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

Veľká noc patrí k najstarším sviatkom vôbec.
Ich základnou podstatou z dôb predkresťanských bolo vítanie
prichádzajúcej jari, nového vegetačného obdobia, v prenesenom slova
zmysle víťazstvo života nad smrťou.
Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, najmä veľa
zdravia, novej energie a pohody.
redakcia
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Informácia z Obecného zastupiteľstva v Štrbe
Dňa 18. marca 2021 za dodržania
epidemiologických opatrení z dôvodu
COVID -19 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré
sa venovalo nasledovným témam:
Podmienky pre prideľovanie nových obecných nájomných bytov
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2021 o
podmienkach prideľovania bytov určených
na nájom v bytových domoch postavených
s podporou štátu v Štrbe. Teda ide o obecné
nájomné byty, ktoré obec stavia a bude v
budúcnosti stavať cez Štátny fond rozvoja
bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby
SR. Okrem týchto všeobecných podmienok
poslanci zároveň schválili podmienky pre
prenájom bytov a výber nájomcov do 10
obecných nájomných bytov, ktoré sa práve
budujú prestavbou časti Obecného úradu v
Tatranskej Štrbe (Bellova ulica č. 75). Viac
o týchto podmienkach je uvedené v samostatnom článku.
Dotácie z rozpočtu obce pre
občianske združenia
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021
pre nasledovné občianske združenia na ich
celoročnú činnosť:
• Folklórnemu združeniu Štrbianček
• Športovému klubu Štrba
• Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe
• Dobrovoľnému hasičskému zboru v Štrbe
Obec každoročne zo svojho rozpočtu
podporuje tieto organizácie formou dotácie,
keďže sú to samostatné právne subjekty.
Ale okrem nich podporuje z rozpočtu obce
aj ďalšie organizácie ako je Klub dôchodcov,
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Štrbe, Maticu Slovenskú v Štrbe, či
Slovenský zväz drobnochovateľov v Štrbe.
Uvedené dotácie budú uhradené žiadateľom
postupne (priebežne) podľa vývoja pandemickej situácie spôsobenej vírusovým
ochorením COVID 19. Výška týchto dotácií
zodpovedá sumám, ktoré im boli poskytnuté
v minulom roku. V prípade detského folklórneho súboru Štrbianček okrem dotácie (na
úhradu nákladov na prenájom priestorov,
kde by mal DFS Štrbianček cvičiť), obec
finančne podporí aj ďalšie určené výdavky
DFS Štrbianček (po ich preukázaní).
Plán investičných aktivít obce
v roku 2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán sta-

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe z dôvodu epidemiologickej situácie opäť zasadalo v priestoroch
obradnej siene obecného úradu.

vebných a iných investičných aktivít obce v
roku 2021. V tomto pláne sú aktivity, ktoré
sú dnes známe a naplánované, avšak plán
sa môže počas roka meniť a dopĺňať podľa
vývoja situácie. Tento plán je zverejnený v
samostatnom článku.
Zmena rozpočtu obce pre rok 2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu
rozpočtu obce Štrba pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021. V tejto zmene
rozpočtu sú najväčšou položkou výdavky
na povinné testovanie proti COVID-19, ktoré zabezpečuje obec každý víkend. Zatiaľ
sú na tento účel naplánované výdavky vo
výške 57 940 eur (predpokladané výdavky
do konca marca), ale predpokladá sa, že to
bude ešte narastať. Zatiaľ tieto výdavky platí obec zo svojho rozpočtu. Je prísľub štátnych orgánov, že všetky tieto výdavky budú
obciam a mestám uhradené a prvé výdavky
už aj boli preplatené. Táto zmena rozpočtu je
zverejnená na www.strba.sk.
Nakladenie s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj
časti pozemkov do vlastníctva vlastníkov garáží pri bytovom dome súp. č. 598
na ulici 1.mája a pri bytovom dome súp.
č. 169 na Školskej ulici v Štrbe z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva
k pozemkom, ktoré boli predmetom dlhodobého užívania kupujúcimi pri garážach a
pod prístupovou cestou ku garážam pri ich
bytovom dome (ide o opravu pôvodného
uznesenia).
Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie doby výpožičky majetku obce – snežný
skúter YAMAHA VK10 na základe doterajšej
zmluvy o výpožičke pre občianske združenie Tatranská horská služba – dobrovoľný
zbor Vysoké Tatry na dobu do 31.12.2022.

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod
obecných pozemkov v k.ú. Štrba (pod niektorými miestnymi cestami, chodníkmi a verejnými priestranstvami do vlastníctva obecnej spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba za účelom
zabezpečenia efektívnejšej správy a údržby
týchto verejných obecných komunikácií, verejnej zelene a verejných priestranstiev za
podmienky, že OTV, s.r.o. Štrba nebude mať
právo prevodu vlastníctva týchto pozemkov
na tretie osoby (možný bude len spätný prevod na Obec Štrbu).
Obecné zastupiteľstvo zrušilo svoje uznesenie č. 133/2020 zo dňa 18. 5. 2020 týkajúce sa žiadosti p. Gabriely Nálepkovej, Štepánkovická 24, Štrba o prenájom obecných
pozemkov na u. Čsl. armády v Štrbe.
Z činnosti hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly za posledné 2 mesiace a schválilo Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2020.
Zmena zástupcu starostu obce
Poslanci vzali na vedomie informáciu
o tom, že Ing. Dagmar Vincová sa vzdala
funkcie zástupcu starostu obce k 18. 3.
2021 a novým zástupcom starostu sa stal
poslanec Mgr. Pavol Hurajt s účinnosťou od
19. 3. 2021. Viac informácií sa dočítate v
samostatnom článku.
Aktuálna informácia o návrhu na Zmeny a
doplnky č. 2/2020 územného plánu obce
Poslanci vzali na vedomie priebežnú informáciu starostu obce o aktuálnom stave
vyhodnotenia pripomienok zaslaných k návrhu na Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba. Viac informácií sa
dočítate v samostatnom článku.
JUDr. Štefan Bieľak
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Novým zástupcom starostu obce sa stal Mgr. Pavol Hurajt
Na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 18. marca
2021 starosta obce Michal
Sýkora informoval prítomných
poslancov, že týmto dňom sa
doterajšia zástupkyňa starostu
Ing. Dagmar Vincová vzdala
funkcie zástupcu starostu obce, a to zo zdravotných dôvodov. Zostáva naďalej poslankyňou obecného zastupiteľstva. Starosta obce
uviedol, že v plnom rozsahu rešpektuje jej
rozhodnutie, nakoľko zdravie máme len jedno a výkon tejto funkcie nie je len formálny.
Verejne jej poďakoval za niekoľkoročné vy-

konávanie tejto funkcie.
Starosta obce zároveň oznámil, že jeho novým zástupcom
od 19. marca 2021 bude poslanec obecného zastupiteľstva
Mgr. Pavol Hurajt. Podľa zákona o obecnom zriadení zástupcu
starostu určuje starosta obce, pričom ním
môže byť jeden z poslancov obecného zastupiteľstva. Každá obec musí mať určeného zástupcu starostu. Pavol Hurajt bude túto funkciu
vykonávať popri svojej súčasnej práci – teda
v čase a v rozsahu, v akom to bude potrebné a
v akom ho bude starosta potrebovať.

„Chcem sa Paľkovi Hurajtovi poďakovať, že
prijal môj návrh byť zástupcom, nakoľko ide o
verejnú funkciu, ktorá je službou pre občanov
a vyžaduje si čas aj zodpovednosť. Verím, že
túto novú pozíciu zvládne, má na to potrebné
osobnostné predpoklady a želám mu najmä
pevné zdravie a veľa síl“, doplnil starosta obce.
Starosta obce sa vyjadril, že Mgr. Pavol
Hurajt patrí medzi skúsených poslancov.
Funkciu vykonáva už druhé volebné obdobie
(predtým 2010 – 2014). Jeho doterajšia práca v obci mu umožňuje zodpovedne vykonávať funkciu zástupcu starostu.
JUDr. Štefan Bieľak

Obecné nájomné byty v Tatranskej Štrbe - Podmienky prenájmu
Dňa 18. 3. 2021 obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky pre prenájom bytov a kritériá výberu nájomcov do 10 obecných nájomných bytov,
ktoré sa práve budujú prestavbou časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe (Bellova ulica č. 75).

