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KEDY BUDE SČÍTANIE?
JANUÁR

K OCHRANE VAŠICH
OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRISTUPUJEME ZODPOVEDNE
•

bezpečnosť všetkých údajov je základnou
podmienkou realizácie sčítania

•

každý zamestnanec Štatistického úradu SR, ako
aj všetci zamestnanci dodávateľov informačných
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Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na
ochranu osobných údajov SR
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•

s administratívnymi zdrojmi údajov pracujú iba osoby,
ktorým bolo udelené oprávnenie na prácu s takýmito
údajmi za dodržiavania prísnych podmienok ochrany
týchto údajov

•

povinnosť mlčanlivosti má každý, kto sa pri príprave,
priebehu a vykonaní sčítania a pri spracovaní jeho
výsledkov oboznámi s údajmi

•

osobitná pozornosť bude venovaná ochrane
dôverných údajov pri štatistickom spracovaní
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– obdobie elektronického sčítania obyvateľov

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu
alebo rodinného príslušníka, aby vám pomohli so
sčítaním sa. V prípade otázok týkajúcich sa vyplnenia
formulára využite našu infolinku 02/20 92 49 19.

Podrobné informácie o Sčítaní obyvateľov, domov
a bytov 2021 nájdete na webovej stránke:

WWW.SCITANIE.SK

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2021

sodb_2021

KLIK K LEPŠEJ
BUDÚCNOSTI
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Výsledky testovania na COVID-19 v Štrbe
Naša obec patrí podľa schváleného COVID automatu do 3. stupňa varovania, v ktorom je potrebné testovanie v pravidelných sedemdňových intervaloch. Našim občanom sme umožnili aj v mesiaci február testovanie v Štrbe a Tatranskej Štrbe počas víkendov. Výsledky posledných testovaní:
Celoplošný skríning – 26. 1. 2021
Tatranská Štrba – 754 otestovaných,
z toho 3 pozitívni
Štrbské Pleso – 147 otestovaných,
z toho 2 pozitívni
Štrba – 1062 otestovaných, z toho 8
pozitívni
Spolu – 1963 otestovaných, z toho 10
pozitívnych zo Štrby = 0,662% z celkového
počtu otestovaných
Bezplatné antigénové testovanie –
6. – 7. 2. 2021
V Tatranskej Štrbe bolo testovaných 230
obyvateľov, z toho 1 pozitívny.
V Štrbe bolo otestovaných 935 obyvateľov, z toho 3 pozitívni.
Bezplatné antigénové testovanie –
13. – 14. 2. 2021
V Tatranskej Štrbe bolo testovaných 258
obyvateľov, všetci negatívni.
V Štrbe bolo otestovaných 849 obyvateľov, z toho 5 pozitívni.
Starosta obce aj touto cestou ďakuje pracovníkom obce a Domova seniorov v Tatranskej Štrbe, zdravotníkom, obecnej polícii, ale
aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a
realizácii jednotlivých testovacích miest a ktorí zabezpečovali všetko potrebné pre plynulý
priebeh testovania.
Poďakovanie patrí aj obyvateľom, ktorí využili možnosť prísť sa otestovať, či už v Štrbe
alebo v Tatranskej Štrbe, za pokojný priebeh
pri čakaní na otestovanie a za dodržiavanie
pokynov organizátorov.

Testovacia miestnosť v priestoroch bývalej predajne potravín Nezábudka v Štrbe.

Testovanie v priestoroch Domu seniorov v Tatranskej Štrbe.

Z rokovania zastupiteľstva PSK

Cestný most ponad železnicu do Štrby sa
bude rekonštruovať.
Rozhodlo o tom Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, keď na svojom
online zasadnutí 15. februára 2021 schválilo
485 000 € na rekonštrukciu tohto mosta.
Jeho súčasný stav je technicky nevyhovujúci, potrebuje rekonštrukciu. Okrem toho
je most svojimi parametrami nevhodný na
obojsmernú cestnú premávku - je úzky, pre-

to je nutné dávať prednosť v jazde v jednom
smere a naviac je aj bez chodníka pre peších.
Most spolu s hlavnou cestou cez obec sú majetkom Prešovského samosprávneho kraja,
ktoré spravuje Správa a údržba ciest PSK.
Okrem tejto investície poslanci schválili financie aj na opravu úseku cesty 3. triedy v
smere na Liptovskú Tepličku a v okrese Kežmarok tiež na rekonštrukciu mosta v Abrahámovciach a cesty na úseku Tatranská Kotlina
– Lendak. Celkovo poslanci schválili na tomto
zasadnutí 5 mil. € z rezervného fondu PSK na
modernizáciu ciest 3. triedy a rekonštrukciu
mostov.

Krajskí poslanci schválili návrh, aby správu
a údržbu ciest, ktoré nie sú v majetku PSK,
ale sú dôležitými účelovými prístupovými
cestami najmä do stredísk cestovného ruchu,
prevzala Správa a údržba ciest PSK na svoje náklady. Napr. ide o prístupovú cestu cez
obec Jezersko, či cestu do strediska Bachledova dolina, ako aj do lyžiarskeho strediska
v Lopušnej doline, či cestu do Osturne od
Ždiaru.
Krajské zastupiteľstvo zároveň schválilo veľmi dôležitý materiál obsahujúci
5 investičných zámerov PSK pre najbližšie
roky. Ide o rekonštrukciu a modernizáciu
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budovy knižnice a osvetového strediska
(multikultúrneho centra) vo Vranove nad
Topľou v predpokladanej hodnote 3,6 mil. €,
rekonštrukciu objektu Krajskej knižnice
P.O. Hviezdoslava v Prešove v predpokladanej hodnote 4,9 mil. €, rekonštrukciu
presklenej vstupnej časti budovy Divadla J.
Záborského v Prešove v predpokladanej hodnote 1,8 mil. €, výstavbu Strednej športovej
školy v Poprade aj so športovým areálom v
predpokladanej hodnote 13 mil. € a rekonštrukciu budovy internátu Strednej odbornej
školy lesníckej v Bijacovciach na vytvorenie
špeciálneho zariadenia sociálnych služieb v

predpokladanej hodnote do 7 mil. €. V prípade výstavby Strednej športovej školy v Poprade ide o projekt s celokrajskou a možno
aj celoslovenskou pôsobnosťou. Táto škola
bola zriadená PSK pred 2 rokmi s cieľom
plniť funkciu športovej školy pre celý kraj,
avšak zatiaľ bez vlastných priestorov. Cieľom
tohto projektu je využiť rozostavaný športový
komplex Active Zone v Poprade a dobudovať ho do modernej športovej akadémie ako
štandardne fungujú v zahraničí (napr. na severe Európy, či Ameriky). Tento školský areál
má pozostávať z budovy školy, tréningovej
hokejovej haly, multifunkčnej športovej haly,

internátneho ubytovania, jedálne, priestorov
pre regeneráciu, posilňovne a pohybového
štúdia, vrátane vonkajšieho športového areálu s atletickou dráhou a ihriskami. Náklady
na výstavbu tohto areálu, vrátane kúpy pozemkov sú odhadované na takmer 12 mil.
€, s vonkajšími športoviskami na 13 mil. €,
pričom 2 mil. € poskytne SZĽH (na tréningovú hokejovú halu). Celý zámer by mal byť
zrealizovaný do konca roka 2023.
Celkom na uvedenom zasadnutí zastupiteľstva počas 5 hodín poslanci prerokovali
viac ako 40 bodov.
JUDr. Štefan Bieľak

Začalo sa historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska
Plne elektronické sčítanie obyvateľov
2021 prebieha v dňoch od 15. februára
2021 do 31. marca 2021, t. j. počas 6
kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta
sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste
využitím počítača, tabletu alebo mobilu s
pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk.
Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu

pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS.
Samosčítanie elektronickým formulárom
je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez
narušenia súkromia.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v
sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k
rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým

je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020
na piatok 1. januára 2021. V zmysle novely zákona o sčítaní sa pre pandémiu posúva asistované sčítanie na obdobie od 1. 4.
do 31. 10. 2021.
Pomoc obyvateľ dostane aj na linke:
02/20 92 49 19 alebo na OcÚ Štrba, tel:
7878824 (Z. Šefčíková).
Zuzana Šefčíková

Na Štrbskom Plese sa nepovolila žiadna stavba bez súhlasu štátneho
orgánu ochrany prírody
Fakty o výstavbe vyhliadkovej veže na
Štrbskom Plese
Koncom minulého roka bola dokončená
výstavba vyhliadkovej veže na Štrbskom
Plese. Keďže k jej dokončeniu a kolaudácii
boli v médiách a na sociálnych sieťach vznesené výhrady a pripomienky, Stavebný úrad
v Štrbe k tejto téme uvádza nasledovné vyjadrenie:
Návrh na zaradenie vyhliadkovej veže na
pozemku Pozemkového spoločenstva Urbár
Štrba (prenajatého spoločnosti NAVAJA,
s.r.o. Poprad) do Územného plánu obce dala
dňa 19. 10. 2016 spoločnosť NAVAJA, s.r.o.
Poprad (v ploche cestovného ruchu zahrnúť
možnosť výstavby vyhliadkovej veže). Ide o
pozemok, na ktorom mala spoločnosť NAVAJA, s.r.o. Poprad pôvodne realizovať svoj
zámer na výstavbu viacpodlažného hotela
na základe skoršej zmeny územného plánu.
Uvedený pozemok nebol a nie je majetkom
obce, investorom veže nie je obec a k zámeru
samotnej veže, k jej umiestneniu a výstavbe
dali súhlas všetky dotknuté orgány.

