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

Prajeme všetkým detičkám,
nielen v tento Deň detí,ale po všetky dni,
aby mali šťastné a spokojné detstvo
a aby boli milované a dostávali
od svojich blízkych čo najviac lásky.
Krásny a šťastný Deň detí.
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Projekt regenerácia vnútrobloku - Tatranská Štrba
Začiatkom tohto mesiaca Obec Štrba začala realizovať stavebné práce na revitalizácii verejných sídliskových plôch na sídlisku Lieskovec v
Tatranskej Štrbe. Obec pripravila projekt „Regenerácia vnútrobloku – Tatranská Štrba“, s ktorým bola úspešná a podarilo sa jej získať finančné
prostriedky z európskych zdrojov na jeho realizáciu. Projektová dokumentácia rieši modernizáciu vnútroblokového priestoru medzi bytovými domami a v ich okolí v rozsahu ohraničeného ulicami Štúrova, Štefánikova a Bellova.
V rámci tohto projektu sa zrealizujú nasledovné aktivity:
• stavebná úprava existujúcich chodníkov
a spevnených plôch
• výstavba nových chodníkov
• modernizácia existujúceho
detského ihriska a úprava
fitnes strojov do jednej spoločnej plochy
• výstavba nového detského
ihriska
• výstavba dreveného altánku
• vybudovanie 3 dažďových
záhrad na zadržiavanie povrchovej (dažďovej vody)
• sadovnícke úpravy spočívajúce vo výsadbe nových
stromov a kríkov a výrube
niektorých poškodených
stromov a kríkov.
• osadenie prvkov drobnej architektúry – osadenie 11 ks
nových lavičiek a 11 nových odpadkových košov.
V grafickej situácii sú predmetné chodníky označené žltou farbou.
V rámci tohto projektu sa urobí aj revitalizácia 340 m2 starých trávnikov a vysiatie 1400 m2 nového trávnika, vrátane
výsadby 800 m2 kríkov. Podľa projektovej

dokumentácie a na základe dendrologického prieskumu stavu stromov na sídlisku
bol pôvodne navrhnutý výrub 30 stromov.
Keďže boli k navrhovanému výrubu vznesené výhrady a pripomienky, výrub týchto

stromov bol momentálne pozastavený a
bude opätovne posúdený odborníkmi. A až
po vyjadrení predsedov všetkých bytových
spoločenstiev bytových domov sa pristúpi
k výrubu len tých stromov, u ktorých to
bude odborne preukázané a potvrdené,
že ich výrub je nevyhnutný. V rámci tohto
projektu sa však na sídlisku vysadí 95 no-

vých stromov (z toho 50 kusov listnatých
a 45 kusov ihličnatých).
Bioklimatické dažďové záhrady budú
realizované pred bytovými domami Osterva, Mlynica a Vtáčnik. Vodná hladina
dažďovej záhrady by sa mala
zadržať max. na 72 hodín. Dažďové záhrady sú navrhované v
pôdorysnom tvare (elipsa, ľadvinka) o rozmere cca 8 x 4 m.
V prípade novonavrhovaného, ako aj existujúceho detského ihriska sa vybudujú pod
nimi špeciálne dopadové bezpečnostné plochy, ktorú budú
chrániť deti pred zraneniami
pri páde. Existujúce fitnes exteriérové posilňovacie stroje
sa preložia na jedno miesto
o rozmere 8x8 metrov, ktoré
bude mať rovnako špeciálny
dopadový povrch. V centrálnej zóne sídliskovej plochy bude osadený nový drevený altánok o rozmeroch
5,4 x 6,0 m (6-uholníkového tvaru).
Po ďalšej diskusii pri začatí realizácie
tohto projektu sa starosta obce a poslanci
obecného zastupiteľstva zhodli, že okrem
uvedených aktivít na tomto sídlisku obec
• umiestni špeciálne odpadkové koše na
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psie exkrementy, kde bude zabezpečená
ich pravidelná údržba a servis
• zriadi 6 nových priechodov pre chodcov
na miestnych cestách na sídlisku, čím
sa zvýši bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez cesty na sídlisku
• dobuduje chýbajúce dva malé spojovacie chodníky (jeden oproti obecnému
úradu v dĺžke cca 25 m a druhý popri
ceste k bytovému domu Gerlach v dĺžke
cca 20 m)
• zváži trasovanie (smerovanie) naplánovaného nového chodníka od detských ihrísk smerom k bytovému domu Vysoká.
JUDr. Štefan Bieľak