Nové nájomné byty sa realizujú prestavbou časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe.

Základné podmienky nájmu obecného
nájomného bytu
Pre nájom obecného nájomného bytu sa
okrem podmienok určených v osobitných
právnych predpisoch určujú tieto podmienky:
1. nájomcom bytu môže byť len oprávnená
fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky v
zmysle osobitného zákona, ktoré budú
podrobnejšie špecifikované v samostatnom uznesení obecného zastupiteľstva
pre každý bytový dom (bytovú budovu),
2. zmluva o nájme bytu s nájomcom sa
uzatvorí na dobu troch rokov,
3. nájomcu je povinný zložiť finančnú
zábezpeku pre zabezpečenie úhrady

nájomného a úhrad za prípadné poškodenie bytu, pričom táto zábezpeka je vo
výške 5 mesačného nájomného určeného pre daný obecný nájomný byt; lehota
na zloženie tejto zábezpeky nájomcom
nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní
pred podpísaním nájomnej zmluvy,
4. v prípade ukončenia nájmu bytu uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý alebo výpoveďou z nájmu bytu, nemá nájomca
nárok na žiadnu bytovú náhradu.
Žiadosť o pridelenie obecného
nájomného bytu
1. Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu musí mať písomnú formu, musí
byť odôvodnená a vlastnoručne žiadate-

ľom podpísaná. Túto žiadosť je možné
podať aj elektronicky v rámci elektronickej komunikácie v zmysle osobitných
právnych predpisov (použitím zaručeného elektronického podpisu).
2. K žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu je potrebné pred jej posúdením doložiť najmä:
a) vyplnený dotazník, ktorého formu a obsah určí obec,
b) potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a
osôb, u ktorých to určujú osobitné zákony, za predchádzajúci kalendárny rok,
c) u žiadateľov o bezbariérový nájomný
byt, doklad o tom, že žiadateľ alebo člen
jeho rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
3. Obec je oprávnená požadovať od žiadateľa doplnenie žiadosti o chýbajúce
údaje alebo prílohy, prípadné doplnenie
vysvetlenia podanej žiadosti.
4. Obec vedie písomnú evidenciu doručených žiadostí o nájom obecného nájomného bytu. Náležitosti tejto evidencie
určí starosta obce.
Výber nájomcov obecných
nájomných bytov
1. Pre výber budúceho nájomcu obecného
nájomného bytu sa určujú tieto kritéria:
a) mesačný príjem nájomcu a osôb s ním
bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima
platného k 31. decembru predchádzajú-
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ceho kalendárneho roka, vypočítaného
Finančná
pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy
Počet izieb v Podlahová Mesačné nájomné
zábezpeka
sa posudzujú spoločne; pritom mesačný
byte
plocha
za byt
5 mesačná
príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto BYT A1
498,80 EUR
2-izbový
39,91 m2 99,76 EUR
príjmu a príslušného počtu mesiacov,
2
152,75 EUR
763,75 EUR
BYT A2
3-izbový
61,10 m
počas ktorých sa príjem poberá,
2
b) súčasné pomery bývania žiadateľa a BYT A3
161,63 EUR
808,15 EUR
3-izbový
64,65 m
osôb s ním bývajúcich v spoločnej do778,15 EUR
3-izbový
62,25 m2 155,63 EUR
mácnosti (napr. druh bývania, počet čle- BYT A4
nov v domácnosti),
796,00 EUR
BYT A5
3-izbový
63,68 m2 159,20 EUR
c) súčasné majetkové a sociálne pomery
2
113,13 EUR
565,65 EUR
BYT B1
2-izbový
45,25 m
žiadateľa a osôb s ním bývajúcich v spo2
64,13 EUR
320,65 EUR
BYT B2
1-izbový
25,65 m
ločnej domácnosti,
d) splnenie podmienky, že žiadateľ a oso- BYT B3
938,50 EUR
3-izbový
75,08 m2 187,70 EUR
by, ktoré budú s ním v byte bývať, majú
751,00 EUR
3-izbový
60,88 m2 152,20 EUR
uhradené všetky splatné záväzky voči BYT B4
2
obci alebo majú dohodnutý spôsob úhra- BYT B5
152,98 EUR
764,90 EUR
3-izbový
61,19 m
dy týchto záväzkov a túto formu úhrady
záväzku aj dodržiavajú,
Určenie výšky nájomného
úhradu dlžného nájomného, prípadne na
e) prioritne budú týmto bývaním podporoObecné zastupiteľstvo rozhodlo aj o ur- úhradu iných dlhov spojených s užívaním
vané osoby s trvalým pobytom v obci čení výšky nájomného pre tieto obecné nájomného bytu vrátane škody na užívaŠtrba a osoby majúce rodinné väzby na nájomné byty. Výška nájomného pre tieto nom byte, ak ich nájomca neuhradí dobobec Štrba (napr. uvedená osoba alebo byty sa určila na úrovni minimálne výšky rovoľne. Finančnú zábezpeku možno požaich najbližší príbuzní sú narodedovať až do výšky 6 mesačného
ní v obci Štrba alebo žili v obci
nájomného, avšak pre tieto byty
Štrba).
je potrebná vo výške 5 mesačné2. Obecný nájomný byt je možné
ho nájomného. Táto zábezpeka
prideliť do nájmu aj osobe, ktosa po ukončení nájmu bytu (po
rá nemusí spĺňať vyššie uvedeúhrade prípadných dlhov) vracia
né podmienky za predpokladu,
nájomcovi.
že ide o poskytnutie bývania
Žiadosti o pridelenie nájomnépre žiadateľa z dôvodov hodho bytu je možné podávať priených osobitného zreteľa, ktorý
bežne. Obecný úrad bude viesť
sú:
evidenciu doručených žiadostí.
a) ak ide o lekára alebo iného
Žiadosť je potrebné podať na
zdravotného pracovníka, ktorí
predpísanom tlačive a k žiadosti
potrebujú bývanie, aby mohli
je potrebné doručiť aj povinné príDokončenie bytov a ich kolaudácia sa predpokladá koncom leta tohto
poskytovať zdravotnú starostli- roka.
lohy. V prípade neúplnosti žiadosvosť aj obyvateľom obce Štrba,
ti obecný úrad vyzve žiadateľa o
b) ak ide o pedagógov alebo iných pracov- určenej osobitnými právnymi predpismi.
doplnenie žiadostí. V júni sa predpokladá
níkov pôsobiacich v škole, ktorí potrebuPôdorysy jednotlivých bytov sú zverej- posúdenie doručených žiadostí osobitjú bývanie, aby mohli poskytovať vzdelá- nené na www.strba.sk
nou komisiou a následne pridelenie bytov
vania aj pre obyvateľov obce Štrba,
Z nájomného uhradeného nájomcami obecným zastupiteľstvom. Tlačivo žiadosti
c) ak ide o zamestnanca obce Štrba, kto- obec následne platí mesačné splátky s dotazníkom je možné si stiahnuť z weborý potrebuje bývanie pre výkon práce v úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania. V vej stránky obce www.strba.sk alebo je k
obci Štrba
uvedenom nájomnom je už zahrnutý aj prí- dispozícii na obecnom úrade.
d) ak ide o inú osobu, ktorá potrebuje býva- spevok na povinnú tvorbu Fondu prevádzDokončenie týchto bytov a ich kolaunie z dôvodu poskytovania verejnopro- ky, údržby a opráv bytovej budovy. Okrem dácia sa predpokladá koncom leta tohto
spešných služieb alebo verejnoprospeš- uvedeného nájomného každý nájomca roka. Ich odovzdávanie novým nájomcom
ných činností pre obec Štrba.
bude platiť pravidelné mesačné zálohové sa predpokladá na jeseň tohto roka. Avšak
3. Obecné zastupiteľstvo určilo osobitnú platby za služby spojené s užívaním bytu súčasná pandémia spôsobená COVID-19
komisiu na posúdenie žiadosti o nájom – mesačné platby na vodné-stočné, za môže tieto termíny posunúť na neskôr.
obecného nájomného bytu. Uvedené po- elektrickú energiu, vykurovanie a dodávku
Pre úplnosť na záver: tieto byty musia
súdenie žiadostí komisiou má pre obecné TUV a pod. - tieto zálohové platby budú zostať obecnými nájomnými bytmi po
zastupiteľstvo len odporúčajúci charak- každoročne vyúčtované k 30. aprílu nasle- dobu 30 rokov od ich skolaudovania, takže
ter, nakoľko o výbere nájomcu obecného dujúceho roka.
počas tejto doby sú neprevoditeľné na iné
nájomného bytu rozhoduje obecné zastuKaždý nájomca je povinný zložiť povin- osoby a musia sa prenajímať za podmiepiteľstvo. Na pridelenie obecného nájom- nú finančnú zábezpeku pred podpisom nok určených štátom.
ného bytu do nájmu nie je právny nárok. nájomnej zmluvy. Táto zábezpeka slúži na
JUDr. Štefan Bieľak
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Plán stavebných a ostatných investičných akcií obce štrba v roku 2021
p.č. Názov akcie
1
Výstavba nového zdravotného strediska (CIZS) v
Štrbe
2
Výstavba novej Materskej školy v Štrbe
3
Regenerácia vnútrobloku - sídlisko Tatranská Štrba
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