Pri prerokovávaní návrhu územného plánu
v roku 2018 boli vznesené tieto pripomienky
k návrhu na zaradenie vyhliadkovej veže do
územného plánu:
• Pripomienka od Štátnych lesov TANAP-u
v Tatranskej Lomnici, že z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu s Pozemkovým
spoločenstvom Urbár Štrba s umiestnením
veže nesúhlasia (pri územnom plánovaní
sa však podľa zákona neskúma prípadné
sporné vlastníctvo pozemkov, preto na túto
pripomienku sa neprihliadlo). Napokon v
roku 2020 príslušný súd rozhodol v tomto
súdnom spore v prospech Pozemkového
spoločenstva Urbár Štrba.
• Pripomienka od Okresného úradu v
Prešove, odboru starostlivosti o životné
prostredie s požiadavkou „do záväzných
regulatívov pre navrhovaný objekt Vyhliadková veža zapracovať regulatív, na základe
ktorého nebude môcť byť objekt veže nasvietený ani inak osvetlený (okrem bezpečnostných a núdzových osvetlení)“, čo bolo
akceptované v územnom pláne.

• Pripomienka ŠOP SR, Správy TANAP-u vo
Svite s požiadavkou:
- realizácia si nevyžiada žiadne výruby ani
dodatočné zábery nezastavaného územia
- predmetná stavba nepresiahne navrhované rozmery
- realizácia stavby má vychádzať z predložených vizualizácií, podľa ktorých vplyv
samotnej veže v krajinnom obraze z jednotlivých dôležitých priestorov danej lokality
nebude výrazný,
- stavba bude korešpondovať s navrhovaným architektonickým, materiálovým
aj nevýrazným farebným prevedením v
zmysle predloženej štúdie vypracovanej
arch. štúdiom OSA ateliér Poprad apríl
2017 - práve vďaka vzdušnej architektúre
a navrhovanému vonkajšiemu prevedeniu
je hmota stavby aspoň čiastočne opticky
redukovaná,
- na vonkajšej fasáde celého objektu nebudú umiestňované žiadne reklamy,
- objekt nebude osvetlený, okrem bezpečnostných a núdzových osvetlení.
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Podľa zákona k návrhu územného plánu
sa vyjadroval Okresný úrad v Prešove (odbor
starostlivosti o životné prostredie) a k vydaniu územného a stavebného povolenia sa
vyjadroval Okresný úrad v Poprade (odbor
starostlivosti o životné prostredie).
Dňa 10. 5. 2019 bolo vydané územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby veže. Podľa
tohto rozhodnutia na prízemí veže – v tzv.
vstupnom objekte sa má nachádzať okrem
iného
- CAFFÉ BAR
- GIFT SHOP (obchod so suvenírmi) spolu
s múzeom TANAP-u na ploche 67,70 m2
(samotné múzeum o výmere 42,6 m2)
- WC pre verejnosť
- zázemie pre zamestnancov
- zádverie a technická miestnosť
Celková podlahová plocha prízemia veže
má byť 228 m2 (z toho plocha pre múzeum
42,6 m2, to je 19 % z celkovej plochy prízemia).
K územnému konaniu žiadne z predložených stanovísk dotknutých orgánov neboli
nesúhlasné.
K územnému a k stavebnému konaniu sa
vyjadril Okresný úrad v Poprade, odbor starostlivosti o ŽP ako príslušný orgán ochrany
prírody, ktorý vo svojom stanovisku zo dňa
27. 2. 2019 uvádza:
Po preštudovaní projektovej dokumentácie
konštatoval, že stavebnou činnosťou nie sú
dotknuté osobitné záujmy ochrany prírody,
preto nemá námietky k vydaniu územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
1. Stavba musí byť v súlade s regulatívmi
platného ÚPN-O obce Štrba, t. j. maximálna
výška 55 m od úrovne rastlého terénu, do
1430 m n. m., bez nasvietenia.
2. V prípade, že sa na stavebnom pozemku
nachádzajú vzrastlé dreviny, ktoré nebudú
prekážkou pri samotnej výstavbe, požadujeme ich ponechanie.
3. Stavbu osadiť tak, aby zásah do vzrastlej
zelene bol minimálny.
4. Ak sa v blízkosti stavby nachádzajú vzrastlé dreviny, zabezpečiť ich ochranu (napr.
dreveným obložením kmeňov a pod.), aby
nedošlo k poškodeniu ich nadzemných
častí alebo koreňovej sústavy a následnému výrubu.
5. Prípadný nevyhnutný výrub drevín (stromov a krovín), ktoré rastú mimo lesa,
podlieha udeleniu súhlasu v zmysle § 47
zákona o OPaK, o ktorý je potrebné požiadať tunajší orgán ochrany prírody a krajiny
pred vydaním územného rozhodnutia resp.
stavebného povolenia.

6. Objekt nebude osvetlený, okrem bezpečnostných a núdzových osvetlení.
7. Pri stavebnej činnosti chrániť okolité prírodné prostredie pred znečistením od stavebného odpadu a následným poškodením.
8. Zabezpečiť zamedzenie šírenia invazívnych druhov rastlín pri terénnych úpravách
a manipulácii so zeminou.
9. Ku dňu kolaudačného konania stavby
odstrániť všetky zariadenia staveniska a
zrealizovať terénne úpravy okolia stavby.
V prípade výsadby drevín doporučujeme
použiť sadenice drevín domáceho pôvodu
stanovištne vhodné pre danú lokalitu.“
Dňa 17. 6. 2019 bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu veže. Podľa tohto rozhodnutia v priestoroch prízemia – v tzv. vstupnom objekte sa má nachádzať okrem iného
- CAFFÉ BAR
- GIFT SHOP (obchod so suvenírmi) spolu
s múzeom TANAP-u na ploche 67,70 m2
(samotné múzeum o výmere 42,6 m2)
- WC pre verejnosť
- zázemie pre zamestnancov
- zádverie a technická miestnosť
Celková podlahová plocha prízemia predstavuje 228 m2 (z toho plocha pre múzeum
42,6 m2, čo je 19 % z celkovej plochy prízemia).
V stavebnom konaní žiadne z predložených stanovísk dotknutých orgánov neboli
negatívne. K stavebnému konaniu sa vyjadril
Okresný úrad v Poprade, odbor starostlivosti o ŽP ako príslušný orgán ochrany prírody
(viď. vyššie uvedené stanovisko zo dňa
27. 2. 2019).
Stavebník podal koncom októbra 2020
návrh na kolaudáciu stavby veže. Pri posúdení tohto návrhu bolo stavebným úradom
zistené, že na stavbe boli zrealizované určité
zmeny stavby, ktoré podliehajú dodatočnému
povoleniu zmeny stavby pred dokončením.
Preto stavebný úrad v zmysle stavebného zákona začal konanie o dodatočnom povolení
zmeny stavby veže a spojil ho s kolaudačným konaním a nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnou obhliadkou veže, ktoré sa
uskutočnilo dňa 14. 12. 2020. Tohto ústneho
pojednávania a obhliadky sa zúčastnili pozvané dotknuté štátne orgány, avšak Okresný
úrad v Poprade, odbor starostlivosti o ŽP sa
nezúčastnil, hoci bol pozvaný.
K tomuto konaniu o dodatočnom povolení zmeny stavby boli stavebnému úradu
predložené písomné stanoviská dotknutých
orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií. Stavebný úrad konštatuje, že žiadne
z predložených záväzných stanovísk nebolo
nesúhlasné, ani stanovisko Okresného úradu v Poprade, odboru starostlivosti o životné

prostredie ako príslušného orgánu štátnej
správy ochrany prírody a krajiny. Okresný
úrad v Poprade vo svojom stanovisku zo dňa
15. 1. 2021 uviedol:
1./ že ŠOP SR, Správa TANAP-u v rámci
procesu schvaľovania územného plánu obce
vydala súhlasné stanovisko k umiestneniu
takejto stavby v tomto krajinnom priestore a
toto stanovisko tvorilo odborný podklad pre
vydanie príslušného orgánu ochrany prírody
a krajiny, ktorým je okresný úrad v sídle kraja
(Okresný úrad Prešov). Tunajší orgán ochrany
prírody a krajiny (t. j. Okresný úrad Poprad) v
tomto štádiu do procesu schvaľovania ÚPN
obce Štrba kompetenčne nevstupoval. Navyše šetrením tunajšieho správneho orgánu
(t. j. Okresného úradu Poprad) bolo zistené, že
stavba bola zrealizovaná v súlade so záväznou časťou platnej ÚPN obce Štrba, v ktorej
sú pre výstavbu samotnej vyhliadkovej veže
stanovené limity, t. j. maximálna výška 55 m
od úrovne rastlého terénu, do 1 430 m n. m.,
bez nasvetlenia. V tomto štádiu konania sú
predmetné námietky k umiestneniu stavby
veže irelevantné. Toto uvádza Okresný úrad
Poprad vo svojom stanovisku ku zmene stavby a ku kolaudácii, v ktorom ďalej uvádza:
2./ že v stavebnom povolení sa ako súčasť
prízemnej časti veže uvádza aj Múzeum tatranskej prírody TANAP. Okrem múzea tam má
byť kaviareň so zázemím, WC či technická
miestnosť. Predmetom požadovanej zmeny stavby je doplnenie priestoru kuchyne s
možnosťou ponuky rýchleho občerstvenia.
V súčasnom štádiu stavby možno konštatovať, že stavebník nedisponoval v štádiu
plánovania stavby presnou koncepciou časti
spomínanej ako Múzeum tatranskej prírody
TANAP-u na prízemí veže a vec sa javí, že
investor nemal vážny záujem sa tejto problematike odborne a efektívne venovať. Podľa
okresného úradu je otázne, či v danom prípade sa jedná o prípustnú zmenu stavby pred
dokončením. Z hľadiska ochrany prírody je
to závažný aspekt, pretože ako stavba v národnom parku, ktorá podľa zámeru mala mať
edukačný charakter, sa mení na stravovacie
zariadenie na Štrbskom Plese s pridruženým
informatívom o Tatranskom národnom parku.
3./ Okresný úrad v tomto svojom stanovisku ďalej uviedol, že požaduje, aby sa stavebný úrad v rámci tohto konania zaoberal touto
podľa neho podstatnou zmenou využívania
predmetnej stavby. Je neprípustné, aby sa
stavby alebo jej časť využívala od samého
začiatku na iný účel, na aký bola postavená. Okresný úrad týmto požaduje, aby bol
investor zaviazaný v stanovenej lehote vypracovať a predložiť koncepciu zriadenia a
prevádzkovania múzea TANAP-u. Múzeum
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TANAP-u by malo svojím zameraním a spôsobom prezentácie plniť hlavnú funkciu, tvrdí
okresný úrad vo svojom stanovisku.
Napriek týmto pripomienkam Okresný
úrad v Poprade nedal negatívne, resp. nesúhlasné stanovisko k týmto zmenám a ku
kolaudácii stavby.
V tomto stanovisku pre stavebný úrad neuviedol žiadne také závažné argumenty, na
základe ktorých by nebolo možné dodatočne
povoliť uvedenú zmenu časti tejto stavby a
túto stavbu skolaudovať. Stavebník je oprávnený navrhnúť zmenu účelu využitia časti
stavby a pokiaľ táto navrhovaná zmena nie
je v rozpore s územným plánom obce, príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a inými zákonmi chránenými záujmami, je povinnosť stavebného úradu takúto
zmenu účelu využitia časti stavby povoliť.
Podľa platného územného plánu obce sa na
tomto pozemku má umiestniť vyhliadková
veža, ktorá je hlavnou funkciou využitia tohto pozemku. Múzeum TANAP-u nemalo ani
nemôže plniť hlavnú funkciu využitia tohto
pozemku, ani samotnej veže. Stavebný úrad
sa zaoberal tvrdeniami Okresného úradu Poprad, ale boli to tvrdenia bez opory v zákone
či v územnom pláne. Stavebný úrad nemohol zaviazať investora vypracovať a predložiť
koncepciu zriadenia a prevádzkovania múzea TANAP-u, nakoľko je len na rozhodnutí
investora (vlastníka stavby), či v tejto veži
bude alebo nebude expozícia múzea (ako to
požadoval okresný úrad). Samotná kolaudá-