Zo zasadnutia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
Dňa 3. mája 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Z dôvodu opatrení proti pandémie
COVID – 19 sa rokovanie uskutočnilo formou videokonferencie (online formou).

Krajskí poslanci schválili hospodárenie
a záverečný účet PSK za rok 2020. Kraj
hospodáril minulý rok s celkovou sumou
259 mil. eur a výsledok hospodárenia
predstavoval prebytok vo výške takmer 31
mil. eur, ktorý bude prevedený do rezervného fondu.
Zastupiteľstvo schválilo návrh na prijatie
úveru od Európskej investičnej banky vo
výške 30 mil. eur na realizáciu niekoľkých
investičných projektov pod názvom „Prešovská regionálna infraštruktúra“. Pôjde
najmä o projekty týkajúce sa rekonštrukcie ciest a mostov, vybraných objektov
stredných škôl, kultúrnych zariadení a zariadení sociálnych služieb.
Krajskí poslanci schválili realizáciu
projektov a aktivít PSK v rámci plnenia
Stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji pre rok 2021 v
celkovej sume 820 000,- eur. Z tejto sumy
bude financovaná aj projektová príprava

pre cykloprepojenie Vysokých Tatier a
Slovenského raja (Poprad, Gánovce, Hozelec, Švábovce). Poslanci zároveň uložili
riaditeľovi Úradu PSK zabezpečiť pasportizáciu existujúcich cyklotrás v jednotlivých
okresoch na území PSK do 31. 12. 2022.
Zásadná zmena však nastáva v prístupe
PSK k výstavbe cyklotrás, nakoľko PSK
prevzalo na seba pozíciu investora niektorých cyklotrás ako súčasť kostrovej siete
cyklotrás PSK: pôjde o niektoré úseky cyklotrás „Eurovelo 11“ a „Poloniny Trail“. Potrebné však je ešte doriešiť model budúcej
údržby a prevádzky týchto cyklotrás.
Zastupiteľstvo PSK schválilo aj projekt
„Vybudovania Strednej športovej školy v
Poprade“. Bývalé športové gymnázium
sa pred dvoma rokmi zmenilo na Strednú športovú školu, avšak bez potrebného
priestorového zázemia. PSK sa rozhodlo
zriadiť moderný školský športový areál v
hodnote cca 15,2 mil. eur (kúpna cena za
dokončené objekty vrátane pozemkov).
Pôjde o dostavbu rozostavaného športového areálu v Poprade na sídlisku Juh, ktorú bude realizovať spoločnosť Keraming
a. s. Trenčín a jeho súčasťou bude viacúčelová športová hala a tréningová hokejová
hala, budova školy s internátom, vonkajšie
športové (futbalové) ihrisko s atletickým
oválom, ale aj nová križovatka cesty 1/18
a príjazdovej komunikácie, vrátane areálových komunikácií a parkovísk. Celý areál
by mal byť dokončený do 31. 12. 2022.

