej výstave z príležitosti polstoročia lo, pričom sa na jeho opravu dobrovoľne a my aj pod dojmom tatranských skúšobných
úspešne podujal spomínaný miestny občan jázd z roku 1918 označili už 29. 3. 1919
vlády cisára Františka Jozefa I.
Prvými majiteľmi súkromného motorové- Michal Majer. Za úspešnú opravu mu cár prvý sériový voz TL 4 novým firemným
ho vozidla v tatranskom regióne bola
označením TATRA. Táto značka si
rodina továrnika Scholtza z Matejopotom v kategórii osobných, ale aj náviec, ktorá vlastnila auto z produkcie
kladných áut získala celosvetové uznanie a bola tak dlhé roky vynikajúcim
Gotlieba Daimlera s typovým označením PS 35, ktoré sa vyrábalo v rokoch
propagátorom Tatier doma i vo svete.
1900 až 1902. Typ tohto vozidla sa
V novovzniknutej Československej
neskôr stal motívom vzniku slávnej
republike to na začiatku individuálni
automobilovej značky Mercedes. V
motoristi nemali vôbec ľahké, až do
prvých rokoch minulého storočia si
marca 1921 totiž platil zákaz voľného
vodiči trúfli prísť do Tatier autom iba
predaja benzínu a obmedzenie súkromných jázd automobilov. Motorisv lete, „zimným priekopníkom“ sa stal
tický šport bol vo svojich počiatkoch
vodič Albert Mahr, ktorý dorazil v zime
4. februára 1906 do Tatranskej Lomnice
pestovaný iba spoločenskými elitami.
po zasneženej ceste. V roku 1910 bola
Vznikli však už prvé motoristické orgav Rakúsko – Uhorsku v mestách po- Pravdepodobne prvým osobným automobilom pod Tatrami nizácie, v roku 1920 Klub slovenských
volená rýchlosť 15 km/hod. Ešte pred i vo Vysokých Tatrách bol tento vojenský automobil z dielní automobilistov /KSA/, v roku 1924 v
Leesdorfe. Posádka i vozidlo podali heroický výkon. Pre
prvou svetovou vojnou dostali Vysoké vnás
Bratislave Slovenský motorklub a v
je dôležité, že otvorili doširoka bránu automobilizmu
Tatry aj svoju prvú autobusovú linku, (Zdroj: www.vlaky.net).
roku 1927 Autoklub Košice /AKK/,
ktorou bolo od roku 1912 autobusové
ktoré začali organizovať aj prvé pretespojenie Vysokých Tatier so Spišskou No- neskôr daroval dokumentáciu k automobilu, ky. Do roku 1931 však nebola na Slovensku
vou Vsou.
štyri kolesá a volant. Šikovný zámočník na žiadna pretekárska dráha, a tak sa súťažilo
Už od počiatkov automobilizmu sa začali základe tohto daru úspešne svojpomocne na verejných cestách, čo prispievalo aj k
uskutočňovať viaceré motoristické súťaže, skonštruoval vlastné auto. Bolo hráškovoze- rozvoju cestovného ruchu, pretože domáci
ktoré mali preukázať kvalitu, spoľahlivosť lené a vďaka listovým perám na hrboľatých i zahraniční motoristi týmto spôsobom praka rýchlosť jednotlivých typov áut. Niektoré cestách celé drnčalo, a tak ho pomenoval ticky „objavovali“ Slovensko. Usporadúvali
z nich prechádzali aj cez Vysoké Tatry, tou „Drndička“. Bolo to teda prvé auto vyrobe- sa cieľové a hviezdicové jazdy /súťažné
asi najznámejšou predvojnovou, boli diaľ- né na území Slovenska, jazdilo až do päť- jazdy automobilov z rôznych miest do spokové automobilové preteky v roku 1909 po desiatych rokov minulého storočia, jeho ločného cieľa/, súťaže spoľahlivosti, rýchtrati Berlín – Wroclav – Tatranská Lomnica zostrojenie sa však nerozvinulo do sériovej lostné preteky a súťaže elegancie.