cia však nebráni tomu, aby na prízemí veže v
priestore reštaurácie bola zriadená aj otvorená expozícia múzea venovaná tatranskej prírode, na čo nie sú potrebné žiadne dodatočné
povolenia. Investor veže to môže kedykoľvek
zrealizovať, o čom svedčia aj jeho aktuálne
verejné vyjadrenia.
Dňa 19. 1. 2021 Stavebný úrad v Štrbe
vydal rozhodnutie, ktorým sa dodatočne povolila zmena časti stavby pred dokončením a
povolilo užívanie veže.
Podľa skutočného vyhotovenia celková
výška veže je v úrovni 1 420,68 m n. m. a
jej výška je 53,70 m (čo rešpektuje vydané
stavebné povolenie a územný plán). Výška
veže bola aj geodeticky zameraná práve na
základe požiadavky stavebného úradu, aby
sa nepochybne preukázala skutočná výška.
Podľa predloženej projektovej dokumentácie bola dodatočne povolená nasledovná
zmena časti stavby, o ktorú požiadal investor
stavby:
1. zmenilo sa vnútorné dispozičné riešenie
prízemia, v rámci ktorého časť pôvodne
navrhovaného priestor pre „GIFT shop +
múzeum TANAP-u“ s úžitkovou plochou
67,70 m2 bola pričlenená k povolenej
prevádzke reštauračných služieb o výmere 42,6 m2 (t. j. o plochu pre expozíciu
múzea TANAP-u),
2. upravil sa vstup do prízemia veže o
priestor pre predaj vstupeniek a zmenilo
sa dispozičné riešenie zázemia pre zamestnancov.

3. v spevnenej ploche pred vežou sa nahradila pôvodne navrhovaná betónová plocha
žulovými kockami ukladanými do štrkového lôžka a táto plocha sa napojila na
prístupovú cestu.
Uvedená veža je prvkom cestovného
ruchu. Jej doplnkovou funkciou je poskytovanie občerstvenia, či pôvodne plánovaná
expozícia múzea TANAP-u ako súčasť prízemia veže. Sú to len doplnkové funkcie, ktoré
môžu a nemusia byť súčasťou veže. Rozhodne nie sú hlavnou funkciou veže, ako sa
to snaží podsúvať okresný úrad a vytvárať
dojem, ako okresný úrad ide chrániť prírodu na Štrbskom Plese tým, že vo veži bude
múzeum TANAP-u. Takže je v súčasnosti
účelové zo strany okresného úradu sa tváriť,
že s touto vežou teraz nesúhlasí, keď od začiatku jej prípravy (už od prípravy územného
plánu) nebol proti umiestneniu veže a proti
jej výstavbe a teraz sa hľadajú dôvody, ako
sa zbaviť zodpovednosti a poukázať v tomto
čase na nepodstatné skutočnosti. Doposiaľ
vždy platilo, že na Štrbskom Plese sa nepovolila žiadna stavba bez súhlasu štátneho
orgánu ochrany prírody. A to platí aj v prípade tejto veže vzhľadom na vyššie uvedené
stanoviská okresného úradu. Počas celého
obdobia od vzniku zámeru výstavby veže investorom až po jej kolaudáciu, Okresný úrad
v Poprade, odbor starostlivosti o životné
prostredie nemal nesúhlasné stanovisko k
umiestneniu a výstavbe tejto veže.
Stavebný úrad Štrba

Aký bol I. polrok v našich školách
Základná škola

Prvý polrok školského roka 2020/2021
máme za sebou a s ním aj nové skúsenosti z oblasti vzdelávania i hodnotenia. Je to
zvláštny rok. Žiaci 1. stupňa sa učia až na
dve prestávky prezenčne v škole, ale aj tak
chýba škole ten čulý školský ruch, detský
smiech a vrava na chodbách. Prvý polrok
sme neukončili karnevalom alebo spoločnou diskotékou, ako to bolo v minulosti. Po
vianočných prázdninách sa v novom roku

školy neotvorili, a tak musel aj
1. stupeň prejsť na dištančnú výučbu. V 1. a 2. ročníku sme distribuovali deťom pracovné listy,
3. a 4. ročník pracoval online. Od
26. 10. 2020 sú žiaci 2. stupňa
na dištančnom vzdelávaní, ale
môžeme konštatovať, že prístup
žiakov je o niečo lepší, taktiež vybavenosť IT technikou a prístupom na internet. Od 11. 1. 2021
sme otvorili školský klub detí pre
deti rodičov v kritickej infraštruk- Do základnej školy sa 8. 2. 2021 vrátili žiaci 1. stupňa.
túre a pre rodičov, ktorí nemôžu
vykonávať prácu z domu. Pre nízky počet detí prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27. 1.
len v dopoludňajších hodinách.
2021 oznámilo žiakom a ich zákonným záRiaditeľstvo ZŠ Štrba na základe Rozhod- stupcom, že v 5. - 8. ročníku bude predĺžený
nutia ministra školstva, vedy, výskumu a po termín hodnotenia do 31. 3. 2021. V mesia-
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coch február a marec bude vyučujúci učiteľ
získavať podklady na hodnotenie žiaka/čky
v tých predmetoch, v ktorých nebolo možné
vykonať polročnú klasifikáciu. Vyučujúci o
návrhu známky k 1. polroku školského roka
2020/2021 informoval zákonných zástupcov cez školský informačný systém (ŠIS

Edupage) a taktiež prostredníctvom žiaka.
Žiakom 1. – 4. ročníka a 9. ročníka bol
odoslaný výpis vysvedčenia cez školský
informačný systém Edupage v riadnom termíne ukončenia prvého polroka. Prvé symbolické vysvedčenie žiakom 1. ročníka odovzdala pani učiteľka až po návrate do školy.

Do II. polroka prajem našim žiakom, ale
aj učiteľom veľa pevného zdravia, šťastia,
trpezlivosti, ľudského porozumenia, nech sa
situácia upokojí a môžeme všetci spoločne
zasadnúť do školských lavíc či za katedru.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská
riaditeľka ZŠ