Poslanci schválili v rámci Výzvy Mikroprogram PSK celkovo 478 žiadostí o dotácie z rozpočtu PSK na menšie aktivity v oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb v
celkovej hodnote 1,28 milióna eur. Do Výzvy Mikroprogram PSK bolo celkovo doručených 592 žiadostí, z toho podporených
bolo 478 projektov. Najviac financií sa
ušlo kultúre. Krajskí poslanci podporili až
286 žiadostí v celkovej výške viac ako
719 tisíc eur. V programe Šport bolo
úspešných 163 žiadostí v celkovej hodnote takmer 473-tisíc eur. V programe Sociálne služby bolo schválených 29 zámerov v
celkovej výške viac ako 87 tisíc eur.
Finančnú dotáciu z rozpočtu PSK na rok
2021 získa aj
1. Dobrovoľný hasičský zbor Štrba na vybavenie pre mladých hasičov na športové účely – 3 000 eur
2. Športový klub Štrba – športové triedy
– na zimnú školu behu na lyžiach pre
deti a mládež – 5 000 eur
3. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štrba
na reštaurovanie kazateľnice z Kostola
sv. Ondreja v Štrbe – 6 645 eur
4. Obec Štrba na vydanie monografie „Štrba a jej dejiny po roku 1945“ – 6 000
eur
5. Dom seniorov Tatranská Štrba, n. o. na
bezdrôtový privolávací systém pre klientov – 5 500 eur.
JUDr. Štefan Bieľak

ŠTRBSKÉ NOVINY 5

Pracovné aktivity v obci

Napojenie zdravotného strediska na dažďovú kanalizáciu.

Oprava stĺpu elektrického vedenia pri rímskokatolíckej farnosti.

Pokračovanie prác na novej ozubnicovej železnici z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso.

Orezávanie poškodených konárov v areáli detského ihriska v Štrbe.

Oprava diela, ktoré je venované MUDr. Ľudovítovi Markušovskému.

ŠTRBSKÉ NOVINY
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Triedenie odpadu je stále problémom
Začalo sa jarné upratovanie spojené s prácami v záhradách a na poliach a s ním vzniká aj väčšie množstvo odpadu, či už objemného, komunálneho alebo záhradného. No nie všetci ho vieme triediť správne. Mnohí z vás zaregistrovali, že ako sa v obciach triedi, tak sa aj platia poplatky
za uloženie na skládku. Tie sa znižujú počtom správne vytriedených zložiek. Aj napriek tomu, že máme v obci zavedený separovaný zber, dvakrát
ročne zabezpečujeme zber objemného odpadu, máme šesťkrát do týždňa otvorený zberný dvor, aj tak sa stretávame s občanmi, ktorí vyhadzujú
tento odpad do prírody v našom katastri. Častokrát nám nahlasujú nelegálnu skládku milovníci prírody. Je to neskutočne zarážajúce a smutné,
že aj napriek vytvoreným podmienkam, sa také niečo deje. Naši pracovníci sa častokrát stretávajú aj s prípadmi, kedy v zberných nádobách na
papier, plasty, kovy a sklo nájdu to, čo tam nepatrí. Je v nich komunálny odpad, tráva či kuchynský odpad. Obec pritom zabezpečila do každej
domácnosti kompostér na biologicko-rozložiteľný odpad, ktorý by nemusel končiť v komunálnom odpade.
• 8 % tvorí zmesový odpad – nerecyklovateľný
Zberný dvor v Štrbe na ulici 29. januára je otvorený pondelok – piatok
od 7,00 – 9,00 hod a sobotu od 8,00
– 14,00 hod.
Na zberný dvor môžete doviezť DKO
– drobný komunálny odpad, pokosenú
trávu, konáre, textil a šatstvo, pneumatiky, farby, elektroodpad, nebezpečný odpad, jedlé oleje a tuky, kovy
a drevo.

Častý pohľad na naše kontajnerové stojiská.