Prvým významným motoristickým
– Budapešť – Viedeň – Salzburg – Mníchov výroby. Bohatá fotodokumentácia o tomto
s dĺžkou trate 1 841 kilometrov. Na prete- aute a najmä jeho maketa, ktorú vyrobil podujatím v novovzniknutej Českoslovenkoch sa zúčastnil dokonca aj princ Henrich, Roman Holý, je v súčasnosti vystavená v skej republike s presahom na Slovensko bola
najmladší brat posledného nemeckého cisá- psiarskom pohostinstve Alžbetka.
v termíne 25. – 31. 7. 1921 Medzinárodná
ra Viliama II. V sprievode pretekárov boli aj
V Tatrách bol koniec monarchie spojený s súťaž spoľahlivosti cestných automobilov
mnohí vtedajší priekopníci automobilizmu, pomenovaním jedného z najpopulárnejších Československom. Celková dĺžka 5 etáp
či to už bol geniálny taliansky konštruktér áut, vyrábaných neskôr v Československu /z toho 3 boli na Slovensku/ bola 2 075 km.
Ettore Bugatti, alebo nemecký finančník – Tatra. Po vypuknutí prvej svetovej vojny Slovenské etapy organizačne zabezpečoval
Alfred Hielle. Cieľ a štart tatranskej etapy v roku 1914 sa totiž novovzniknuté automo- KSA, jedna z etáp viedla aj cez Štrbu a ďalej
bol pred hotelom Lomnica v Tatranskej bilové firmy v Rakúsko-Uhorsku predháňali, do Košíc. Podobné motoristické podujatie
ktorá bude dodávať c. a k. armáde náklad- bolo zorganizované za rovnakých podmieLomnici.
K málo známym skutočnostiam histó- né vozidlá. Kopřivnická firma /vtedy ešte v nok aj v roku 1923. Potom začal KSA orgarie automobilizmu na území vtedajšieho Nesseldorfe/ ponúkla armáde dva typy ná- nizovať aj vlastné podujatia.
Slovenska v období pred prvou svetovou kladných automobilov NW TL2 a NW TL4
Už v termíne 15. – 19. 8. 1923 uskutočnil
vojnou patrí aj výroba prvého slovenského /Nesseldorfer Wagenbau/ s typovým ozna- KSA súťažné podujatie „Jazda spoľahlivosti
automobilu v obci Psiare, ktorá je dnes sú- čením vozidiel, ktoré sa od roku 1915 začali Slovenskom“, ktoré malo 4 etapy s celkočasťou mesta Hronský Beňadik. Vyrobil ho aj sériovo vyrábať. Aby šéfkonštruktér Hans vou dĺžkou trate 930 km. 2. etapa tohto
tu v roku 1913 miestny občan Michal Majer Ledwinka vyskúšal nový typ bŕzd, chcel podujatia viedla zo Sliača do Tatranskej
a predchádzala tomu takmer neuveriteľná preveriť ich účinnosť v ťažkých terénoch a Lomnice a mala prestávku aj na Štrbskom
historka. Obcou Psiare vtedy prechádzalo na tento účel si vybral práve Vysoké Tatry. Plese. Zúčastnilo sa jej 9 účastníkov a bola
auto s bulharským cárom Ferdinandom I., Práve v úseku medzi Štrbou a Štrbským hodnotená ako úspešná akcia aj v časopise
ktorý v týchto rokoch často navštevoval Plesom teda skúšali nielen brzdy, ale aj mo- Auto-Moto-Spravodaj. V roku 1929 bola aj
svoje majetky na Slovensku vo Sv. Anto- tor a výdrž karosérie.
za pomoci KSA zorganizovaná Medzinárod-
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ná motocyklová jazda ADAC z Nemecka cez
Československo a Maďarsko do Rumunska
a späť, pričom druhá etapa tohto podujatia
viedla opätovne aj cez obec Štrba. Slovenské autokluby potom spoločne v júni
v roku 1932 zorganizovali 1. ročník automo-