Základná Umelecká škola
ci predsedovia predmetových komisií a
jednomyseľne sa zhodli na návrhu klasifikovať všetkých žiakov známkou vo všetkých predmetoch, okrem štvorručnej hry,
komornej hry, ľudovej hudby a kapiel, ktoré
budú nahradené slovom absolvoval, a to k
31.1.2021 podľa usmernenia k vydávaniu
vysvedčení a k výpisom z vysvedčení:
https://www.minedu.sk/data/att/18465.
Školský rok 2020/2021 sa v Základnej
pdf. Žiaci prípravného štúdia nie sú hodumeleckej škole v Štrbe začal sľubne. Po
notení známkou, iba slovom „absolvoval“.
dlhej jarnej pauze, spôsobenej novou panKontrahovanie žiakov sa v tejto dobe nadémiou, začali prezenčne vyučovať všetky
stavilo podľa nových pravidiel. Žiak nahrá
štyri odbory.
svoju skúšobnú látku, odošle triednemu
Situácia sa však postupne menila so
učiteľovi, ktorý ju ďalej poskytne k hodnostúpajúcim počtom nakazených
teniu určenej skúšobnej komisii,
koronavírusom, a tak ako v celej
tá zhodnotí, či žiak zvládol učivo
spoločnosti, aj pre ZUŠ v Štrbe
daného ročníka podľa ŠkVP. Po
začali platiť nové pravidlá.
vykonaní skúšky s prospechom
Po prvých októbrových obmeprospel, žiak môže od polroka
dzeniach vo vyučovaní skupinopokračovať v ďalšom ročníku, ide
vých odborov minister školstva,
o tzv. skrátenú forma štúdia, o
vedy, výskumu a športu Rozhodktorú z objektívnych príčin požianutím č. 2020/17949:1-A1810 z
da zákonný zástupca na začiatku
23.10.2020 mimoriadne prerušil
školského roka a ktorú odsúhlasí
školské vyučovanie v základných
triedny učiteľ.
školách pre žiakov v piatom až
Od pondelka 8. februára 2021
deviatom ročníku, stredných škobolo rozhodnutím ministra školstva
lách, základných umeleckých škovyučovanie v materských školách,
hudobného a literárno-dramatického odboru v Štrbe ešte stihli na 1. stupni základných škôl a v
lách a jazykových školách od 26. Žiaci
pred zatvorením školy nahrať pozdravy k Mesiacu úcty k starším do
októbra 2020 do odvolania. Vy- obecnej televízie.
záverečných ročníkoch stredných
učujúci všetkých odborov v ZUŠ
škôl obnovené. Základné umelectak prešli na dištančnú formu vyučovania. rade tiež úhrada školného v II. polroku. ké školy tiež môžu začať vyučovať - indiviŽiaci hudobného a literárno-dramatického Preto sme navrhli rodičom možnosť preru- duálne - žiakov I. stupňa základných škôl.
odboru v Štrbe ešte stihli pred zatvorením šenia štúdia počas dištančného vzdelávaNa on-line zasadnutí pedagogickej rady
školy nahrať pozdravy k Mesiacu úcty k nia, zatiaľ v mesiacoch január a február. cez aplikáciu Microsoft Teams sa 5. februára
starším do obecnej televízie TV Štrba.
S týmto riešením viacerí rodičia súhlasili a 2021 rozhodlo, že prezenčná forma vyučo7. decembra 2020 bolo prezenčné vy- ocenili snahu školy vyjsť im v ústrety v vania v ZUŠ Štrbe a jej elokovaných pracoučovanie opäť obnovené - za podmienok tejto aj pre nich neľahkej situácii.
viskách sa z dôvodu príprav rozvrhov hodín,
vhodnej prevádzky a rozhodnutia zriaďovaOd 11. januára 2021 teda ZUŠ Štrba rozvrhnutia pracovného času, konzultácií so
teľa. V tejto situácii sme sa rozhodli opäť pokračovala v dištančnom vzdelávaní. zákonnými zástupcami a z dôvodu zabezpevyužiť miestne televízie v Štrbe, Šuňave a 21.1.2021 sa uskutočnila on-line klasifi- čenia nariadení na základe rozhodnutia minisLiptovskej Tepličke a za dôkladných hygie- kačná porada, kde pedagogická rada ško- tra školstva a rozhodnutia zriaďovateľa spustí
nických a protiepidemiologických opatrení ly prerokovala návrh o hodnotení žiakov od 15. februára 2021. Nakoľko v pracovnom
sa podarilo uskutočniť nahrávanie tele- k 1. polroku. Vychádzajúc zo znenia Roz- týždni budú pedagógovia kombinovať prevíznych vianočných koncertov, v ktorých hodnutia ministra školstva zo dňa 4.1.2021 zenčnú formu vyučovania s dištančnou, je
účinkovali žiaci hudobného, tanečného i a po prerokovaní doterajšieho priebehu nutné celé vyučovanie dôkladne naplánovať
literárno-dramatického odboru. Žiaci, uči- vzdelávania v jednotlivých predmetových a časovo zosúladiť. Individuálnu konzultáciu
telia, ako aj rodičia túto možnosť privítali komisiách sa k hodnoteniu vyjadrili všet- chce škola umožniť aj žiakom skupinových
– pedagógovia s deťmi tak dôstojne prezentovali svoju prácu a zvýšila sa tiež ich
obojstranná motivácia. Výtvarný odbor sa
okrem iného realizoval aj v téme návrhu
vianočnej pohľadnice, ktorá bola pred Vianocami posielaná ako poďakovanie a sviatočné prianie školy.
Situácia v spoločnosti nesmerovala po
Vianociach k lepšiemu, od januára začal
narastať počet žiakov so žiadosťou o ukončenie štúdia v skupinových odboroch. Dôvodom bolo nenapĺňanie obsahu predmetu
vyučovania, ale aj nedostatočné možnosti
technického vybavenia domácností – prístup k internetu, počítač..., v neposlednom
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odborov, aby sa povolené ročníky tiež mohli
zúčastniť prezenčnej formy vyučovania s pedagógom.
Súčasná spoločenská situácia je k plnohodnotnému vyučovaniu najmä skupinových odborov neprajná. Je potrebná
neustála motivácia žiakov aj rodičov. Jednou z výrazných motivácií je aj interná
výtvarná súťaž Malý zuškársky coronArt

s témou Všetko zlé je na niečo dobré. Súťaž prebieha od 5.2.2021 do 5.3.2021 v
dvoch kategóriách - 1. až 4. ročník prvej
časti primárneho vzdelávania a 1. až 5.
ročník druhej časti primárneho vzdelávania.
Technika je ľubovoľná. Snaha žiakov bude
ocenená množstvom zaujímavých cien a zo
súťažných prác bude následne vytvorená
výstava v priestoroch školy.

Veríme, že sa život v našej škole, ale aj
v celej spoločnosti, začne postupne vracať do normálu, že budeme môcť naplno
pracovať so všetkými žiakmi vo všetkých
odboroch a túto prácu aj verejne prezentovať na podujatiach školy alebo obecných
vystúpeniach.
Mgr. Marián Šabla DiS.art.
riaditeľ ZUŠ

Materská Škola

V školskom roku 2020/2021 navštevuje materskú školu 72 detí. Máme 2 triedy
v materskej škole v Štrbe s počtom 48 detí
a jednu alokovanú triedu v Tatranskej Štrbe s počtom 24 detí. Výchovu a vzdelávanie detí realizujeme
podľa Školského vzdelávacieho
programu Dieťa v zdravej materskej
škole spoznáva svet.
V prvom polroku školského
roku 2020/2021 si deti osvojovali
poznatky zo vzdelávacích oblastí
Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek
a príroda, Človek a spoločnosť,
Človek a svet práce, Umenie a
kultúra a Zdravie a pohyb v tematických okruhoch Vitaj v škôlke,
Moji najmilší, Záhady neživej prírody,
Prišla jeseň, Strom, plody, kríky, Čo záhradka schováva, Bezpečne do škôlky,
Dopravné prostriedky, Farebný svet, Všetci ľudia pracujú, Tešíme sa na Mikuláša a
Z rozprávky do rozprávky.
Premyslenými cieľavedomými činnosťami sme deťom poskytli možnosť plynulo
napredovať v osobnostnom rozvoji a zároveň prežiť osobný úspech, ktorý je pre
primerané sebavedomie a motiváciu veľmi
dôležitý. Deti si nové poznatky osvojovali
formou hry, vzdelávacej aktivity a zážitkového učenia. Osvojené nové poznatky
si deti upevňovali prácou v pracovných
zošitoch Svet predškoláka, Matematika

predškoláka a Chrobáčik. Pracovné zošity
sú obsahovo aj náročnosťou diferencované podľa veku detí Okrem hlavnej výchovno-vzdelávacej práce, ktorá spočíva
v plnení cieľov Školského vzdelávacieho
programu, deti plnili aj úlohy z Ročného
plánu práce a z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2020/2021.
V tomto školskom roku sme nenaplánovali pre deti žiadne kultúrne podujatia
ani exkurzie z dôvodu epidemiologickej
situácie na Covid 19. Úlohy, ktoré sme
mali naplánované na 1. polrok sme všetky
nesplnili z dôvodu karantény na Covid 19
a zavedeniu lockdownu z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. Mater-

ská škola v Štrbe bola v karanténe od 10.
12. 2020 - 4. 1. 2021. Alokovaná trieda v
Tatranskej Štrbe bola od 10. 12. 2020 –
21. 12. 2020 v prevádzke, pretože tam
sa nevyskytlo ochorenie na Covid 19. Deti
mali zabezpečenú stravu z Domu seniorov
v Tatranskej Štrbe.
Na základe uznesenia vlády SR z
5.1.2021 a rozhodnutím ministra školstva
so súhlasom zriaďovateľa - Obcou Štrba,
materská škola bola otvorená pre deti rodičov pracujúcich v krízových oblastiach a
rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z
domu od 12. 1. 2021 - 5. 2. 2021.
Na základe uznesenia vlády SR a rozhodnutím ministra školstva je materská

škola otvorená od 8. 2. 2021 pre všetky
deti za týchto podmienok:
1. Rodič alebo ním poverená osoba, ktorá
doprevádza dieťa do materskej školy
predloží vyplnené Čestné vyhlásenie o
bezinfekčnosti, v ktorom uvedie dátum
testu, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní.
2. Rodič alebo ním poverená osoba, ktorí
prekonali ochorenie na Covid 19 sa preukážu lekárskym potvrdením o prekonaní
ochorenia.
3. Ak sa rodič rozhodne, že sa nebude testovať, dieťa nebude môcť nastúpiť do
MŠ.
V materskej platia naďalej prísne hygienické predpisy, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci aj rodičia.
Napriek nariadeným opatreniam,
rodičia prejavili veľký záujem o
otvorenie materskej školy. Do materskej školy nastúpilo 85 % detí
z celkového počtu prihlásených
detí. Vzhľadom na novú vyhlášku
č. 47/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného
zdravia v termíne od 8. februára
2021 do uplynutia 19. marca 2021
platí zákaz vstupu cudzích osôb do
priestorov materskej školy.
Výchovno-vzdelávacia práca v
prvom polroku neprebiehala za priaznivých
podmienok, ale bola sťažená opatreniami
vyplývajúcimi z epidemiologickej situácie
na ochorenie Covid 19. Úlohy a ciele, ktoré
sa nám nepodarilo splniť, budeme plniť v
priebehu druhého polroka.
V druhom polroku budeme venovať veľkú pozornosť príprave detí na vstup do ZŠ
a budeme pokračovať v plnení výkonových
štandardov ďalších tematických okruhov
Školského vzdelávacieho programu a úloh,
ktoré máme naplánované v Ročnom pláne
práce školy, aby sme úspešne ukončili
školský rok 2020/2021.
Bc. Marta Macková
riaditeľka MŠ
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OZNAM
Firma Strabag s.r.o., ako zhotoviteľ stavby
„Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso“,
vás týmto žiada o dodržiavanie zákazu vstupu
na stavenisko!
V priestoroch staveniska sa nachádzajú stavebné
materiály, v dôsledku ktorých môže dôjsť k ublíženiu na
zdraví. Vzhľadom na dĺžku trate, nie je možné trať
v celej dĺžke zabezpečiť.
Týmto vás opätovne žiadame o dodržiavanie
zákazu vstupu!
V prípade úrazu v dôsledku porušenia zákazu
zhotoviteľ stavby nezodpovedá za žiadne následky.