Slovensko sa ocitlo na siedmej priečke
krajín EÚ s najmenšou produkciou odpadu - 421 kg na osobu. Dobrou správou je,
že množstvo recyklovaného odpadu dosiahlo nové maximá a za posledné roky sa
množstvo recyklovaného odpadu (recyklované materiály a kompostovanie) takmer
strojnásobilo z 37 miliónov ton (87 kg na
osobu)
Ak by sme dokázali v obci Štrba čo najviac vytriediť, tak by miera zhodnotenia v
našej obci bolo ďaleko lepšia a za tonu by
sme platili menej.
Za rok 2020 bola úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 31,60 %, a preto musíme v tomto roku podľa zákona č. 329/2018
Z.z. platiť platiť za uloženie odpadu 22 €/
tonu. Ak by miera triedenia bola na 60 %,
tak by sme šetrili a mohli by sme platiť 11
€/tonu. Obec v roku 2020 vyprodukovala
763,52 t komunálneho odpadu.
Dôsledným triedením môžeme vytriediť
až 90 % odpadov, ktoré končia v odpadových nádobách. Približné zastúpenie
jednotlivých zložiek odpadu založené na
prieskume obsahu nádob je nasledovné:
• 49 % tvorí biologicky rozložiteľný odpad
–využiteľný kompostovaním
• 13 % tvorí papier - dobre recyklovateľný

• 12 % tvoria plasty - dobre recyklovateľné
• 6 % tvorí sklo - dobre recyklovateľné
• 4 % tvorí textil - recyklovateľné v minimálnej miere
• 3 % tvoria kovy - dobre recyklovateľné
• 3 % tvorí stavebný odpad - dobre recyklovateľný
• 1 % tvoria tetrapaky - dobre recyklovateľné
• 1 % tvorí nebezpečný odpad – recyklovateľné v obmedzenej miere

Zberný dvor na ul. 29. januára v obci.

Triedenie odpadov je to najmenej, čo
by sme mali pre našu planétu urobiť. Len
správne vytriedený odpad na jednotlivé
zložky možno recyklovať – teda vrátiť späť
do obehu. Okrem triedenia odpadov pre
recykláciu by sme však mali vzniku odpadov predchádzať. Opätovným používaním
výrobkov a obalov alebo obmedzovaním
zbytočnej spotreby môžeme ušetriť ešte
viac energie a prírodných zdrojov ako ušetríme recykláciou.
Staňme sa preto zodpovednejšími!
Naučme to aj naše deti!
Ing. Štefánia Srebalová
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Ďalšie trhové miesto v obci
Obec Štrba oznamuje občanom, že od
10. mája 2021 zriadila ďalšie predajné trhové miesto v parku pri obchode Dušana
Šerfela na ul. Čsl. armády so spevnenou
plochou.
Predajné miesto je určené predovšetkým predajcom, ktorí využívajú na predaj
osobné, príp. nákladné motorové vozidlá z
dôvodu, že v centre obce na námestí sa
motorovými olejmi poškodzovala dlažba. Ide predovšetkým
o predaj stromčekov, hydiny,
odevov, obuvi, ďalšie pojazdné
predajne, opravovne a pod.
Pravidelný predaj zeleniny
(utorok, piatok) podnikateľom z
Dunajskej Stredy sa bude konať
na pôvodnom mieste, t.j. na námestí pred kultúrnym domom.
Predajca zeleniny a ovocia z Dunajskej Stredy bude naďalej
Ing. Anna Hurajtová predávať na námestí pred kultúrnym domom.

Nové trhovisko v blízkosti parku pri predajni
potravín D. Šerfela.

Pošta Štrba - zmena
hodín pre verejnosť

Očkovanie proti COVID-19 V našej obci
Obec Štrba v spolupráci s Prešovským
samosprávnym krajom zabezpečila očkovanie proti vírusovému ochoreniu COVID-19 vakcínou od spoločnosti PFIZER
pre obyvateľov obce Štrby. Očkovanie sa
uskutočnilo 16. mája 2021 v priestoroch
bývalej predajne potravín Nezábudka. Zaočkovaných bolo 205 obyvateľov našej
obce.

S účinnosťou od 1. mája 2021 bola
na Pošte Štrba realizovaná zmena hodín
pre verejnosť:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:
7.30 – 13.15 h, 14.00 – 15.00 h.
Streda:
8.00 – 12.00 h, 14.00 – 17.00 h.