Nájomné byty Tatranskej Štrbe - prestavba časti
obecného úradu
Výstavba chodníkov v Štrbe

Poznámka
termín dokončenia podľa zmluvy - 2021
termín dokončenia podľa zmluvy - august 2021
rekonštrukcia chodníkov a verejnej zelene na sídlisku v Tatranskej Štrbe v rámci
projektu
dokončenie do augusta 2021 - prestavbou vznikne 10 obecných nájomných bytov

V rámci projektu - výstavba chodníkov na ul. Poľná, Štepánkovická, Hviezdoslavova,
Školská, Raštub a parkovacích miest pri základnej škole
Výstavba stálej autobusovej zastávky v Tatranskej dobudovanie stálej autobusovej zastávky s prístreškom a nástupišťom pre cestujúcich
Štrbe (pod sídliskom)
Modernizácia športového areálu na Štrbskom
príprava PD a realizácia stavebných prác + nákup potrebnej techniky na prevádzku
Plese
areálu
Vybavenie odborných učební v ZŠ Štrba
pokračovanie projektu EÚ - zriadenie a vybavenie odborných učební v základnej škole
Modernizácia areálu Základnej školy v Štrbe
úprava chodníkov, spevnených plôch a spoločného verejného priestoru - predná časť
areálu školy
Modernizácia Obecného úradu v Tatranskej Štrbe úprava časti interiéru (v dôsledku prestavby na nájomné byty), postupná stavebná úprava
chodníkov a spevnených plôch okolo budovy
Výstavba nového chodníka pre peších na ul. Čsl. spracovná PD - postupná realizácia nového chodníka (po výmene inžin. sietí) v prípaarmády
de zabezpečenia financií v rozpočte obce
Výstavba nového verejného osvetlenia na ul. Čsl. je spracovaná PD - realizácia závisí od rekonštrukcie NN-siete (zrušenie vzdušného
armády a časti Hlavnej ul.
vedenia) zo strany VSD a.s. a v prípade zabezpečenia financií v rozpočte obce
Výstavba cyklochodníkov (cyklotrás) v okolí Štrby príprava projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu výstavby
cyklotrás
Modernizácia cyklotrasy na úseky Štrba - Tatran- Pokračovanie postupnej modernizácie cyklotrasy - cyklocesty od Štrby (od Šoldova)
ská Štrba - Štrbské Pleso
do Tatr. Štrby
Verejné WC pri jazere Štrbské pleso
realizácia 2 samostatných verejných WC okolo jazera
Príprava IBV Krôn - príprava pozemkov pre výstav- postupná príprava projekt. štúdia, GP, majetkoprávneho vysporiadania a pod.
bu rodinných domov
Modernizácia existujúceho chodníka na Hlavnej
Po rekonštrukcii verejnej vzdušnej siete NN a jej umiestnení do zeme dôjde k zásahu
ulici (od hasičskej zbrojnice po obecný úrad)
do existujúceho chodníka, ktorý je v zlom technickom stave a bude ho nutné vyspraviť - v prípade zabezpečenia financii v rozpočte obce
Výmena vodovodných prípojok k rodinným
výmena pôvodných vodovodných prípojok k rodinným domom - pred rekonštrukciue
domom na ul. Čsl. armády
NN siete a pred výstavbou chodníka (len v rozsahu na verejnom pozemku)
Podané projekty čakajúce na hodnotenie
Futbalový štadión v Štrbe - modernizácia interiéru výmena elektroinštalácie, úprava šatní, soc. zariadení - pokračovanie - v prípade
- 2. etapa
získania dotácie zo SFZ
Vodozádržné opatrenia obce Štrba
projekt - v štádiu hodnotenia - ide o opatrenia na sídlisku v Tatranskej Štrbe
Rekonštrukcia vykurovania Spoločenského domu projekt v štádiu hodnotenia
(Martek)
Výstavba 2 nových prístreškov na autobusových výstavba 2 nových prístreškov autobusových zastávok a bezpečných priechodov pre
zástavkách
chodcov v Štrbe - projekt - v štádiu hodnotenia
Zateplenie budovy Obecného úradu v Tatranskej
projekt - v štádiu hodnotenia
Štrbe
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy projekt - v štádiu hodnotenia
Štrba

Ďalšie verejné investície v roku 2021 na území obce Štrba:
1./ Rekonštrukcia celého verejného vodovodu na ul. Čsl. armády (investor PVS a.s. Poprad)
2./ Dokončenie rekonštrukcie ozubnicovej železnice T. Štrba – Štrbské Pleso (investor ŽSR a.s.)
3./ Rekonštrukcia cestného mosta ponad železnicu v Štrbe (investor Prešovský samosprávny kraj)
4./ Prekládka vzdušného (nadzemného) elektrického vedenia do podzemného vedenia na ul. Čsl. armády a na časti Hlavnej ulice (investor VSD a.s. Košice)
5./ Posilnenie VN a NN siete – výstavba novej siete medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou (investor VSD a.s. Košice)
6./ Posilnenie a rozšírenie optickej siete na Štrbskom Plese (investor Slovak Telecom a Orange)
7./ Posilnenie a moderniácia VN a NN siete v Chatovej osade Lieskovec v Tatranskej Štrbe (investor VSD a.s. Košice)
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Aktuálna informácia o stave návrhu na Zmeny a doplnky č. 2/2020
Územného plánu obce
V súčasnosti prebiehajú práce na vyhodnotení doručených pripomienok k návrhu na
Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu
obce Štrba. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18. marca 2021 o tom informoval
starosta obce. Vyhodnotenie všetkých pripomienok sa už sumarizuje a možno konštatovať,
že najviac zásadných pripomienok sa týkalo
Štrbského Plesa, a to najmä z pohľadu ochrany prírody (v prípade Štrby a Tatranskej Štrby
orgány ochrany prírody nemali pripomienky).
Ešte v minulom roku po verejnom prerokovaní návrhu na Zmeny a doplnky územného
plánu obce s predstaviteľmi dotknutých orgánov a inštitúcií, sa na podnet obce z tohto
zverejneného návrhu stiahli niektoré navrhované stavby. Na Štrbskom Plese to bolo nové
centrálne parkovisko, lyžiarsky vlek za Heliosom, nadzemná lanovka z centrálneho parkoviska do športového areálu, obecné nájomné
byty (pri Borovici) a v Tatranskej Štrbe parkovisko nad sídliskom. Rovnako na podnet
obyvateľov Tatranskej Štrby sa v upravenom
návrhu Zmien a doplnkov územného plánu
už neobjaví návrh na výstavbu obecných nájomných bytov na sídlisku v Tatranskej Štrbe
na obecných pozemkoch vo vnútri sídliska
a tiež zmena funkcií v okolí hotela Stavbár.
V obci sa upúšťa od realizácie zámeru vybu-