76. Výročie OslobodeniA Obce - Kladenie Vencov

Spomienkové stretnutie 29. 1. 2021 za obmedzenej účasti z dôvodu pandemických opatrení.
Pri pamätníku padlým v 1. a 2. svetovej vojne
zapálili sviečky 30. 1. 2021 v podvečerných
hodinách aj členovia výboru MO Matice slovenskej v Štrbe.

Nezabúdame!
V živote človeka sú dni, ktoré je hodno
si zapamätať. Aj v živote každého národa,
každej obce sú obdobia a udalosti, ktoré
sa natrvalo vryjú do pamäti a sŕdc jeho
obyvateľov. Takýto významný dátum je
pre našu obec 29. január 1945. Tento deň
priniesol do našej obce vytúženú slobodu.
Pripomíname si už jeho 76. výročie.

V tichu venujme svoju spomienku všetkým tým, ktorí položili svoj život vo vojne,
alebo prežili hrôzy vojny a neľudské zaobchádzanie. Nezabúdajme na minulosť, poučme sa z nej, aby sa už nikdy neopakovali udalosti, kedy si človek neváži človeka.
29. januára 2021 sme sa poklonili
pamiatke padlých pri oslobodzovaní našej obce. Súčasná pandemická situácia
spôsobila, že spomienkového stretnutia
sa zúčastnili len starosta obce, predseda
PD, riaditelia základnej školy a základnej
umeleckej školy a predsedovia miestnych
organizácií SZPB, MS a SZZP.

Vence zavesili k pamätnej tabuli za oslobodenie, odhalenej v roku 1990, položili k
pamätníku Smútiaca mať, ktorý bol odhalený v roku 1964 a k pamätníku padlým
Štrbanom vo vojnách, ktorý stojí vedľa pamätníka Smútiaca mať od roku 2014.
Určite mnohí naši občania si pripomenuli svojich blízkych, ktorí padli vo vojnách,
individuálne v tichu spomienok alebo zapálením sviečky.
Česť pamiatke všetkým obyvateľom
obce Štrba, ktorí zahynuli vo vojne, alebo
zomreli na následky zranení!
Ľubomíra Otčenášová
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9. Február - deň bezpečného internetu
Problematika bezpečného internetu je veľmi aktuálna, nakoľko internetový svet sa stal kľúčovým komunikačným kanálom. Deň bezpečného
internetu si pripomíname každý rok vo februári. Tento rok pripadá na 9. február 2021. Cieľom tohto tematického dňa je vo všeobecnosti podporovať
bezpečnejšie a zodpovednejšie používanie online technológií predovšetkým medzi deťmi, mladými ľuďmi a upozorniť na riziká spojené s používaním
internetu napr. pri uverejňovaní rôznych videí, fotografií a informácií, kde by mali byť obozretnejšie, nakoľko digitálne stopy, prejavy a poznámky
sa veľmi ťažko z internetu odstraňujú.
Polícia preto odporúča verejnosti, najmä rodičom, aby boli nápomocné deťom k
tomu, aby sa nestali obeťami násilia páchaného cez sociálne siete. Naučte vaše dieťa
správať sa na internete zodpovedne. Vysvetlite ako si môže ochrániť svoje osobné
údaje proti zneužitiu, ako má vyzerať správne prístupové heslo (8 - 12 znakov, veľké
i malé písmená abecedy, číslice, špeciálne
znaky napr. „“, !, %, nie osobné údaje používateľa alebo iné s ním priamo spojené slo-

vá), prečo pri internetovej komunikácii s neznámou osobou by malo byť veľmi opatrné

a že nevhodným, neopatrným používaním
internetu sa môže stať obeťou trestného
činu, ale svojím nezodpovedným prístupom
sa tiež môže dopustiť protiprávneho konania a spáchať i trestný čin.
Tak, ako deti učíme bezpečne prechádzať
cez cestu, je dnes potrebné, aby sme ich
naučili aj bezpečnému používaniu internetu.
npor. Mgr. Mária Holotňáková
OR PZ Poprad

Nová zubačka Pod Tatrami
15. januára 2021 dorazila do popradského železničného depa kolóna troch kamiónov z ďalekého Švajčiarska, ktorá doviezla na tatranské
koľajnice prvú z piatich ozubnicovo – elektrických jednotiek /OEJ/. Tieto nové vozidlá budú od tohtoročného leta postupne až do konca roku 2021
nahradzovať pôvodné tri súpravy ozubnicovej železnice, ktoré si od februára 1970 do leta 2020 úspešne „odslúžili“ na trati Tatranská Štrba –
Štrbské Pleso a späť viac ako 50 rokov.
Tri pôvodné zubačkové súpravy s elektrickou trakciou v roku 1970 tesne pred
otvorením MS 1970 vo Vysokých Tatrách
12. februára 1970 dodali švajčiarske spo-

ná spoločnosť Slovensko /ZSSK/ už v októbri 2018 v Štrbe so švajčiarskou firmou
Stadler Rail Group. Dodávka piatich OEJ a
jedného multifunkčného rušňa v celkovej

Nové zubačky prišli nie po koľajniciach, ale na kamiónoch.

ločnosti Brown – Boweri a SLM /Schweizerische Lokomotiv und Maschinen – fabrik
z Wintherthur-u. Aj týchto nových päť OEJ
spolu s jedným multifunkčným rušňom prichádza dnes pod Tatry zo Švajčiarska na
základe dohody, ktorú uzatvorila Železnič-

výške 38,8 milióna eur bola financovaná
z eurofondov a vlastných prostriedkov
ZSSK.
Hlavným dôvodom tejto novej investície
je nielen morálne i fyzické opotrebenie
doterajších zubačkových súprav, ale aj

neustály nárast počtu cestujúcich v tatranskom regióne v posledných rokoch. Podľa
predsedu predstavenstva a generálneho
riaditeľa Železničnej spoločnosti SR Filipa
Hlubockého prepravili napr. v roku 2019
vlaky na tatranských tratiach viac ako tri
milióny cestujúcich, v roku 2020 bol, samozrejme, v covidovom období zaznamenaný pokles, ale do budúcna sa očakáva
opätovný nárast záujmu o tento ekologický
druh dopravy. Zároveň budú nové vozidlá
spĺňať parametre železničných vozidiel na
úrovni 21. storočia.
Nové OEJ majú hybridný pohon, čo značí, že budú môcť jazdiť aj na ozubnicovej
trati, aj na tratiach Tatranskej elektrickej
železnice /TEŽ/. Každá z nových súprav
bude mať kapacitu 91 miest na sedenie,
88 miest na státie, dve miesta pre invalidné vozíky, viacúčelové priestory pre
prepravu bicyklov a detských kočíkov, sezónnych športových náčiní /lyže, snowboardy, sánky, boby a pod./ Multifunkčný
rušeň bude mať elektrický aj dieselový
pohon s maximálnou adhéznou rýchlosťou
80 km/hod. Samozrejmosťou pre cestujúcich bude klimatizácia, protišmyková
podlaha, „vandalizmuvzdorné“ materiály,
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Pôvodná zubačka.

zabudovaný vizuálny a akustický informačný systém, systém počítania cestujúcich a
wi-fi pripojenie na internet.
Po dodaní prvej OEJ do popradského
depa sa na koľajnice umiestnila za pomoci
dvoch žeriavov ako prvá tá stredová, najťažšia, až 80 ton vážiaca časť motora. Pred
ňu a za ňu sa umiestnili ďalšie dve 60-tonové časti, ktoré budú slúžiť pre cestujúcich.
Do konca roku 2021 by malo byť postupne
nasadených všetkých päť nových súprav
na trati Štrba – Štrbské Pleso, Štrbské
Pleso – Starý Smokovec – Poprad a Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica.
Úplnou novinkou je pomenovanie nových piatich OEJ podľa menej známych tatranských štítov, a to konkrétne Bradavica,
Ganek, Kostolík, Stredohrot a Vysoká. Starosta Štrby Michal Sýkora to vtipne okomentoval slovami, že úlohou týchto nových
OEJ bude okrem prepravy tatranských turistov aj ich vzdelávanie v oblasti miestopisu a názvoslovia týchto tatranských štítov.

Nová zubačka.