1929 a 1930 zorganizoval „Spoľahlivostné
jazdy do Vysokých Tatier“, ktorých cieľom
bola propagácia automobilizmu a motocyklizmu na východnom Slovensku. Trať z
Košíc do Tatranskej Lomnice a späť mala
328 km a bola rozdelená do dvoch etáp.

Cieľ hviezdicovej jazdy v roku 1931 pred hotelom Hviezdoslav na Štrbskom Plese.

bilových pretekov „Slovenská osma“, ktoré
nadväzovali na predchádzajúce podujatie
Jazda spoľahlivosti Slovenskom.
Prvé slovenské motoristické podujatia nasmeroval do Vysokých Tatier, do Tatranskej
Lomnice, Autoklub Košice už krátko po svojom založení v roku 1927. V rokoch 1928,

Aj pre obyvateľov Štrbského Plesa a Štrby sa stalo zabezpečovanie automobilovej
dopravy možnosťou zárobku pri vykonávaní
tzv. autodrožkárstva. Bola to však len čiastočná možnosť zárobku, pretože dopravu
hostí zo železničnej stanice Štrba na Štrbské Pleso si zabezpečovali aj samotní hote-

Francúzska posádka Dr. L Billou s rodinou pri jazere po príchode v roku 1931 z Marseille.

liéri. Už v roku 1929 bola udelená prvá koncesia na autodrožkársku činnosť na jedno
auto Ferdinandovi Kellertovi, v roku 1932
sa autodopravou zaoberali aj Jozef Pleteník
a Pavol Erdziak Červen /1895 – 1958/,
ktorý bol aj vlastníkom prvého automobilu
v Štrbe. Priamo na Štrbskom
Plese boli zriadené aj čerpacie
stanice pohonných hmôt, jedna
v roku 1930 pri Hospodárskej
budove kúpeľov a druhá v roku
1931 pri hoteli Móry.
Od roku 1929 vlastnila osobné vozidlo Správa štátnych kúpeľov, pre ktorú bol vyrobený
kabriolet na podvozku PRAGA
Alfa, od roku 1930 aj hoteliér
Ján Móry /Chevrolet limusina/
a nájomca reštaurácií a hotelov
Karol Danko a od roku 1931
vlastnil aj MUDr. Ján Pullman
vozidlo značky Praga Picolo.
V roku 1932 si hoteliér Ján
Móry ešte dokúpil automobily
Tatra a Praga Lady. Štrbské
Pleso malo v tomto období už
aj autobusové spojenie, od roku
1926 totiž dopravu parnou zubačkou zo železničnej stanice
Štrba na Štrbské Pleso čoraz
častejšie nahrádzala spoľahlivejšia autobusová doprava a od
15. 6. 1929 bola zo strany ČSD zriadená
aj autobusová linka Štrba – Štrbské Pleso
a späť. O rok neskôr od 29. 6. 1930 získalo Štrbské Pleso autobusové spojenie aj s
Dobšinskou ľadovou jaskyňou.
Od začiatku tridsiatych rokov minulého
storočia začal KSA organizovať medziná-
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Parkovisko na Štrbskom Plese v 30. rokoch minulého storočia.

Parkovisko na Štrbskom Plese v 60. rokoch minulého storočia.

rodné hviezdicové jazdy /MHJ/ do Vysokých Tatier, ktoré mali nielen výraznejší
športový charakter, ale sa začali spájať aj
s turistickým aspektom akcie. Propagácia Slovenska v kontexte rozvíjajúceho sa
cestovného ruchu zohrávala pri organizácii
takýchto podujatí veľmi dôležitú úlohu, na
čo upozorňovali aj organizátori pretekov.
Takéto MHJ sa uskutočnili v rokoch 1930
i 1931, v roku 1932 tomu zabránila už silnejúca celosvetová hospodárska kríza. Podujatia v roku 1930 sa zúčastnilo 38 jazdcov,
z ktorých až 31 došlo do cieľa, celkovým
víťazom automobilovej sekcie sa stal Poliak
Adolf Szczyrzicki na kabriolete Wikov.
Správcovia tatranských kúpeľných osád

si už vtedy uvedomovali negatíva automobilizmu a v roku 1931 zaviedli na Štrbskom
Plese zákaz vjazdu automobilov do osady
pod hrozbou pokuty a pre motoristov vybudovali prvé záchytné parkovisko v Tatrách
pri vile Jazierka, ktorú československý štát
odkúpil od poslanca parlamentu Jozefa
Szentiványiho ml. Bola v nej zriadená žandárska stanica a aj 4 izby pre hostí s 15-timi
turistickými posteľami.
V roku 1932 sa slovenským autoklubom
podarilo ešte v termíne 15. – 16. 5. 1932
zorganizovať ďalší ročník jazdy spoľahlivosti Slovenskom známom ako „Slovenská
osma“. Trať v dĺžke 1 015 km bola rozdelená na dve etapy, ktoré viedli z Bratislavy