76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny
Pandémia pozastavila aj činnosť ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Štrbe.
8. mája 2021 sme si pripomínali Deň víťazstva nad fašizmom, 76 rokov od skončenia 2. svetovej vojny v Európe, najstrašnejšej vojny v novodobých dejinách.

8. mája 2021 si členovia výboru ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Štrbe pripomenuli 76. výročie víťazstva nad fašizmom položením venca k pamätníku Smútiaca mať.

Výbor Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov si tento
pamätný deň uctil pri pomníku Smútiaca mať.
V dôsledku opatrení súvisiacimi s pandémiou
Covid 19 sa stretli starosta obce Štrba Michal
Sýkora s členmi výboru a k pamätníku položili kyticu kvetov. Symbolickým zapálením
sviečky vzdali úctu obetiam vojny. Krátky
príhovor predniesol predseda ZO SZPB Pavol
Otčenáš. Po skončení pietnej spomienky starosta informoval prítomných o pripravovanej
rekonštrukcii areálu pamätníka a o ďalších
prácach pre rozvoj obce.
Pandémia ovplyvnila život nás všetkých a
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2. svetovej vojne. Nemci delostrelecizolácia ľudí z dôvodu ochrany zdravia
kou paľbou 4. septembra 1944 časť
obmedzila aj činnosť organizácií a
obce vypálili ako odplatu za pomoc
spolkov, medzi nimi aj ZO SZPB. V
obyvateľov partizánom počas povstaroku 2020 boli zhromaždenia viaceleckých bojov. Došlo ku škodám na
rých osôb zakázané, niektoré slávnosmajetku a bohužiaľ, aj na ľudských
ti na pamätných miestach boli zrušeživotoch. V prípade, že Múzeum SNP
né. Aj v Štrbe významné 75. výročie
v Banskej Bystrici žiadosti vyhovie,
ukončenia vojny a spomienková slávmohli by požiadať aj o možnosť vynosť 76 rokov od oslobodenia obce
sadenia stromčeka v Sade života vo
sa z dôvodu pandemických opatrení
vypálenej obci Kalište.
konali tiež za obmedzenej účasti.
Pri príležitosti 740. výročia vzniku
Priaznivá epidemiologická situácia
mája 2021 si ukončenie 2. svetovej vojny pripomenuli aj
obce
Štrba a 140. výročia vzniku Tatumožnila v lete uvoľňovanie opatrení, 9.
členovia výboru MO Matice slovenskej v Štrbe.
ranskej Štrby obecné zastupiteľstvo
a tak sa členovia ZO SZPB spolu s
občanmi obce 29. augusta zúčastnili už tra- 2020 a následne aj na uvedení tejto mono- schválilo oceniť Cenou obce Štrba Pavla
dične dôstojnej slávnosti a kladenia vencov grafie do života. Súčasťou autorského kolektí- Otčenáša za činnosť vo funkcii predsedu ZO
pri 76. výročí SNP. 16 členov SZPB pod ve- vu boli aj členovia ZO, ktorí sa na zostavovaní SZPB a za dlhoročnú prácu pri rozvoji športu
dením starostu obce a predsedu ZO si odkaz publikácie podieľali, a to Michal Sýkora a a v dozornom výbore COOP Jednota.
Aktuálne sa situácia v šírení vírusu Covid
SNP uctili na regionálnych oslavách na Pod- Michal Petruška. Krstným otcom bol predsebanskom položením venca pri žulových ka- da ZO Pavol Otčenáš, ktorého otec padol v zlepšuje, opatrenia sa znovu postupne uvoľňujú. Všetci si prajeme, aby sme zostali zdrameňoch. Po skončení slávnosti sa presunuli 2. svetovej vojne pri Liptovskom Mikuláši.
na miesta, kde sa koncom 2. svetovej vojny
Na základe uznesenia výročnej členskej ví a život sa vrátil do normálu. Buďme naďalej
odohrávali jedny z najťažších bojov – navští- schôdze zo dňa 24. 1. 2020 ZO SZPB a opatrní, aby sme sa mohli tešiť s blízkymi v
vili vojenský cintorín Háj Nicovô. Tu si pripo- obec Štrba začali s vybavovaním zaradenia rodine i pri rôznych spoločenských aktivitách.
Anna Gejdošová, ZO SZPB v Štrbe
menuli aj pamiatku spoluobčanov, ktorí sa obce Štrba do zoznamu vypálených obcí v
zúčastnili ťažkých bojov o Liptovský Mikuláš.
Spomienku venovali obyvateľom Štrby, ktorí
tu v bojoch zahynuli, a to Michalovi Bobákovi, Pavlovi Otčenášovi Janík a Pavlovi Otčenášovi Martek u Sokola. Pri návrate položili
veniec aj k Pomníku SNP na Štrbskom Plese.
Účastníci poďakovali za zrealizovanie tohto
zájazdu starostovi obce Michalovi Sýkorovi a
Ing. Dagmar Vincovej.
V roku 2020 bola vydaná hodnotná publikácia Obyvatelia Štrby vo svetových vojnách,
ktorá opisuje udalosti tak v 1. svetovej vojne,
ako aj priebeh 2. svetovej vojny a SNP v Štrbe a jej okolí. Členovia Základnej organizácie
Členovia ZO SZPB v Štrbe na regionálnych oslavách SNP na Podbanskom v roku 2020.
SZPB sa zúčastnili na jej prezentácii 18. júna