Práve obrysy štítu a názov Bradavica bude
okrášľovať prvú z dodaných švajčiarskych
súprav. Pred uvedením do prevádzky ju
ešte čaká schvaľovací proces, pričom
predpoklad jazdy s prvými platiacimi cestujúcimi je august 2021.
Tvorcami víťazného návrhu na dizajn
exteriérového polepu vozňov sú Tatranci
Lenka a Jakub Rusnákovci, ktorí uviedli:
„Grafické spracovanie využíva stredovú
časť vozidla na znázornenie konkrétneho
vrcholu a výstupovej cesty. Piktogramy
zase odkazujú na náročnosť výstupu a nutný výstroj. Časová náročnosť je približná a
zohľadňuje prístup od najbližšej zastávky
električky. Názov vrcholu spolu s nadmorskou výškou vypĺňa priestor pod oknami
a zároveň slúži aj ako označenie názvu
vozidla.
Podľa tlačovej správy ZSSK z januára
2021 však komplexná rekonštrukcia koľajového zvršku z Tatranskej Štrby na
Štrbské Pleso i predĺženie nástupíšť na

staniciach za 22 mil. eur, realizovaná
konzorciom Strabag a Swietelsky Slovakia, mešká /pôvodne od 6. júla 2020 do
6. februára 2021/, odovzdanie sa očakáva
na prelome mája a júna 2021.
Pôvodné súpravy dnes už legendárnej zubačky však nekončia a dve z nich
ZSSK dá upraviť pre možnosť prevádzky
na trati pôvodnej ozubnicovej železnice zo
Štrby na Štrbské Pleso a späť prioritne pre
mimoriadne a historické jazdy, prípadne
pre posilnenie spojov v čase špičky. Zo
zostávajúcej tretej súpravy, ktorá by mala
byť umiestnená na železničnej stanici na
Štrbskom Plese, plánuje obec Štrba, podľa
vyjadrenia starostu Michala Sýkoru, pripraviť zážitkovú železničnú „retro“ kaviareň,
ktorá by svojim návštevníkom priblížila
neuveriteľných 50 rokov svojej histórie i
„služby“ tatranskej cestujúcej verejnosti.
Podľa tlačovej správy ZSSK
voľne spracoval Ing. Peter Chudý

60 Rokov Meteorologickej stanice na štrbskom plese
Profesionálna Meteorologická stanica na
Štrbskom Plese si v tomto roku pripomína
60 rokov svojho trvania.
Prvé záznamy z pozorovania počasia a
merania meteorologických prvkov sú od
roku 1902. Tieto prvotné údaje napozorovaných meteorologických prvkov a napozorovaných javov boli z oblasti Nového Štrbského plesa, ktoré sa nachádza pri vstupe do
osady Štrbské Pleso.
Neskôr v roku 1920 bola táto prvá meteorologická stanica preložená do horárne
umiestnenej už v blízkosti jazera – Štrbského plesa. Na tomto mieste robil pozorovania a merania Martin Lehotský až do
roku 1959, kedy začal robiť pozorovania
J. Skokan. Tieto pozorovania boli ukončené
v roku 1960.

Meteorologická stanica na Štrbskom Plese sa
nachádza v blízkosti železničnej stanice.

V histórii Štrbského Plesa nachádzame
aj takúto informáciu. V roku 1937 prišiel
do Vysokých Tatier na svoje prvé pracovisko do Štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese
RNDr. Antonín Bečvář. Nastúpil ako klimatológ, venoval sa však aj topografickým
meraniam a astronómii. Trvalou pripomienkou činnosti tohto výnimočného človeka
vo Vysokých Tatrách je z jeho iniciatívy
vybudované astronomické observatórium
na Skalnatom Plese. Vzniku kúpeľných
osád vo Vysokých Tatrách predchádzali
klimatické pozorovania, ktoré potvrdili, že
pobyt v nich bude mať skutočne priaznivé liečivé účinky, najmä pri respiračných
ochoreniach. Nielen klíma, ale aj aktuálne
počasie zaujímalo návštevníkov i prevádzkovateľov zariadení cestovného ruchu
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vo Vysokých Tatrách. Začiatkom
plňou pracovníkov meteorologickej
dvadsiateho storočia bola preto na
stanice je pravidelné pozorovanie
Štrbskom Plese osadená na dolnej
počasia, meranie a zapisovanie
terase reštaurácie Končistá kovometeorologických prvkov, teplota
vá meteorologická búdka.
vzduchu, vlhkosť vzduchu, smer
Na nové pracovisko si Bečvář z
a rýchlosť vetra, množstvo zrážok,
rodného Brandýsa priviezol aj svostav a výška snehovej pokrývky,
je ďalekohľady, aby nimi zachytil
tlak vzduchu, pozorovanie oblačprekrásne zábery objektov nočnej
nosti, búrkových javov, množstvo
oblohy, najmä komét. Kupolu, kde
slnečného svitu a pod.
mal svoje malé observatórium, si
Výstupy z týchto pozorovaní a
postavil priamo na hornej terase
meraní sú verifikované a archivokaviarne Končistá pri hoteli Kriváň. Účelom práce pracovníkov meteorologickej stanice je získavanie
vané v databáze SHMÚ. Využívané
Malá hvezdáreň bola z jeho inicia- meteorologických údajov.
sú v klimatológii a synoptickej metívy vybudovaná aj pod vrcholom
teorológii.
Predného Soliska. Dr. Antonín Bečvář, ako podmienok na meteorologické merania a
Extrémne hodnoty meteorologických
klimatológ Štátnych kúpeľov, na Štrbskom pozorovania bola stanica niekoľkokrát pre- prvkov nameraných v meteorologickej
Plese pôsobil až do roku 1943. Meteorolo- miestnená. Pre rekonštrukciu Kriváňa bola stanici na Štrbskom Plese za 60 rokov jej
gické pozorovania na Štrbskom Plese po- presťahovaná do Liečebného domu Helios pôsobenia:
kračovali aj po jeho odchode na Skalnaté (1992 - 2005) a neskôr do hotela Panorá- • Teplota max.: 29,9 °C (28. 8. 1992)
Pleso.
• Teplota min.: -26,3 °C (31. 1. 1987)
ma (2005 - 2009).
Meteorologická stanica na Skalnatom
Meteorologická stanica Štrbské Pleso • Priemerná ročná teplota: 3,6 °C
Plese sa zrušila a jej zamestnanci prešli v rámci štátnej meteorologickej služby je • Max. výška snehovej pokrývky: 280 cm
na Štrbské Pleso, kde 1. januára 1961 zaradená do štátnej meteorologickej siete
(marec 1967)
založil Slovenský hydrometeorologický a v súčasnosti je umiestnená v blízkosti • Max. denný úhrn zrážok: 100,8 mm
ústav novú profesionálnu meteorologickú stanice ozubnicovej železnice.
• Max. mesačný úhrn zrážok: 303,9 mm
stanicu. Svoju činnosť začínala v objekte
(júl 2001)
Od roku 1985 tu pracuje Oto Padyšák,
kúpeľov v Liečebnom dome Hviezdoslav od roku 1996 Július Andráši a od roku
v časti Kriváň (1961-1992). Z dôvodu 2019 Stanislav Budziňák. Pracovnou náĽubomíra Otčenášová, Július Andráši

Spomienka na čestného občana karola poláka
Dňa 17. 1. 2021 uplynulo už päť rokov od úmrtia Čestného občana našej obce, športového komentátora Karola Poláka. Čestné občianstvo obce
Štrba mu bolo udelené 17. júna 2013 za výrazný podiel na rozvoji športu a za šírenie dobrého mena podtatranskej obce Štrba.
Karol Polák svojím osobitým štýlom
komentoval množstvo významných svetových i domácich športových prenosov.
Jeho podmanivý hlas znel z televízie dlhé

roky počas olympiád, majstrovstiev sveta
či majstrovstiev Európy vo futbale.
Narodil sa 7. septembra 1934 v Bratislave. Jeho otec, bývalý ligový futbalista ho

V Štrbe na Appelia cupe v roku 2007.

odmalička viedol k športu. V mladosti bol
Karol Polák brankárom vo vtedajšej Červenej hviezde Bratislava a potom hral šesť
rokov druhú basketbalovú ligu.
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Okrem športového talentu mal tiež
umelecké sklony a rozhodol sa pre štúdium na divadelnej fakulte Vysokej školy
múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
Počas štúdia hrával v malej kapele ako
huslista, moderoval v Divadle hudby a
chodil aj do rozhlasu na nočné služby ako
hlásateľ.
V roku 1962 sa Karol Polák stal komentátorom v novovznikajúcej športovej
redakcii v Československej televízii. V
priebehu nasledujúcich 30 rokov svojím
charakteristickým štýlom komentoval nespočetné množstvo športových prenosov.
Zúčastnil sa na šiestich olympiádach,
siedmich majstrovstvách sveta a ôsmich
majstrovstvách Európy vo futbale, dvad-

siatich majstrovstvách sveta a Európy v
krasokorčuľovaní.
Bol to hlas Karola Poláka, ktorý komentoval druhé miesto československých futbalistov na Majstrovstvách sveta v Čile v roku
1962, víťazstvo Slovana v Pohári víťazov
pohárov v roku 1969 či nezabudnuteľnú
triumfálnu jedenástku Antonína Panenku vo
finále ME v Belehrade v roku 1976.
Karol Polák neskôr moderoval športovú
reláciu Retro Šport na súkromnej rozhlasovej stanici Rádio Hornet, potom príležitostne
spolupracoval s niektorými televíznymi a
rozhlasovými stanicami. Moderoval aj rôzne
spoločenské akcie. Bol držiteľom televízneho ocenenia Zlatý krokodíl (1972), ceny
Československej televízie (1981) alebo

ceny Slovenského olympijského výboru.
Od roku 2003 sa organizuje v rámci Slovenskej republiky športová akcia - Appelia
cup. Každoročne sa tohto projektu zúčastňuje približne 500 detí z detských domov
bez rozdielu pohlavia. Dlhoročným prezidentom tohto podujatia bol práve Karol
Polák, ktorý získal v roku 2009 ocenenie
Slovenskej humanitárnej rady za jeho organizáciu. Posledných viac ako 10 rokov sa
hráva finále tohto turnaja v našej obci. Po
úmrtí Karola Poláka prevzalo organizáciu
tejto charitatívno-športovej akcie občianske združenie Múdry pes pod vedením
Ľubomíra Drangu.
Zdroj info: internet, archív obce

80-TE nedožité narodeniny jiřího Rašku
Začiatkom februára si milovníci lyžiarskeho športu pripomenuli okrúhle, nedožité osemdesiate narodeniny československej skokanskej legendy
Jiřího Rašku, ktorý sa nezmazateľne zapísal aj do športovej histórie Štrbského Plesa, najmä ziskom striebornej medaily zo súťaže na veľkom
mostíku počas nezabudnuteľných Majstrovstiev sveta FIS 1970 vo Vysokých Tatrách. Vo svojej športovej kariére však zvíťazil aj štyrikrát v Areáli
snov na Štrbskom Plese na pretekoch Tatranského pohára a pre Československo v roku 1968 vo francúzskom Grenoble získal aj historicky prvú
zlatú olympijskú medailu na zimných olympijských hrách. V roku 1969 bol počas týždňa letov na lyžiach v Planici skokom dlhým 164 metrov
aj držiteľom svetového rekordu v letoch na lyžiach a v sezóne 1970/1971 sa stal ako prvý skokan z ČSSR celkovým víťazom Interšportturné,
najslávnejšieho skokanského turné na svete.
siatych rokov minulého storočia sa svojimi
výkonmi „tlačil“ do nominácie na vrcholné
športové podujatia. Napriek tomu, že sa
už na domácich M-ČSR i medzinárodných
pretekoch umiestňoval na medailových
priečkach, v roku 1964 mu najskôr „ušla“

Reprezentant J. Raška. Na MS 1970 skákal na strednom mostíku.