do Košíc a späť napriek celým Slovenskom.
I. etapa z Bratislavy viedla aj cez Štrbu a
Štrbské Pleso do Košíc. V roku 1933 sa však
toto podujatie už nepodarilo zorganizovať.
V tomto období malo Československo
/ČSR/ asi 70 tis. km ciest, po ktorých jazdilo
91 797 osobných automobilov, 57 029 motocyklov a 33 559 nákladných automobilov
a autobusov. ČSR bola v tabuľke rozvoja automobilizmu na 16. mieste na svete, pretože
jeden automobil pripadal na 150 obyvateľov. Medzi osobnými automobilmi na našich
cestách od roku 1934 začal „kraľovať“ ľudový štvorvalec Škoda Popular, ktorý bol v
roku 1935 zmodernizovaný. Bol to 4-miestny, dvojdverový osobný automobil s výkonom 22 koní, ktorý mal tri rýchlosti, ktoré
sa radili ručne, dosahoval až 90 km rýchlosť a mal spotrebu 7,5 l na 100 km. Nemal
však žiadne posilňovače bŕzd ani riadenia a
nemal ani kúrenie, ani rádio. Bol to základný
model mladoboleslavskej Škodovky, ktorý
stál 19 900,- Kč, bol však veľmi spoľahlivý,
čo potvrdila aj vtedajšia úspešná expedícia
4 Populárov z Prahy do indickej Kalkaty.
Druhá svetová vojna však aj vo Vysokých
Tatrách zabrzdila ďalší rozvoj automobilovej
dopravy, jej nový rozmach nastal po roku
1952, kedy sa Tatry „otvorili“ pracujúcemu
ľudu z celého Československa a nastal nebývalý rozmach najmä autobusovej dopravy, ktorá dovážala množstvo rekreantov nielen do existujúcich ubytovacích zariadení,
ale aj do množstva novobudovaných podnikových rekreačných zariadení. V súvislosti
s nadchádzajúcimi MS 1970 v klasických
lyžiarskych disciplínach bolo na Štrbskom
Plese v roku 1969 vybudované dokonca aj
prvé poschodové parkovisko v Tatrách.
Po úspešných MS 1970 sa príliv automobilizmu do Tatier ešte zvýšil, a tak sa v
uznesení Vlády SSR č. 41/1977 o „Veľkom
územnom pláne celku Vysokých Tatier, Západných Tatier, Oravy a Spišskej Magury“
nastolila aj požiadavka na radikálne riešenie individuálnej automobilovej dopravy do
Vysokých Tatier, pre Štrbské Pleso formou
vybudovania veľkokapacitných záchytných
parkovísk v Pribyline a v Tatranskej Štrbe.
Odtiaľ mala byť zabezpečená rýchla a pohodlná hromadná doprava, ktorá mala v tatranských osadách priniesť zníženie dopravy
až o 80 %. Žiaľ, toto riešenie sa nikdy nezrealizovalo, a tak Štrbské Pleso opätovne
stojí pred riešením problému, ktorý sa tu
objavil už pred viac ako päťdesiatimi rokmi!
Podľa archívnych materiálov obce Štrba
i Wikipédie voľne spracoval
Ing. Peter Chudý
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Cykloturistika
Cykloturistika je najrýchlejšie sa rozvíjajúca oblasť cestovného ruchu. Cyklotrasy ako turistický produkt i ako alternatívna doprava /infraštruktúra/, ovplyvňujú prílev turistov, podporujú podnikateľské aktivity, rozvoj remesiel, sprístupňujú prírodné, historické a kultúrne dedičstvo a
vytvárajú podmienky pre cezhraničnú spoluprácu. Zároveň motivujú širokú skupinu obyvateľstva k zdravému životnému štýlu. Paradoxne rozvoju
cykloturistiky napomohla v tomto roku aj súčasná epidémia koronavírusu, pretože cyklisti boli od začiatku pandémie oslobodení od nosenia rúšok
a cyklistika tak predstavovala jednu z mála ľudských činností, pri ktorej neboli rúška povinné.
Najväčší rozmach zaznamenala cykloturistika po rozšírení
horských a trekových bicyklov.
Vzniklo aj veľa cykloturistických
oddielov a združení, rovnako aj
cestovných kancelárií, zaoberajúcich sa touto problematikou. Rozvoju cykloturistiky pomáha čoraz
väčší počet cyklistických trás a
chodníkov, ktoré posledné roky
vznikajú okolo miest a obcí.
Vláda Slovenskej republiky /SR/
ešte v roku 2013 prijala dokument
„Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v
SR“. Hlavným opatrením tejto stratégie pre oblasť rozvoja cyklistickej infraštruktúry je „Tvorba a aktualizácia strategických a plánovacích
dokumentov integrujúcich cyklistickú dopravu
a zabezpečujúcich trvalo udržateľnú mestskú
mobilitu na regionálnej a lokálnej úrovni. Vychádzajúc z tohto dokumentu spracoval úrad
Prešovského samosprávneho kraja /PSK/
„Stratégiu rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK“, ktorú zastupiteľstvo PSK schválilo
25. mája 2020.
Schválená stratégia na regionálnej úrovni
bližšie špecifikuje aktuálny stav cyklistiky a
budúce priority regiónu. V kraji navrhuje vytvoriť 8 cyklodestinácií, ktoré by sa stali hlavným
nástrojom pre propagáciu tohto segmentu
cestovného ruchu v PSK. V krátkodobom horizonte je navrhovaná stratégia naplánovaná
do roku 2023 a v strednodobom horizonte do
roku 2030. Cyklokoordinátormi PSK sa stali
Viera Štupáková a Bc. Matúš Goga. Prešovský
kraj je vyhľadávanou cyklistickou destináciou
v strednej Európe a naplnenie schválenej stratégie sa plánuje prostredníctvom troch cieľov,
a to cyklistickej infraštruktúry, cyklistickej
destinácie a koordináciou aktivít. Pilierom
prvého cieľa je pritom kvalita cyklotrás, pilierom druhého cieľa je komplexnosť ponuky a
pilierom tretieho cieľa je komunikácia aktérov.
Na PSK bola zriadená aj pracovná skupina
CYKLOPO, pričom subjektmi budúcej spolupráce budú PSK, mestá a obce na kostrovej
sieti cyklistických komunikácií. Boli odkomunikované aj prvé zistené nedostatky, medzi ktoré patria hlavne absencia spoločnej evidencie