102. Výročie úmrtia generála m. r. Štefánika
Štrbskí matičiari sa zúčastnili pietnej
spomienky pri príležitosti 102. výročia
tragickej smrti M. R. Štefánika. Podujatie
organizovali mesto Poprad a MO Matice
slovenskej v Poprade. Týmto dvom inštitúciám patrí aj naša vďaka za krásny pamätník, na ktorom sme mohli položiť veniec
najvýznamnejšiemu Slovákovi v novodobých dejinách.
Michal Pavela
MO MS v Štrbe

Štrbskí matičiari sa zúčastnili pietnej spomienky v Poprade.
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Kameň pod Štrbským plesom v trase zubačky
Zakladateľom Nového Štrbského Plesa v nadmorskej výške približne 1315 metrov bol staviteľ a architekt Karol Móry (1845 - 1921). V roku
1897 kúpil od členov štrbského urbárskeho spoločenstva 43 hektárov lesných pozemkov juhovýchodne od Štrbského Plesa. Ako staviteľ s architektonickým estetickým cítením si uvedomoval výhodnú polohu tohto pozemku i možnosti jeho budúceho využitia. Vybudoval umelé jazero dlhé 243
m, široké 182 m, dosahujúce hĺbku takmer 10 metrov s plochou 2,12 hektárov, ktoré neskôr nazval Nové Štrbské pleso. Na kopci Klát (1343 m
n.m.) postavil jednoduchú drevenú rozhľadňu (Monte Móry), z ktorej je nádherný výhľad na Vysoké a Nízke Tatry.

Karol Móry sa 25. júna 1903 oženil v Budapešti s vychovávateľkou nemecko-belgického pôvodu Máriou Helenou Fizaine
(1875 - 1920). Pochádzala z pomerne rovinatej časti Belgicka a azda práve preto
si Vysoké Tatry zamilovala a bola inšpirátorkou využitia tohto krásneho miesta na
klimatické kúpele.
V roku 1905 vyrástol Móryho hotel,
ktorým chcel Karol Móry prilákať menej
náročnú klientelu do Tatier, čo sa mu aj

podarilo. V objekte hotela s ústredným kúrením a od roku 1921 aj s elektrinou bolo
45 izieb, reštaurácia, veranda, terasy, hala,
drevené balkóny.
Karol Móry s manželkou Helenou Fizaine spečatili svoje dielo do skaly. Pozdĺž