Jiří Raška sa narodil 4. februára 1941
vo Frenštáte pod Radhoštěm a lyže ho
priťahovali už od malička. V domácom
športovom klube Spartak Frenštát pod
Radhoštěm začínal síce ako zjazdár, ale
čoskoro ho zlákali skokanské lyže. Vyučil sa za strojného zámočníka, ale už
ako dorastenec sa pod vedením trénera

Josefa Skrbka dostal do reprezentačného
družstva československých skokanov, najskôr pod vedením trénera Miloslava Bělonožníka a potom trénera Zdeňka Remsu.
V prístupe k plneniu si povinností vynikal
húževnatosťou a skromnosťou.
Vojenskú prezenčnú službu si „odkrútil“
v Dukle Liberec a v prvej polovici šesťde-

nominácia na ZOH v rakúskom Innsbrucku
a tiež nominácia na rakúsko – nemecké
turné 1964/1965.
Raška sa stal pevnou a úspešnou súčasťou československého reprezentačného
družstva skokanov, ktoré podľa svojho trénera Zdeňka Remsu dostalo pomenovanie
„Remsa boys /Remsovi chlapci/“ a patrili
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do neho také mená ako Divila, Doubek, zo ZOH. Tento úspech ešte „zaklincoval“
Hubač, Hohnl, Kodejška, Matouš, Metelka, striebornou olympijskou medailou v súťaži
Motejlek, Nevlud, Raška a Rydval. Tréner na veľkom mostíku v St. Nizier. Kedže tieto
Remsa „pokrstil“ Rašku aj novým menom ZOH boli zároveň aj majstrovstvami sveta,
Franta, keď raz poznamenal, že Jirka chodí znamenali Raškove medaily pre Českosloa dokonca sa podobá na svojho predchod- vensko aj zlato a striebro z MS v klasickom
cu, tiež výborného skokana Františka
Felixa.
Nástup Jiřího Rašku do čela československých skokanov znamenala sezóna
1965/1966, kedy najskôr na nemeckorakúskom Turné štyroch mostíkov obsadil celkové 8. miesto a na domácom
šampionáte v Plavoch v roku 1966
získal svoj prvý titul majstra republiky.
Na MS v Oslo v roku 1966 na slávnom
nórskom Holmenkollene obsadil dvakrát
štvrté miesto a sezónu zakončil víťazstvom v letoch na lyžiach v Planici, kde
zvíťazil o neuveriteľných 40 bodov pred
svojimi súpermi.
Jiří Raška skladá na MS 1970 sľub pretekárov.
Úsmevnou príhodou z tohto podujatia bolo následné pozvanie Jiřího Rašku lyžovaní za rok 1970. Po slávnom návrate
na obed k vtedajšiemu juhoslovanskému domov, najmä po famóznom uvítaní olymprezidentovi Josipovi Broz-Titovi, ktorý mu pijského víťaza na frenštátskom námestí,
ako zarytému nefajčiarovi odovzdal osob- získal Jiří Raška na záver neuveriteľnej
ný dar – zlatú tabatierku s jeho vygravíro- zimnej sezóny ďalší titul majstra republiky
vaným podpisom!
a stal sa žijúcou skokanskou legendou.

Reprezentačné družstvo čs. skokanov s trénerom Z. Remzom, J. Raška má č. 25.

Olympijskú sezónu 1967/1968 začal Jirka neistými výkonmi, svoj pokoj však našiel po víťazstve v rakúskom Bischofshofene v rámci Turné štyroch mostíkov, v rámci
ktorého napokon skončil na výbornom
2. mieste. Na olympiádu tak odchádzal
ako najväčšie československé želiezko v
ohni a svojimi výkonmi nesklamal. Na ZOH
vo francúzskom Grenoble na strednom
mostíku v Autrans zvíťazil a pre Československo získal historicky prvú zlatú medailu

Spisovateľ Ota Pavel, ktorý o Jiřím
Raškovi napísal známu športovú „Rozprávku o Raškovi“, popísal jeho nádherný zlatý
olympijský skok nasledovnými slovami:
„Byl to nádherný let v nekonečném tichu,
ktorý trval kratičký lidský věk. Malíř a redaktor Ota Mašek skoro omdlel, fotoreportér Jarda Skála přestal fotografovat. Trenér
Remsa si omýval obličej sněhem a písklavý skokan Nor Wirkola přestal pískat.“
V bývalom Československu mali vtedy

všetci športovci štatút amatérov, aj keď sa
svojmu športu venovali „na plný úväzok“.
A tak aj Raška nemohol oficiálne dostať
za svoje víťazstvá žiadnu odmenu, no za
víťazstvo na olympiáde dostal tajne desať
tisíc korún a televízor. Ponúknutý automobil Škoda 1100 MB však ako olympijský
amatér nesmel prijať, a preto s ním jeden
celý rok jazdil s továrenským číslom. Potom mu umožnili „embéčku“ so zľavou
odkúpiť.
V marci 1968 sa Jiří Raška prvýkrát
predstavil v rámci znovu obnovených pretekov o Tatranský pohár aj na strednom
mostíku P 86 v novobudovanom Areáli
snov na Štrbskom Plese. V pretekoch
skokmi dlhými 94 a 90 metrov zvíťazil
pred svojím reprezentačným kolegom
Josefom Matoušom. Ešte výraznejšie na
pretekoch o Tatranský pohár zabodoval
o rok neskôr v roku 1969, kedy si prvenstvo odniesol nielen zo súťaže na strednom, ale už aj na veľkom mostíku a tiež
aj zo súťaže družstiev na veľkom mostíku,
kde družstvo Československa v zložení Kodejška, Divila, Höhnl a Raška zvíťazilo pred
družstvom NDR.
Búrlivá politická jar v roku 1968 viedla Jiřího Rašku aj k podpisu prehlásenia „Dvetisíc
slov“, v ktorých jeho autor a člen KSČ Ludvík Vaculík vyzýval vedenie KSČ k rozsiahlejším reformám a demokratizácii spoločnosti. V roku 1969 vyhral Raška opätovne
tak na pretekoch Turné štyroch mostíkov v
rakúskom Bischofshofene, ako aj na týždni
letov v juhoslovanskej Planici, kde vytvoril
svetový rekord v letoch na lyžiach dĺžkou
skoku 164 metrov.
Raška vždy túžil po veľkom víťazstve aj
na domácich mostíkoch, a tak sa svedomite pripravoval aj na tatranské MS 1970.
Žiaľ, pri otvorení MS 1970 14. februára sa
napriek 80-tisícovej diváckej podpore v areáli nedokázal pred pretekmi dostatočne na
strednom mostíku po slávnostnom sľube
pretekárov rozohriať a výsledkom bolo iba
ôsme miesto. O týždeň neskôr pri súťaži na
veľkom mostíku, tentokrát až pred 140-tisícovou diváckou kulisou, bol jeho výkon už
oveľa lepší, obsadil druhé miesto za Jurijom
Napalkovom zo ZSSR a získal pre Československo striebornú medailu z MS 1970
vo Vysokých Tatrách.
Určitou satisfakciou za nie celkom vydarené domáce majstrovstvá sveta však
pre Jiřího Rašku bolo celkové víťazstvo na
prestížnom podujatí Interšportturné na prelome rokov 1970/1971 na veľkých mostíkoch v nemeckých strediskách Oberstdorfe
a Garmisch–Partenkirchene a rakúskych
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strediskách Innsbrucku a Bischofshofene.
Tento triumf získal ako vôbec prvý skokan
z Československa.
Do života Jiřího Rašku po skončení MS
1970 opäť vstúpila politika, na základe
tvrdého nátlaku viacerých straníckych i
štátnych orgánov i jeho zamestnávateľa
n. p. MEZ Frenštát bol nútený písomne odvolať svoj podpis pod prehlásením „Dvetisíc slov“, čo vyvolalo na jeho adresu množstvo podpísaných i anonymných výčitiek i
nadávok, a tak sa v nasledujúcich dňoch
rozhodol zrušiť svoje členstvo v Komunistickej strane Československa.
Aj naďalej však Československo reprezentoval na vrcholných skokanských podujatiach vo svete, na ZOH 1972 v japonskom
Sappore obsadil na strednom mostíku piate
a na veľkom mostíku desiate miesto. V tom
istom roku získal na Majstrovstvách sveta
v letoch na lyžiach v Planici striebornú medailu. Od roku 1974 začal Raška popri skokoch pôsobiť aj ako tréner mládeže, v rokoch 1994 až 1996 bol dokonca trénerom
českej reprezentácie v skoku na lyžiach.
Aktívnu kariéru, v ktorej počas 16 rokov
získal až šesť titulov majstra republiky v
seniorskej kategórii, ukončil v roku 1976.
Skočky si poslednýkrát obul pri súťaži veteránov v skoku na lyžiach v Harrachove v
roku 1979 ako 38-ročný.
Skoky na lyžiach boli Raškovou celoživotnou vášňou, a preto nebol len pretekárom, trénerom, ale aj inovátorom, ktorý sa
osobne podieľal na patente umelej hmoty
Durokryt. Táto umelá hmota bola položená
na doskočisko skokanského mostíka, ktorý bol vybudovaný v roku 1973 v lokalite
Horečky vo Frenštáte pod Radhoštěm. V
tom čase sa jednalo o najväčší skokanský
mostík s umelou hmotou na svete! Skoky
na lyžiach sa napevno usadili aj v jeho rodine, pretože skokanmi na lyžiach sa stali aj
jeho vnuci Jan Mazoch /ukončil kariéru po
ťažkom páde/ a Jiří Mazoch.
Počas svojej trénerskej kariéry zavítal
Jiří Raška so svojimi zverencami veľakrát
na Štrbské Pleso, tak na samotné športové súťaže, ako aj výcvikové tábory, najmä
v letnom období. Pamätným zostane jeho
účasť ako trénera československej reprezentácie juniorov v skoku na lyžiach pri
Majstrovstvách sveta juniorov FIS v roku
1990, počas ktorých jeho pretekár a zároveň odchovanec frenštátskej skokanskej
liahne Tomáš Raszka získal striebornú medailu. Zima v roku 1990 bola na sneh skutočne držgrošská a Štrbské Pleso vtedy na
posledný okamih „zachraňovalo“ francúzske stredisko Chaux Neuve, ktoré nebolo