dovať časť prístupovej komunikácie z ulice
M. Janošku južným smerom.
Po vyhodnotení obsahu doručených pripomienok orgánov ochrany prírody k návrhu na
Zmeny a doplnky územného plánu č. 2/2020
– t.j. pripomienok Ministerstva životného prostredia SR a tiež Okresného úradu v Prešove, odboru starostlivosti o životné prostredie
(ktoré vychádzali zo stanoviska ŠOP SR
– Správy TANAP-u) spracovateľ územného
plánu spolu s obstarávateľom upravia návrh
na Zmeny a doplnky územného plánu obce
tak, aby sa pripomienkam orgánov ochrany
prírody vyhovelo.
Návrh vyhodnotenia všetkých pripomienok
bude po ukončení tohto procesu zverejnený,
následne bude tento návrh vyhodnotenia
pripomienok predložený Okresnému úradu
v Prešove a tiež Obecnému zastupiteľstvu v
Štrbe na schválenie spolu s upraveným návrhom na Zmeny a doplnky č.2/2020 Územného plánu obce.
Samosprávne orgány obce (starosta a
obecné zastupiteľstvo) majú za to, že stavby,
ktoré navrhovala obec a mali a majú plniť
verejnoprospešnú funkciu na Štrbskom Plese
ako napríklad vnútorná intravilánová doprava,
parkovanie, verejné WC, vodojem s potrebnou
kapacitou a pod. sú na Štrbskom Plese naďalej

potrebné a nevyhnutné. Ale pokiaľ nie je zhoda na ich presnom umiestnení v území a na
ich technickom riešení, tak sa v upravenom
návrhu na Zmeny a doplnky č. 2 územného
plánu už neobjavia. Samosprávne orgány obce
sa rozhodli pre riešenie týchto problémov a potrieb územia Štrbského Plesa ísť iným, odborne
zložitejším a časovo náročnejším spôsobom.
Koncom minulého roka orgány obce
schválili vypracovanie dvoch dôležitých
strategických dokumentov: Krajinno-ekologického plánu pre územie Štrbského Plesa
a Dopravnej štúdie pre územie Štrbského
Plesa. Tieto dokumenty budú základom pre
budúcu zmenu, či aktualizáciu územného plánu obce na Štrbskom Plese, nakoľko práve
tie dva dokumenty určia kapacitu únosnosti
územia Štrbského Plesa.
A pokiaľ ide o súčasný platný územný plán
obce, ku ktorému dali v minulosti kladné záväzné stanoviská všetky dotknuté štátne orgány, vrátane orgánov ochrany prírody (inak
by totiž nemohol byť schválený štátom a následne aj obcou) - samosprávne orgány obce
Štrba nemajú záujem podporovať výstavbu
ďalších nových stavieb na Štrbskom Plese
okrem nevyhnutnej verejnej infraštruktúry.
Michal Sýkora
starosta obce

Aktuálne investičné aktivity v obci

Výmena stĺpov elektrického vedenia oproti salašu Starý mlyn a na Strelnici. Práce realizuje VSD, a.s. Košice.
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Výmena svietidiel v telocvični Základnej školy v Štrbe.

Čistenie verejných priestranstiev vo všetkých troch častiach obce.

Maľovanie vnútorných priestorov a montáž svietidiel v novej materskej škole.

Zateplenie budovy nového zdravotného strediska (montáž dreveného obkladu) a nové parkovisko pri CIZS.
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Výsledky testovania v našej obci A Distribúcia respirátorov FFp2
Keďže naša obec patrí podľa aktuálneho COVID automatu do 4. stupňa varovania, v ktorom je potrebné antigénové testovanie v pravidelných
týždenných intervaloch, pokračovali sme v testovaní v obci a v Tatranskej Štrbe.
Výsledky posledných testovaní:
27. – 28. 2. 2021
Testovanie využilo: 1 318 obyvateľov, z
nich dvaja s pozitívnym výsledkom.
6. – 7. 3. 2021
Testovanie využilo 1 471 obyvateľov – v
Štrbe 1 184 – z nich 2 pozitívni, v Tatranskej Štrbe 287 – z toho 1 s pozitívnym výsledkom.
13. – 14. 3. 2021
Testovanie absolvovalo 1 426 obyvateľov
– v Štrbe 1 153 – z nich 6 pozitívni, v Tatranskej Štrbe 273 – z toho 1 s pozitívnym
výsledkom.
20. – 21. 3. 2021
Testovanie využilo 1368 obyvateľov, z
nich 6 s pozitívnym výsledkom:
V Štrbe bolo testovaných 1096 obyvateľov, z nich 5 pozitívni.
V Tatranskej Štrbe 272, z toho 1 pozitívny.

chodoch, mestskej hromadnej doprave a od
15. 3. 2021 aj vo všetkých interiéroch, obec
zabezpečila nákup a distribúciu uvedených
respirátorov pre všetkých občanov v obci nad
62 rokov, zamestnancov škôl, obecného úradu a obecných spoločností.
Odovzdanie respirátorov pre
zamestnancov Základnej školy v
Štrbe. Respirátory si pre svojich
zamestnancov prevzali aj riaditelia ZUŠ a MŠ v Štrbe.

Vzhľadom na to, že od
3. marca 2021 začali platiť ďalšie zmeny v súvislosti s vírusovým ochorením na COVID-19,
v rámci ktorých je platná od
8. 3. 2021 aj podmienka nosenia respirátora FFP2 v ob-

Balenie respirátorov pre občanov obce nad 62 rokov.

Nový symbol solidarity: Krémové veterníky
Koronakríza na Slovensku zasiahla mnohé odvetia, nevynímajúc aj gastropriemysel.
Dvaja dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli v
čase krízy pomáhať druhým sú aj rodáci
z pod Tatier šéfcukrár Matúš Reľovský a
šéfkuchár Ján Dudáš. Svojimi dobrotami
a pochúťkami potešili nielen zdravotníkov,
záchranárov a hasičov, ale aj rôzne iné
zariadenia ako sú domovy pre seniorov.
Matúš a Ján sa starali celé dva mesiace o
ľudí v prvej línii. Svojimi dobrotami vyčarili
úsmev naozaj mnohým. Motivovali a spojili
rôzne firmy ochotné pomôcť.
Kolektív zamestnancov Domu seniorov v
Tatranskej Štrbe pri prevzatí veterníkov.

Krémové veterníky dostali aj členovia nášho DHZ v Štrbe.

V dnešnej dobe je vzácnosťou nájsť ľudí,
ktorí nezištne pomôžu. Tešíme sa, že na
Slovensku je skutočne dostatok odhodlaných ľudí pomáhať iným.
Potešili aj naše zariadenie, a to v podobe
168 napečených veterníkov pre našich zamestnancov, ktorí sa nepretržite starajú v
tejto neľahkej situácii o našich klientov, za
čo im patrí srdečná vďaka.
Ing. Viktória Sedláková
Dom seniorov Tatranská Štrba
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Deň učiteľov sa začal oslavovať v roku 1955
Neľahká a zodpovedná úloha učiteľa si zaslúži spoločenské uznanie. Československá vláda v roku 1955 rozhodla, že učitelia budú mať svoj
sviatok 28. marca. Učitelia nikdy nezarábali veľké peniaze, spoločnosť sa ich vždy snažila ohodnotiť väčšinou morálne. Či to bude stačiť, na to
odpovie história.

Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského - 28.
marec - sa stal pre vyučujúcich sviatkom. Tak

to bolo v bývalom Československu, tak je to
v súčasnej Slovenskej republike.