trate ozubnicovej železnice pri stĺpe č. 147
je do skaly vytesaný text:
„Coloniam hanc fundaverunt Carolus
Mory Etejusconiu Helena Fizaine MDCCCCV“, čo vo voľnom preklade znamená
„Osada, ktorú založil Karol Móry a manželkou Helenou Fizaine v roku 1905“.
Areál, ktorý vlastnili Móryovci, poznáme
pod oficiálnym názvom Nové Štrbské Pleso. Po Karolovej smrti v roku 1921, keďže
ich manželstvo bolo bezdetné, hotel Móry
viedol jeho synovec, banskobystrický obchodník a hudobný skladateľ Ján Móry.
Osada bola v roku 1945 znárodnená a
postupne urbanisticky splynula so Štrbským Plesom.
Ľubomíra Otčenášová
Zdroj: M.Bárdiová: Ján Móry, Kolektív
autorov: Štrbské Pleso a okolie

Štrbskí matičiari vysadili stromčeky na šoldove
staroslovenskí predkovia slávili jedno zo
svojich božstiev – Tura. Oslavy spočívali
v čistení a otváraní studničiek a sadením
už spomenutých májov. Bola to oslava príchodu nového života. Predseda Miestneho
odboru Matice slovenskej v Štrbe ďakuje
Pri sadení.

Štrbskí matičiari 25. apríla tohto roku zasadili na Šoldove 18 mladých stromčekov.
Väčšinu zasadili na severnej strane, ale
tak, aby nebola zakrytá panoráma Tatier
a krásny výhľad na naše veľhory. V Štrbe
sa na Rusadle (Turíce) sadili slobodným
dievčatám pred ich domy, tzv. máje, ktoré
pozostávali z dvoch briez a jedného červeného smreku alebo štyri brezy a dva červené smreky. Matičiari ich zasadili podobne
na Šoldove slobodným matičiarkam, a tak
si pripomenuli tento krásny zvyk, ktorý sa
už zo Štrby vytratil. Turíce sa slávia 50 dní
po Veľkej noci. Už názov napovedá, že pochádza z predkresťanskej doby, keď naši

Na Šoldove bolo vysadených 18 stromčekov.

všetkým členom, ktorí sa zúčastnili sadenia na Šoldove a členom Dobrovoľného
hasičského zboru v Štrbe za pravidelné
polievanie stromčekov.
Michal Pavela
MO MS v Štrbe
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Štruktúra Ubytovaných návštevníkov v štrbe v roku 2020
V uplynulom roku 2020 sa v Štrbe, v porovnaní s rokom 2019, výrazne znížil v dôsledku koronavírusu počet ubytovaných návštevníkov nielen
zo Slovenska, ale najmä zo zahraničia. Týmto sa tiež zmenilo zloženie dvadsiatich najdôležitejších krajín, tzv. „Top twenty“, odkiaľ k nám v
minulých rokoch prichádzalo najviac návštevníkov. Na prelome rokov sme s optimizmom prijali správy o začiatku očkovania proti vírusu s názvom
COVID – 19. Nové mutácie však naše predčasné ovácie opäť schladili. Ako sa ukazuje, vírus sa nevzdá bez boja ... Uplynulý prvý kvartál roku
2021, ako aj očakávania návštevnosti do konca roku 2021 v súvislosti so stavom pandémie koronavírusu nám preto nedávajú nádej, že by sa
situácia mohla v krátkej dobe zmeniť k lepšiemu.
Ako bolo uvedené z predchádzajúcom čísle Štrbských novín
č. 3/2021, v roku 2020 bolo v Štrbe /v samotnej obci, v Tatranskej
Štrbe i na Štrbskom Plese/ ubytovaných spolu 102 831 návštevníkov,
z čoho bolo 75 412 zo Slovenska a
27 419 zo zahraničia. V porovnaní s
rokom 2019 to predstavuje pokles
o – 36,78 %. Tento pokles však nebol medzi domácimi a zahraničnými
návštevníkmi rovnomerný, pretože
Slováci poklesli o – 31,78 %, ale
zahraniční návštevníci poklesli až o
43,39 %.