Jiří Raška na MS 1970.

schopné tieto MSJ v skoku a v severskej
kombinácii usporiadať. Jiří Raška tú situáciu vtedy okomentoval nasledovne: „Od
roku 1955 sa túlam po svete pod mostíkmi
a takéto problémy so snehom nikdy neboli. Stal sa z neho vzácny artikel a my sme
lyžiarsky svet trochu ohúrili sympatickým
gestom. S Tatrami môžete vždy rátať. Všetci prítomní boli svedkom, ako vôľa šampionát preniesla a za desať dní ho stvorila na
zelenej lúke“.
V auguste 2002 sa po viacročnej letnej
rekonštrukcii uskutočnil na Štrbskom Plese
jubilejný XX. ročník Pohára Vysokých Tatier
v skoku na mostíku s umelou hmotou. A
tak 3. augusta 2002 skokanská legenda
Jiří Raška, ktorý tu na preteky ako tréner
priviedol mladých skokanov z Frenštátu a
vtedajší minister školstva, mládeže a športu
SR Peter Ponický spoločne prestrihli pásku
na odrazovom stole a odovzdali tak skokanom do používania zrekonštruovaný mostík,
ktorý mal na nájazde novú keramickú stopu
z Nórska, na dopade novú umelú hmotu z
Fínska a na odjazde pravú slovenskú trávu.
Originálny krst mostíka, ktorý vymyslel
jeho vtedajší riaditeľ Ing. Dušan Chalupka
spočíval v tom, že skokani hore na veži
naliali do keramickej nájazdovej stopy
šampanské, ktoré na hrane mostíka zachytávali členovia hudobnej skupiny Drišľak z
Prešova. Títo chlapci sa tak postarali nie-

len o výbornú hudobnú kulisu celého krstu
mostíka, ale aj o netradičný prípitok. Týmto
symbolickým krstom zrekonštruovaného
mostíka sa Jiří Raška po 34 rokoch rozlúčil
so Štrbským Plesom, s ktorým ho navždy
zviazala jeho športová kariéra.
Za svoju športovú kariéru získal Jiří Raška mnohé športové i spoločenské ocenenia. Bol zvolený za českého lyžiara storočia
a v roku 2001 mu prezident Českej republiky Václav Klaus udelil medailu Za zásluhy. Český klub Fair Play mu potom v roku
2005 udelil aj hlavnú cenu za celoživotnú
činnosť. Zomrel po dlhej chorobe začiatkom roka 2012 v novojičínskej nemocnici
vo veku nedožitých 71 rokov a v septembri
toho roku boli jeho ostatky uložené na Valašskom Slavíne v areáli Valašského múzea
v prírode v Rožňově pod Radhoštěm.
Jeho športovú charakteristiku možno najlepšie vystihol jeden z jeho súputníkov, taktiež výborný skokan na lyžiach a dlhoročný
tréner Dalibor Motejlek, ktorý o Raškovi
povedal: „Možno ani nebol tak talentovaný,
ako ostatní skokani, ale bol mimoriadne
precízny a poctivý. To z neho urobilo veľkého skokana“.
Podľa publikácie „110 let našeho lyžování“ a archívu obce Štrba voľne
spracoval Ing. Peter Chudý
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COVID-19 posúva termíny športových podujatí
Aj tohtoročná zimná sezóna je už poznamenaná množstvom buď zrušených, alebo posunutých termínov usporiadania tradičných podujatí v Športovom areáli na Štrbskom Plese. Najnovšie k nim pribudol aj 10. ročník Zimnej kalokagatie – zimnej športovej olympiády žiakov základných škôl
z celého Slovenska, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť v termíne 9. – 10. marca 2021.

Hlavný usporiadateľ tohto podujatia,
Slovenská asociácia športu na školách
však v týchto dňoch oznámila, že podujatie
v pôvodnom nebude a posúva sa až na termín 15. – 16. decembra 2021. Na programe nadchádzajúceho ročníka budú súťaže
v behu na lyžiach, v zjazdovom lyžovaní,
v biatlone, v snowboarde a turnaj v rink
bandy /hokej s loptičkou na ľade/, ktorý sa
uskutoční na zimnom štadióne v Poprade.
Zvažoval sa aj termín tesne po tohtoročnej
Veľkej noci, ale vzhľadom na nepriaznivo
sa vyvíjajúcu aktuálnu pandemickú situáciu bol nakoniec vybraný druhý, neskorší
variant termínu podujatia.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky o plošnom zákaze kultúrnych, športových, mimoškolských a iných spoločenských podujatí,
vydaného v súvislosti s celoslovenskými
opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu, rozhodli Štátne lesy TANAP-u už o
definitívnom zrušení tohtoročného 57. ročníka Venerovského memoriálu, tradičného
lesníckeho podujatia, ktoré sa malo túto
zimu opätovne uskutočniť v Športovom
areáli na Štrbskom Plese. Je to zároveň
prvé podujatie, ktoré pre koronavírus zrušilo už svoj druhý ročník, pretože z rovnakých dôvodov bol zrušený aj predchádzajúci, 56. ročník Venerovského memoriálu v
marci 2020.
Už v januári 2021 sa malo konať aj tradičné bežecké podujatie Štrbské bežky, no
ich organizátor, Športový klub Štrba ich
tiež odsunul na neskorší termín. Rovnako
postupoval aj organizačný výbor Veľkej

ceny Slovenska, ktorej 66. ročník sa mal
na svahoch Soliska uskutočniť v termíne
5. – 7. februára 2021. Nový termín bol stanovený na 12. - 14. marca 2021, ale usporiadanie podujatia závisí, samozrejme, tiež
od vývoja epidemiologickej situácie. Táto
situácia ovplyvní taktiež usporiadanie už
tradičných Majstrovstiev Slovenska v behu
na lyžiach v závere marca 2021, ktoré by
bolo možné prípadne spojiť aj s usporiadaním opakovane odloženého 48. ročníka
Tatranského pohára v behu na lyžiach.
Peter Chudý,
člen OV Zimnej kalokagatie 2021

Recepty z „Babinca”
Už v roku 2014 Klub dôchodcov v Štrbe vydal mini receptár Recepty z „babinca“. Rozhodli sme sa, že ho trochu oprášime a v dnešnom čísle
Štrbských novín vám ponúkame dva recepty od členiek klubu na jablkovú štrúdľu a bábovku.
Jablková štrúdľa
60 dg hl. múky Špeciál, 25 dg Palmarínu, 32 PL piva, štipka soli.
Všetko dobre zmiesime a necháme 1/2 hod. odležať.
Jablká umyjeme, nelúpeme, vyberieme jaderníky, pokrájame na malé kúsky.
Cesto rozdelíme na polovicu, vyvaľkáme, posypeme strúhankou, poukladáme jablká,
posypeme cukrom, škoricou /orechmi, hrozienkami, mletým makom/ stočíme a pečieme
v predhriatej rúre pri 220 °C.
Mária Lištiaková, č. 381
Výborná bábovka
4 vajcia, 26 dg polohrubej múky, 26 dg práškového cukru /i menej/, 10 PL horúcej
vody, 1/2 prášku do pečiva, citrón. kôra, 10 PL oleja, 1 vanilka, 3 PL rumu, štipka soli,
2 PL kakaa, orechy, hrozienka namočené v rume – vtedy už rum nepridávame, tuk na
vymastenie formy, strúhanka.
Žĺtky vymiešame s cukrom, vanilkou, najlepšie v šľahači, postupne pridávame horúcu
vodu, olej, preosiatu múku s práškom do pečiva a nastrúhanou citrónovou kôrou, rum.
Vyšľaháme tuhý sneh so štipkou soli a zľahka vmiešame do masy. /orechy, hrozienka/.
Do vymastenej, strúhankou vysypanej formy nalejme asi 2/3 cesta, do zvyšku pridáme
kakao a vylejeme rovnomerne na svetlé cesto. Pečieme pri 180 °C cca 30 – 40 min.
Hotové môžeme poliať čokoládou, ozdobiť šľahačkou.
Anna Gavalierová, č. 49
Cesto je výborné aj ako korpus na tortu.
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