Deň učiteľov je pre nich chvíľou, keď žiaci
aj spoločnosť majú príležitosť spomenúť si
na ich prácu. Najvyšší predstavitelia štátu, či
samosprávy pri príležitosti Dňa učiteľov zvyčajne slávnostne oceňujú pedagógov. Podobne aj v našej obci si každoročne slávnostne
pripomíname tento deň v obradnej sieni za
účasti pedagógov zo Základnej školy, Materskej školy a Základnej umeleckej školy
v Štrbe. Žiaľ, po roku 2020 prichádza ďalší
rok, kedy z dôvodu pandemických opatrení
takéto milé stretnutie nie je možné uskutočniť. To však neznamená, že sme na našich
učiteľov zabudli. Aj touto cestou im
k ich sviatku želáme predovšetkým
veľa zdravia, pozitívnej energie a
trpezlivosti. Na znak úcty a vďaky
Obec Štrba odovzdala pedagógom
v každej našej škole ďakovný list a
malý darček v podobe praktického
zápisníka.
Všetci tvrdia, že učiteľské povolanie je náročné i príťažlivé. Pripúšťajú, že práca pedagógov nie je docenená - to sa týka statusu učiteľa
i jeho finančného ohodnotenia. Učiteľ nemôže za svojho žiaka prežiť
život, ani mu nemôže poskytnúť hotové recepty na riešenie životných
situácií. Môže mu však pomôcť
pri nadobúdaní zodpovednosti za
vlastné konanie, poodhaliť tajomstvá sebavýchovy, slobody, morálky, pomáhať hľadať

Učiteľom škôl obec odovzdala praktický zápisník.

ľudské hodnoty. Cieľom vari každého učiteľa
je vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť to,
čo je v ňom pozitívne a rozvíjať to správnym
smerom, vyzbrojiť žiakov do života vedomosťami, ktoré zúročia či už v ďalšom štúdiu
alebo v samotnej praxi. V tomto čase prežívame veľmi náročné obdobie. Obdobie, aké
sme dosiať nezažili. Boli sme nútení zavrieť
školské brány a pre učiteľov nastala celkom
nová, nečakaná a nepochybne aj náročná situácia – učiť a viesť svojich žiakov z domova.
Aj tejto úlohy sa učitelia zhostili veľmi dobre.
Naša spoločnosť dnes naliehavo potrebuje
príklady dobrých učiteľov, ktorí sami nestratia
smer vedúci k métam ľudskosti a nedovolia
v labyrinte života zablúdiť našim deťom. Slovo učiteľ je stále z pojmov najvznešenejších.
Urobme všetko, aby takým aj vždy zostalo.
Ing. Anna Hurajtová

Marec: Mesiac knihy je už tradične mesiacom zasväteným knihám
„Ó nevravte, že kníh už netreba,
Že viac než kniha je život človeka:
Veď aj kniha život je a ako človek žije –
Kniha žije v človeku a v knihe človek žije“
Mihály Babits

Knihy sú zdrojom vedomostí, umeleckých zážitkov a nekonečnej fantázie.
Takýto poklad nájdeme v knihách, ktoré
si môžete vypožičať aj v našej Obecnej
knižnici v Štrbe, či v pobočke v Tatranskej
Štrbe. Dopyt čitateľov v súčasnosti je väčší
ako kedykoľvek predtým. Je tu COVID-19,
sme viac doma a mnohí z nás veľmi často
siahnu po dobrej knihe, aby sa dostali do
sveta fantázie a zabudli na zlú pandemickú
situáciu na Slovensku.
Mesiac knihy sa slávi od minulého
storočia
Myšlienka zasvätiť knihám jeden me-

siac v roku vznikla v minulom storočí,
konkrétne v roku 1955. Tento mesiac sa
už slávi 66 rokov ako MAREC MESIAC
KNIHY. Práve od tohto roku si spájame začiatok jari s úctou ku knihám, na základe
čoho sa nám mnohé inštitúcie snažia pravidelne priblížiť ich zmysel vo svojej plnej kráse, čím pokračujú v šírení odkazu
Mateja Hrebendu. Ten spravil pre osvetu
kníh a ich distribúciu obrovský kus práce
a teraz sa o niečo podobné každoročne
snažia jeho nasledovníci po celej krajine.
Priaznivci dobrého čítania nezabudli na
výnimočnosť marca v spojení s literatú-
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rou ani tento rok, kedy si nemôžme vychutnať rôzne podujatia organizované našou knižnicou. Záujem o knihy neutícha,
skôr naopak. Dopyt súčasných čitateľov
je väčší ako kedykoľvek predtým a autori
majú čo robiť, aby uspokojili ich hlad po
nových dielach.
Čítajme, v knihách je ukrytý poklad
V dôsledku rastúceho vplyvu televízie
a počítačových hier je potreba vrátiť knihy do radov mládeže. Aj keď sledovanie
médií nám zabezpečí dostatočný príjem
informácií, na rozdiel od knihy im často
chýba hlboký odkaz uvedený pútavou
formou. Práve v knihách sa ukrýva skutočná múdrosť, ktorá je tým najcennejším
pokladom. Ten nám pomáha pri podpore
slovnej zásoby, získavaní vedomostí, budovaní fantázie, no len za predpokladu,
že vsadíme na vhodnú literatúru. Tú vám
vieme poskytnúť aj v našej knižnici pre
všetky vekové kategórie.
U nás v Obecnej knižnici v Štrbe nájdete
tieto novinky:
Jana Pronská: Právo na lásku, Srdcom a
mečom, Dve mince nádeje
Dominik Dán: Nevieš dňa nevieš hodiny,
Pochovaní zaživa

Jo Nesbo: Kráľovstvo, Šváby
Kristína Brestenská: Na želanie kráľa,
Strážca nevinnosti
Mária Hamzová: Vôňa karameliek, Vysníval som si ťa, Odplata
Jorn Lier Horst: Keď sa more upokojí,
Jediná
Katarína Gillerová: Konečne sa rozhodni,
Aprílové slnko
Robyn Schniederová: Ako sa to všetko
začalo
Zvieratká z kúzelného lesa, Kubko sa hnevá, Strašidielka a Bubo Bubo
Nájdite si čas na dobrú knihu a príďte si
ju vypožičať do Obecnej knižnice v Štrbe
alebo v Tatranskej Štrbe.
Otváracie hodiny obecnej knižnice:
Štrba - utorok a štvrtok od 13,00 hod. –
17,30 hod.
Tatranská Štrba – pondelok až piatok od
9,30 – 10,30 hod.
Upozorňujeme na zaplatenie členského
príspevku:
• deti do 14 rokov: 2 €
• dospelí: 4 €
• dôchodcovia nad 62 rokov - vypožičiavanie je bez zaplatenia členského príspevku

Obecná knižnica je pre verejnosť otvorená
za týchto podmienok:
• Návštevník je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR
alebo antigénového testu nie starším ako
7 dní. Alebo dokladmi nie staršími ako 3
mesiace o prekonaní COVID-19, prípadne
inými platnými dokladmi podľa najnovšej
vyhlášky ÚVZ SR.
• V knižniciach musíte mať na tvári respirátor FFP2.
• Do obecnej knižnice môže čitateľ vstupovať po jednom.
• Vrátené knihy sú v zmysle odporúčaní v
karanténe, po dobu 3 dní.
• Pri vchode do prevádzky je potrebné aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu
na ruky.
• Maximálne 1 návštevník na 15 m2, neplatí to pre deti do 10 rokov v sprievode
dospelej osoby.
• Dĺžka pobytu návštevníka v priestoroch
obecnej knižnice je max. 15 min.
• Knihy si môžete objednať aj telefonicky
na číslach knihovníčok, a to: 0915 232
736, 0904 622 687 – Štrba, 0905 893
319 – Tatranská Štrba. Knihy si potom
vyzdvihnete počas otváracích hodín v
knižniciach.
Ing. Štefánia Srebalová