cyklistických trás v PSK, nadhodnotená dĺžka trás a úplná absencia značenia cyklotrás
dopravným značením, pričom toto dopravné
značenie je možné používať už do roku 2014.
Kostrová sieť cyklotrás v PSK má celkove
962 km, pričom cez tatranský región prechádza trasa v smere sever – juh cez Poprad,
Tatry, Levoču /Spiš/ s prepojením na Poľsko

a Košický samosprávny kraj /Slovenský raj/,
ako aj trasa v smere západ – východ cez Poprad-Tatry, Pieniny, Starú Lubovňu s väzbami
na Žilinský samosprávny kraj a Poľsko.
Rozvoju cykloturistiky sa v našom regióne
venuje pozornosť už niekoľko rokov. Dôležitými krokmi v tomto smere boli v októbri
2019 aj dve medzinárodné konferencie, ktoré
načrtli budúce kroky pri jej budúcom rozvoji.
Tým prvým podujatím bolo 10. októbra 2019
XVIII. Slovensko – poľské hospodárske fórum v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa zaoberalo
aktuálnou situáciou v doprave a „cyklodoprave“ na Slovensko – poľskom pohraničí a
tým druhým podujatím bola 17. októbra 2019
medzinárodná konferencia v Poprade pod
názvom „Cyklotrasy a ich rozvoj“, ktorá bola