jarné zvyky a tradície v štrbe
Jarné zvyky začínali fašiangami. Štrbské fašiangy boli známe trojdňovými svadbami, bohatými na piesne a zvyky. Na fašiangy chodili chudobnejšie deti vyberať slaninu na ražeň. Predo dvermi spievali:
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá marmurienu na klát, rozťali ju a hodili do vody. vo svojej choreografii DFS Štrbianček.
kožuštek, zima mu bude. Ja nemám, ja neNa Kvetnú nedeľu a Veľký piatok valasi
Na Veľkonočný pondelok bolo vždy veselo
mám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, značkovali ovce. Dievčatá púšťali venčeky z – chlapci i mládenci chodili „po kúpačke“. Mláčo sa popasiem. A tam hore na komíne, sedí poľných kvetov dolu vodou. Za ktorým dvo- denci oblievali dievky vodou, chlapci voňavkocúr na slanine. Choďte si ho odohnať a rom sa venček zastavil, tam sa dievča malo kou, barfínom z božieho dreva alebo krutoše,
mne kúštik odrezať.“
vydať.
aby naďaleko voňala.
Jarné zvyky pokračovali piesňami na SmrtZvyk vynášania Moreny a ďalšie jarné a
Chlapci dostávali za kúpačku maľované vanú nedeľu, späté s vynášaním Moreny. V Štrbe veľkonočné zvyky s malými obmenami má jíčka. Dievčatá ich farbili vo vode s cibuľovými
tento zvyk vykonávali len cigánky s
šupkami, so žihľavou alebo cviklou.
deťmi približne do roku 1940. CiMládenci za okúpanie dievok vybegánky nazývali Morenu marmurierali popoludní peniaze. Dievka frajenou. Na Smrtnú nedeľu chodili dve
rovi kúpačku nosila do domu.
skupiny cigánok. Z vyšného konca
Zvyky na Veľkonočný pondelok
dlhé roky vodila skupinu Róza Busa zachovávajú dodnes.
vačová-Kokyová a z nižného konca
Chlapci po partiách od rána oblieMária Kadličeková-Čonková. Figúry
vali dievčatá vedrami vody na dvoboli vypchaté slamou a oblečené v
re i na ulici. Dievčatá aj keď výskali
obnosených šatách. S marmuriea triasli sa od zimy, predsa len sú
nou chodili po domoch a spievali
vždy rady, že ich chlapci navštívia
len pôstne nábožné piesne. Za to
a okúpu, aby boli zdravé a krásne.
dostali múku, zemiaky alebo slani- Popoludní chlapci vo vyšívaných štrbských košeliach a lajblíkoch
Popoludní chlapci vo vyšívaných
štrbských košeliach a lajblíkoch
nu. Po skončení obchôdzky položili spievajú zaužívané piesne.
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spievajúc zaužívané piesne, vyberali
kúpačku od dievčat.
Každý rok väčšinou päť partií
chlapcov, držiac sa za chrbtom za
ruky, zastavovali pri postávajúcich
skupinkách dievčat. Spievali so sprievodom harmoniky a šli hlavnou ulicou
až po Krôn. Tam si spoločne zaspievali, rozdelili peniaze, mladší vyplatili
starších a s dievčatami sa rozišli po
miestnych zariadeniach osláviť Veľkú
noc.

Štrbské zvyky pomaly zanikajú.
Pandemická situácia spôsobila, že už
minulý rok mládenci dievčatá nekúpali, a tak ani popoludní nespievali a
nevyberali kúpačku od dievčat. Tento
rok nepriaznivá situácia pokračuje,
kúpačka v Štrbe opäť nebude, a tak
hrozí, že tento veľkonočný zvyk zanikne.
Dievčatá a chlapci sa po kúpačke a spievaní spoločne stretávajú
na moste na ulici Krôn.

Použitá literatúra: Peter Švorc: Štrba
Ľubomíra Otčenášová

Venujte 2 % zo svojej Dane z príjmov v prospech ObčianskYch
združení, ktoré pôsobia v obci
Opäť prichádza čas, kedy môžeme poukázať 2% zo svojich daní niektorej neziskovej organizácii, občianskemu združeniu, či
nadácii na realizáciu verejnoprospešných
aktivít.
V tejto súvislosti uvádzame zoznam občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré pôsobia v našej obci a je im možné
poskytnúť finančné prostriedky do výšky
2 % z dane príjmov fyzických osôb za
r. 2020. Termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane
(spolu s Potvrdením o zaplatení dane)
možno podať do 30. 4. 2021 (termín sa
môže zmeniť aj podľa vývoja pandemickej
situácie).
Vopred ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa rozhodli podporiť prácu občianskych
združení a neziskových organizácií prostredníctvom 2 % z dane z príjmov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
v minulom roku na činnosť našej
organizácie a zároveň chceme
poprosiť o vašu podporu aj v
tomto roku. V prípade ochoty pomôcť našej organizácií je možné,
stiahnuť tlačivo zo stránky obce.
Výbor Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe ďakuje všetkým prispievateľom za
neoceniteľnú podporu a praje
pevné zdravie.

Zoznam prijímateľov 2 % z dane v našej obci:
Poberateľ
MALÝ UMELEC
PAGA GYM
Folklórne združenie ŠTRBIANČEK
Združenie veteránov Slovenska v behu na lyžiach
TATRANSKÝ LIESKOVEC MEDVEĎOVO
Za krajšie Štrbské Pleso
Športový klub Štrba
Združenie rodičov pri Materskej škole Štrba
Race team Bajčičák, n.o.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia Štrba
DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.
Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Adresa
Hlavná 143/40, 059 38 Štrba
29. januára 644/23, 059 38 Štrba
P. Z. Vrbického 1631, 059 38 Štrba
Bellova č. 63/3, 059 41 Štrba
Tatranská Štrba 3156, 059 41 Štrba
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
ČSĽA č. 80/72, 059 38 Štrba
Lesná 1193/60, 059 41 Štrba - Tatranská Štrba
Štepánkovická 769/40, 059 38 Štrba
Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba
Na medzi 91519/2A, 831 06 Bratislava

IČO
51225441
51272181
37874918
37878654
42382084
42228484
00892106
37880616
52136931
006981720093
45743991
42173809

Dôležitá informácia:
2 % z dane pre Asociáciu pomoci postihnutým – APPA poskytujete priamo Janíčkovi Bátoriovi, Ul. 1. mája 523/24, 059 38 Štrba. V tejto
súvislosti vás chceme upozorniť, že originály vyhlásení s potvrdením je potrebné zaslať poštou na adresu: Ján Bátori, Ul. 1. mája 523/24,
059 38 Štrba alebo osobne obdarovanému do 10. 4. 2021.
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zaujímavosti o SČítaní obyvateľov obce v Štrbe z ROKU 1921
Sčítanie obyvateľstva na Sloveno štrbských Rómov) a boli tu traja
sku v roku 1919 bolo vnímané len
cudzinci. Pri sčítaní obyvateľstva
ako pracovné sčítanie, pri ktorom sa
sa mohli prvýkrát prihlásiť k svojej
neočakávali presné údaje o počte,
národnosti aj Židia. V Štrbe sa však
národnosti a konfesionalite obyvateľk židovskej národnosti neprihlásil
stva, ale ktoré malo korigovať uhornikto, hoci k izraelitskej viere 16. V
ské sčítanie z roku 1910 a poskytnúť
roku 1921 to na Slovensku nebol
Ministerstvu s plnou mocou pre spráojedinelý jav. Židovské obyvateľvu Slovenska základný obraz o obystvo, a štrbskí Židia tiež, mali totiž
vateľstve Slovenska ako súčasti ČSR
čerstvé spomienky a skúsenosti z
a československej mierovej delegácii Sčítanie v niekdajšom Československu. Na snímke z novembra
útokov voči nim v závere roku 1918.
v Paríži podklady pre rokovanie o 1970 si matka dvoch detí prezerá rozsiahly dotazník. Fotku
A tak sa aspoň formálne dištancovahraniciach s Maďarskom a Poľskom. sprevádzal tento text: „Sčítanie bude dôkladné. Ak máte doklady li od židovskej národnosti a prihlásili
Po istej konsolidácii mladého pripravené a preštudovali ste si návod, pri menšej rodine možno sa k nemeckej a maďarskej.
hárok vyplníte už za pol hodiny".
štátu sa v roku 1921 pristúpilo k
Čo sa týkalo vierovyznania, v tomAutor: ARCHÍV TASR
celoštátnemu sčítaniu obyvateľstva.
to roku žilo v Štrbe 1 206 evanjelikov,
Sledovali sa v ňom základné štatistické 432 bytových jednotiek. V obci žilo 1 718 462 rímskokatolíkov, 4 gréckokatolíci,
ukazovatele – hlavne výmera extravilánu ľudí, z toho 854 mužov a 864 žien. Oby- 16 izraeliti a 36 obyvateľov uviedlo, že
obcí, počet domov, národnosť a vierovy- vateľov československej národnosti tu bolo sú bez vyznania (šlo o českých četníkov
znanie obyvateľov.
1 605, 33 sa hlásilo k nemeckej národ- a železničných zamestnancov na stanici
Štrba mala v roku 1921 chotár s roz- nosti, 19 k maďarskej, 56 k inej nedefi- Štrba).
lohou 6 311 ha, 347 domov a v nich novanej národnosti (pravdepodobne šlo
Zdroj: Štrba a jej dejiny do roku 1945

Seniori, Pozor Na falošných SČítacích komisárov
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ČESTNÝ OBČAN ŠTRBY LADISLAV HARVAN SA DOŽIL DEVÄŤDESIATKY
26. februára 2021 sa dožil krásneho životného jubilea – deväťdesiatich rokov, jeden z najznámejších slovenských športových činovníkov, ktorý
celý svoj profesijný i športový život prežil pod tatranskými končiarmi. Pri svojich osemdesiatich narodeninách v roku 2011 bol slávnostne uvedený
nielen do Tatranskej športovej siene slávy, ale bol aj prijatý za čestného člena Slovenského olympijského a športového výboru. V roku 2015 mu obec
Štrba ako prejav vďaky za jeho celoživotné športové aktivity udelila Čestné občianstvo. Celý svoj profesijný život vo Vysokých Tatrách bol aj dobrovoľným členom Horskej služby /HS/, viac ako 20 rokov pôsobil ako predseda Oblastného výboru HS, po odchode na dôchodok sa stal aj predsedom
Klubu seniorov HS. Za túto celoživotnú aktivitu bol preto tiež v roku 2011 menovaný aj za čestného člena Dobrovoľného zboru Horskej služby.
se, areálu pre alpské disciplíny na Hrebienku
nad Starým Smokovcom i areálu Jamy v
Tatranskej Lomnici pre lyžiarske disciplíny. Je
preto prirodzené, že v roku 1972 bol vymenovaný za riaditeľa novovzniknutej Tatranskej
správy účelových zariadení so sídlom v hoteli
MS 1970 v Novom Smokovci a v tejto organizácii pôsobil až do jej likvidácie v roku 1991.
Výraznú stopu vo Vysokých Tatrách však
Ing. Ladislav Harvan, CSc. zanechal najmä
v lyžovaní, ako nezabudnuteľný dlhoročný
riaditeľ najvýznamnejších slovenských pretekov v zjazdovom lyžovaní o „Veľkú cenu
Slovenska“. Bol však aj dlhoročným členom
organizačného výboru pretekov o Tatranský
pohár v klasických lyžiarskych disciplínach
na Štrbskom Plese a bol tiež predsedom
organizačného výboru jediného Svetového
Pracovníci TS UZ v bežeckom areáli, Ing. Harvan druhý zľava, vedľa neho nestor tatranských
pohára v sánkovaní, ktorý bol usporiadaný
rozhodcov Karol Medveď.
v roku 1982 na novovybudovanej drevenej
Ladislav Harvan sa narodil 26. februára pradskom plese. Výraznou mierou sa pričinil sánkarskej dráhe pri Grandhoteli Praha v
1931 v horárni nad obcou Folvarky, ktorá sa aj o vybudovanie dnešného domu Tatranskej Tatranskej Lomnici. V roku 1974 bol zase
dnes nazýva Stráne pod Tatrami, no po ne- horskej služby /THS/ v Starom Smokovci, ke- členom OV Svetového stretnutia kempingiscelých troch rokoch jeho otca horára preložili ďže vtedy THS patrila pod správu TANAP-u. tov a karavanistov pod Tatranskou Lomnicou
do horárne v Kežmarských Žľaboch, kde do V druhej polovici šesťdesiatych rokov sa ako pod názvom Rallye FICC 1974 a v roku 1975
rodiny pribudli ešte ďalší dvaja synovia Vi- dobrovoľný činovník veľmi aktívne, ako pod- členom OV lyžiarskeho kongresu INTERSKI
liam a Štefan. Tatranská príroda
na Štrbskom Plese. Jeho poakosi prirodzene nasmerovala
slednou „veľkou“ funkciou bola
mladého Ladislava po maturite
funkcia výkonného sekretára
na kežmarskom gymnáziu na
OV Európskych olympijských
štúdium lesníctva, a to najskôr
dní mládeže v roku 1999
do Košíc a potom do Brna. Ako
/EYOD/na Štrbskom Plese, ktovysokoškolák, v zime v roku
ré sú doposiaľ najväčšou špor1952 reprezentoval Českoslotovou akciou, ktorá bola doteraz
vensko aj na Svetovej zimnej
pod hlavičkou Slovenského
univerziáde v poľskom Zakoolympijského a športového výpanom, kde v súťaži v slalome
boru na Slovensku usporiadaná.
obsadil 8. miesto.
Lyžiarske aktivity Ing. HarvaIng. Harvan ako mladý lesník
na však mali aj medzinárodný
nastúpil v roku 1954 na odderozmer, pretože pôsobil neuvelenie ochrany prírody v Správe
riteľných tridsaťtri rokov ako či1976, oslava 60-tych narodenín Ing. Suchánka, Ing. Harvan druhý
Tatranského národného par- Rok
novník Medzinárodnej lyžiarskej
sprava s manželkou Emíliou.
ku v Tatranskej Lomnici, kde
federácie FIS, kde zastupoval
pracoval do roku 1972. Rodina sa neskôr z predseda organizačného výboru zapojil aj do najskôr Československo a od roku 1993
Kežmarských Žľabov presťahovala do Tat- prípravy i samotného usporiadania Majstrov- Slovensko. Bol aktívnym členom komisie
ranskej Lomnice do vily Szechényi, mladý in- stiev sveta v klasických lyžiarskych disciplí- pre preteky Európskeho pohára v zjazdovom
žinier sa postupne stal aj vedúcim oddelenia nach v roku 1970 vo Vysokých Tatrách.
lyžovaní, vykonával tiež funkciu technickéochrany prírody a do jeho kompetencie patrila
Bol pri vybudovaní športového areálu pre ho delegáta a bol tiež členom komisie pre
aj starostlivosť o Symbolický cintorín na Po- klasické lyžiarske disciplíny na Štrbskom Ple- schvaľovanie zjazdových tratí. Aj jeho záslu-
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hou sa do Vysokých Tatier na Hrebienok a
na Skalnaté pleso dostalo až desať pretekov
Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien
i mužov.
Napriek svojmu veku sa Ing. Harvan
neustále zapája aj do spoločenského diania
vo Vysokých Tatrách, z posledných rokov
stačí uviesť iba tri malé príklady. Na jeseň v
roku 2018 sa zúčastnil tradičnej spomienky
na obete hôr na Symbolickom cintoríne pod
Ostrvou na Popradskom plese, ktoré bolo
venovaná aj šesťdesiatemu výročiu štyroch
obetí veľkého lavínového nešťastia vo Vysokých Tatrách v roku 1958. Sám bol totiž
jeden z účastníkov lyžiarskeho kurzu v Lomnickom sedle, ktorý lavína zasiahla a takmer
rok strávil s ťažkým zranením chrbtice v nemocnici, dokiaľ sa mohol vrátiť k predchádzajúcemu životu. Vo februári 2020 sa zase so
svojimi bývalými spolupracovníkmi zúčastnil
spomienkového stretnutia v hoteli Patria na
Štrbskom Plese z príležitosti päťdesiateho
výročia od usporiadania Majstrovstiev sveta
1970 v klasických lyžiarskych disciplínach
vo Vysokých Tatrách. Ako neúnavný hostiteľ
už viacero rokov organizuje tiež na záhrade
pri rodinnom dome v Novej Lesnej tradičné
stretnutia bývalých organizátorov lyžiarskych