zameraná práve na cyklotrasy v
horských regiónoch. Cieľom tejto
konferencie bolo oboznámenie sa
s príkladmi dobrej praxe a novými
trendmi v cykloturistike u našich
susedov v Rakúsku i v Poľsku.
Región Vysoké Tatry je možné
spoznať aj zo sedla bicykla, pretože cykloturistom ponúka viac ako
300 km značených cyklotrás na
39 trasách rôznych obtiažností,
určených pre všetkých – rodinky s deťmi, milovníkov horskej a
cestnej turistiky, športovcov i začínajúcich cyklistov. Cyklotrasy je
možné nájsť na stránke www.regiontatry.sk.
V ponuke sú rovinaté trasy v podhorí, exponované výstupy pod najvyššie štíty Tatier, či
cyklomagistrála vedúca takmer okolo celého
pohoria Vysokých Tatier. V Tatrách je možné
si v súčasnosti zapožičať aj klasické bicykle, aj čoraz populárnejšie e – bajky, alebo si
zorganizovať krátky výlet na segway. Cykloturistika sa tak stala vynikajúcou príležitosťou,
ako spojiť športový pohyb s bezprostredným
zážitkom z prírody.
Veľmi blízkou aktivitou k cykloturistike sú aj
všetky podujatia, súvisiace s ekologickou dopravou, ktoré sa v tomto roku sústredili práve
v mesiaci septembri. Je to jednak najväčšia
celoslovenská kampaň „Do práce na bicykli“,
ktorej cieľom je odľahčiť cesty od áut, podporiť ekologické formy dopravy, cyklistiku a
zdravý životný štýl. V tomto roku sa táto kampaň uskutočnila práve v septembri. V termíne
16. – 22. septembra 2020 sa uskutočnil aj celoeurópsky týždeň mobility, ktorého hlavnou
témou bola „Čistejšia doprava pre všetkých“.
Hoci táto akcia bola prioritne zameraná na
veľké mestá preplnené autami, má svoj význam aj u nás, na území národného parku, kde
je citeľný nárast individuálnej automobilovej
dopravy, čo prináša množstvo problémov. Či
už sú to problémy s parkovaním, preplnenými
cestami, alebo zvýšenou záťažou na životné
prostredie.
Podľa materiálov PSK voľne spracoval
Ing. Peter Chudý
Zdroj foto: Travelcase
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Ak nebudú deti športovať, imunitu si nevybudujú
– turnaj detí z detských domovov
Finálovým turnajom v Štrbe vyvrcholil už
16-ty ročník futbalovej súťaže – Majstrovstiev Slovenska centier pre deti a rodiny –
Pohár Karola Poláka. Po dlhých mesiacoch
obmedzenej možnosti športovať si deti mohli
zahrať dobrý futbal. Pandémia koronavírusu
naďalej výrazne ovplyvňuje športové dianie
na celom svete a starosti pripravila aj organizátorom Pohára Karola Poláka. Najskôr sa
celé podujatie muselo presunúť z typického
jarného termínu na jeseň a zmeny poznamenali aj finále. To sa malo pôvodne konať počas troch dní v rámci druhého októbrového
týždňa, ale nepriaznivý vývoj situácie ho posunul na posledný deň v mesiaci september.
Pôvodne si vybojovalo finálovú miestenku aj
mužstvo reprezentujúce Žilinský kraj, ale do
Štrby napokon nepricestovalo z preventívnych dôvodov a zaradilo sa na konečnú štvrtú pozíciu. Finálový deň priniesol prehliad-

Finálového turnaja sa zúčastnili deti z Trnavského, Nitrianskeho a Prešovského kraja. Deti zo
Žilinského kraja museli preventívne účasť z finálového turnaja odrieknuť.

Víťaz turnaja – Trnavský kraj.

ku najlepších hráčov a hráčok vo veku do
18 rokov. Mladé talenty ukázali svoju šikovnosť a bojovnosť, nielen počas zápasov, ale
aj v rámci sprievodného programu.
Centrá pre deti a rodiny skladajú reprezentácie jednotlivých krajov, ktoré sa
snažia dostať na finálový turnaj do Štrby.
Každý rok sa snažíme vytvoriť pre deti lepšie podmienky. Semifinálové zápasy hrajú
na štadiónoch, kde sa pripravujú slovenské reprezentácie, zápasy pískajú kvalitní

rozhodcovia a tento rok sme do programu
finálového turnaja zaradili aj individuálne
súťaže zručnosti – rýchlosť a presnosť
streľby, dribling. Tento projekt je súčasťou
Graassroots programu – Futbal pre všetkých. Tieto deti si šport užívajú a futbal je
pre nich priestor pre realizáciu. Nemajú to
ľahké a práve futbal im často pomáha túto
životnú situáciu prekonať, povedal organizátor súťaže, Ľubomír Dranga z občianskeho
združenia Múdry pes.