Rok 1998, členovia OV IV. EYOD pri jazere na Štrbskom Plese, Ing. Harvan piaty sprava.

ktorými kráčal na svojej celoživotnej púti.
Na prelome mesiacov februára a marca
2021 tak Ing. Harvanovi veľmi často vyzváňal telefón, zišla sa aj jeho široko rozvetvená
rodina a napriek protipandemickým opatreniam prišlo s vinšom aj viacero bývalých
spolupracovníkov a priateľov. Jubilantovi všetci želali najmä pevné
zdravie, neutíchajúcu životnú aktivitu a optimizmus, ktorým udivuje
svoje okolie až do tohto požehnaného veku.
Jedným z gratulantov bol aj
jeho osobný priateľ, prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie
FIS a člen Medzinárodného olym-

pijského výboru Jean Franco Kasper, ktorý
mu zaslal aj písomnú gratuláciu a poďakovanie za vydanie poslednej publikácie „Ako to
bolo“, ktorá je nielen životným príbehom jubilanta, ale aj skvelou propagáciou lyžiarskeho
športu na Slovensku i vo svete.
Obaja významní svetoví lyžiarski činovníci
sa prvýkrát spoločne stretli pred päťdesiatimi
rokmi v roku 1970 počas MS v klasickom
lyžovaní na Štrbskom Plese, kde pricestoval
mladý Jean Franco Kasper ako začínajúci švajčiarsky športový novinár a Ladislav
Harvan pracoval ako podpredseda OV MS
1970 a pevné priateľstvo im vydržalo až do
dnešných dní.
Ing. Peter Chudý

Rok 1999, Ing. Harvan /prvý zľava/ s poradcom
prezidenta MOV Arturom Takačom.

pretekov v Tatrách, tie posledné dve boli
usporiadané v júni 2019 a v júni 2020.
Svoje doterajšie športové aktivity Ing. Harvan zmapoval už vo viacerých knižných publikáciách, napr. „Tatry“ z roku 1980, „Veľká
Cena Slovenska 1955 – 2005“, „Lyžiarske
slávnosti vo Vysokých Tatrách“, „Tatranský
pohár“, či „Kežmarské Žľaby“. V závere minulého roku 2020 k nim pribudla posledná
publikácia pod názvom „Ako to bolo“, v ktorej
prináša svoj pohľad a spomienky na jednotlivé životné kapitoly. Táto publikácia dokumentuje nielen históriu viacerých športov v
tatranskej oblasti, ale veľmi ľudskou formou
približuje aj dopad celospoločenských udalostí, ktorými naša krajina za uplynulých deväťdesiat rokov prešla, na osud jeho rodiny
a ďalších blízkych ľudí a spolupracovníkov, s

Rok 1997, Ing. Harvan /druhý zľava/ s prezidentom SOV Františkom Chmelárom vo švédskom
Sundsvale v roku 1997.
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Slovenský pohár v behu na lyžiach v sprísnenom režime
Športový klub Štrba zorganizoval druhé preteky Slovenského pohára v behu na lyžiach, ktoré sa pre prebiehajúcu pandémiu konali v sprísnenom
režime. Bežci na lyžiach súťažili počas víkendu 13. - 14. marca 2021 v Areáli bežeckého lyžovania. Organizátori rozdelili program na dva dni. V
sobotu sa konali preteky dorastu a dospelých a v nedeľu preteky žiakov. Aj napriek tomu, že preteky boli naplánované ešte v jeseni, organizátori
do poslednej chvíle sledovali vývoj pandémie a samotnú prípravu odštartovali až posledný týždeň pred pretekmi. Všetci pretekári, členovia realizačných tímov a organizátori museli byť vopred registrovaní a testovaní najviac 12 hodín pred začiatkom podujatia. Samozrejmosťou bolo používanie
ochranných prostriedkov a minimalizovanie akýchkoľvek fyzických kontaktov medzi účastníkmi. Trate, na ktorých sa pretekalo boli uzatvorené pre
individuálnych športovcov, podujatie sa konalo bez účasti divákov a celý areál bol pre neregistrované a neotestované osoby nedostupný.
V sobotu boli na programe individuálne
preteky klasickou technikou v dorasteneckých a seniorských kategóriách.
Pretekov sa zúčastnilo 84 bežcov, z
toho jeden Čech a 4 poľské juniorky. Hlavné kategórie mužov a žien
boli zároveň pretekmi kategórie
FIS Cup a do súťaženia sa zapojili
i pretekári známi zo svetových majstrovských súťaží. Mužské preteky na 15 kilometrov vyhral bývalý
slovenský reprezentant Peter Mlynár z ŠKP
Vysoké Tatry s časom 43:30,1. Druhé miesto
so stratou 35,2 sekundy obsadil účastník
tohtoročných Majstrovstiev sveta v Oberstdorfe Ján Koristek z klubu Ski Team JASE
Látky. Tretie miesto so stratou 36,7 sekundy
obsadil Ludek Šeller z českého reprezentačného družstva. Ženský stupeň víťazov ob-

Preteky žiackych kategórií sa konali v nedeľu.

sadili úspešné poľské reprezentantky, ktoré
pod vedením trénera Martina Bajčičáka
získali 3 medaily na tohtoročných
Majstrovstvách sveta juniorov vo
fínskom Vuokatti. Prvenstvo na
10 kilometrovej trati získala juniorská majsterka sveta Monika
Skinder s časom 33:23,4. Druhá
skončila Karolina Kaleta (34:04,7)
a tretie miesto obsadila Karolina
Kukuczka (35:29,0). Slovenská
pretekárka Barbora Klementová obsadila
štvrté miesto s časom 35:36,7.
V nedeľu sa zloženie účastníkov zmenilo a

na Štrbské Pleso si prišli zasúťažiť žiaci zo
slovenských klubov bežeckého lyžovania. Organizátori sa oproti minulosti rozhodli úplne
oddeliť preteky dospelých a dorastu od žiakov, aby bolo možné znížiť počet účastníkov
v areáli a aby pretekári mohli pricestovať z
domova priamo na preteky počas jedného
dňa. Mladší žiaci a žiačky súťažili na 1,4 kilometrovej trati klasickou technikou a starší žiaci a žiačky bežali 2,8 kilometra. Najúspešnejšie kluby v nedeľu boli Ski Team JASE Látky
(5 pódiových umiestnení), Biathlon Predajná
(4 pódiové umiestnenia) a domáci Športový
klub Štrba (3 pódiové umiestnenia).

Víťazi kategórie muži, juniori – víťaz Peter Mlynár, druhý v poradí Ján Koristek a tretí Luděk Seller.

Preteky sa konali za príjemného počasia, bežecké trate boli perfektne pripravené.

O organizáciu pretekov sa staralo
38 dobrovoľných rozhodcov zo Športového
klubu Štrba, pracovníci Športového areálu
Štrbské Pleso, pracovníci Obecnej polície
Štrba a členovia Dobrovoľného hasičského
zboru v Štrbe. Podujatie sa konalo z poverenia Slovenskej lyžiarskej asociácie a okrem
pretekov Slovenského pohára v Látkach sa
na Slovensku v sezóne 2020/2021 nekonali
žiadne preteky v behu na lyžiach a zrušené
boli aj decembrové medzinárodné preteky
Tatranský pohár v behu na lyžiach.
Matúš Jančík
riaditeľ pretekov
info@skstrba.sk
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Tajničku z krížovky ŠN č. 3/2021 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 15. 4. 2021. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie
tajničky zo Štrbských novín č. 2/2021: ...Čo január zameškal, to február doženie. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Helena Šutaríková, Družstevná 621/42,
059 38 Štrba, Viera Sokolová, Hlavná 234, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo v Tatranskej Štrbe.
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