Výsledky pohára
Karola Poláka – 2020
1. Trnavský kraj
2. Nitriansky kraj
3. Prešovský kraj
4. Žilinský kraj
Boli odovzdané aj individuálne ocenenia – Najlepší brankár – A. Bobmara
(Prešovský kraj), najlepší strelec –
J. Šándor (Trnavský kraj), najlepší hráč
– I. Toráč (Trnavský kraj) a Cena Fair
Play Stanislava Bombu (hl. rozhodca) –
Žanete Šulíkovej (Trnavský kraj).
Generálny partnerom bola aj tento rok
spoločnosť Nestlé a hlavným partnerom
Nadácia EPH. Futbalovú súťaž Pohár
Karola Poláka organizovalo občianske
združenie Múdry pes spolu s odborným
garantom - Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce, sociálnych vecí a
rodiny. Futbalové zápasy sa hrali s loptami Adidas a deti si počas finále mohli
vyskúšať aj špičkové kopačky tejto svetovej
značky. Finalisti nastúpili v nových nádherných dresoch, ktoré im pre túto príležitosť venovala spoločnosť Givsport. Najlepší jednotlivci dostali hodinky od spoločnosti Tissot.
Obec Štrba pripravuje turnaju každoročne výborné športové prostredie. Mediálnym
partnerom je RTVS, TASR, a Denník Šport.
Ľubomír Dranga,
OZ Múdry pes
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Podtatranský futbalový zväz informuje
Športovo-technická komisia (ŠTK) Podtatranského futbalového zväzu vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu od 13.10.2020 prerušuje všetky plánované stretnutia v
jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 do odvolania. O prípadných termínoch odohrania týchto
stretnutí rozhodne ŠTK na základe vývoja situácie v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu a na
základe ďalších opatrení Ústredného krízového štábu SR. Uvedená informácia sa týka aj nášho Futbalového oddielu ŠK Štrba.

Popradský klub Paga Gym získal na MSR v kickboxe 12 medailí,
z toho Garaj tri zlaté

Pavol Garaj získal na Majstrovstvách SR
v kicboxe 3 zlaté medaily.

V dňoch 25. - 26. 9. 2020 Slovenský zväz
kickboxu v spolupráci s klubom Fortis Lučenec usporiadal v mestskej športovej hale
Arena Majstrovstvá SR v kickboxe pre rok
2020. Obavy z nízkej účasti sa nenaplnili
a v sobotňajších zápasoch sa predstavilo
218 pretekárov z 31 slovenských klubov. Slovenského šampionátu, ktorý je najdôležitejší,
čo sa týka výberu členov do reprezentácie

Členovia popradského klubu PagaGym.

na európske a svetové turnaje, sa zúčastnil
aj popradský PAGA GYM, ktorý je ešte stále
nováčikom medzi klubmi, keďže funguje len
dva roky. V medailovom sumáre klubov sa
najviac darilo košickému Guard klubu, pred
Panterom Prešov a tretím klubom v poradí
bol PAGA GYM Poprad.
Spolu získal popradský klub 12 medailí
(7 zlatých, 1 striebornú a 4 bronzové).

Pavol Garaj, ktorý je aj hlavný tréner aj
zakladateľ PAGA GYMU, štartoval v troch
disciplínach K1, low kick a full contact, vo
váhovej kategórii do 75 kg. Z piatich odboxovaných zápasov vyhral všetky a získal titul
Majstra SR vo všetkých troch kategóriách.
Blahoželáme!
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Tajničku z krížovky ŠN č. 10/2020 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 13. 11. 2020. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie
tajničky zo Štrbských novín č. 9/2020: Pekné dni sa krátia, práve preto užime si babie leto. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Mária Gavalierová, 1.mája
525/26, 059 38 Štrba, RNDr. Anna Kabirová, Družstevná 268/12, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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