Štrbské Pleso je častým cieľom aj cykloturistov.

Graf štruktúry ubytovaných zahraničných návštevníkov v regióne Tatry.

Dlhoročný vzájomný pomer medzi domácimi a zahraničnými ubytovanými návštevníkmi pritom v našej obci od roku 2011,
kedy vznikla dnešná Oblastná organizácia
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry,
ktorej je súčasťou aj obec Štrba, bol 66 %
domácich a 34 % zahraničných návštevníkov. Preto pri porovnaní tohto pomeru návštevníkov s pomerom návštevníkov v roku
2020 môžeme konštatovať nárast pomeru
ubytovaných návštevníkov zo Slovenska
zo 66 % na 73,34 % a naopak pokles pomeru ubytovaných návštevníkov zo zahraničia z 34 % na 26,66 %.
Samotné zloženie dvadsiatky najdôleži-

tejších krajín, tzv. „Top twenty“, odkiaľ v
roku 2020 prišlo do Štrby aj napriek prvej i
druhej vlne pandémie koronavírusu najviac
návštevníkov, je možné si pozrieť v priloženej tabuľke, ktorá uvádza nielen absolútne
počty ubytovaných návštevníkov, ale aj ich
percentuálny podiel na celkovom počte
ubytovaných návštevníkov v roku 2020.
Rovnaké údaje sú uvedené aj za rok 2019,
takže je možné si tieto vývojové trendy ľahko porovnať. Grafické zobrazenie predstavuje tieto výsledky v rámci regiónu.
Na doplnenie tejto informácie je ešte
potrebné uviesť, že oproti roku 2019 v
zozname dvadsiatich najdôležitejších kra-

jín, odkiaľ k nám prišlo najviac
návštevníkov na ubytovanie v roku
2020, aktuálne vypadli 3 krajiny, a
to Južná Kórea, Izrael a Španielsko
a naopak do neho boli v roku 2020
zaradené nové 3 krajiny, a to Estónsko, Belgicko a Švajčiarsko.
Podobné výsledky zmeny štruktúry ubytovaných návštevníkov,
aké boli zaznamenané v roku 2020
v Štrbe, sú vykázané aj na Slovensku a dokonca aj v celej Európskej
únii /EÚ/. Počty prenocovaní účastníkov domáceho cestovného ruchu
/DCR/ v krajinách EÚ celkove klesli
o 38 %, ale tých zahraničných /nerezidentov/ až o 68 %.
Najvyšší, viac ako – 40 % pokles počtov
prenocovaní účastníkov DCR z krajín EÚ
vykazujú Španielsko, Grécko a Rumunsko.
Je pritom paradoxom, že viacero malých
krajín EÚ vykazuje v roku 2020 dokonca
pri tomto ukazovateli nárast počtov prenocovaní. Rekordérom je Slovinsko s nárastom + 33 % DCR, nárast vykazuje ešte aj
Malta a Cyprus.
Čo sa týka počtov prenocovaní účastníkov zahraničného cestovného ruchu, v
tomto ukazovateli vykazujú v roku 2020
v porovnaní s rokom 2019 pokles zhodne
všetky krajiny EÚ, pričom najvyššie poklesy, až okolo 80 % boli vykázané na Cypre,
v Rumunsku a v Španielsku. Samozrejme,
dopad poklesu cestovného ruchu /CR/
na tvorbu hrubého domáceho produktu
/HDP/ sa v európskych krajín veľmi rôzni,
pretože je veľmi rozdielny aj podiel CR na
HDP. Napr. v takom Grécku je to až 24 %,
v Taliansku 13 %, ale na Slovensku je to
len 2,8 %.
Svetová organizácia cestovného ruchu
/UNWTO/ so sídlom v Madride zverejnila, že
pokles počtu zahraničných turistov v roku
2020 bol vo svete v priemere 70 – 75 %,
pričom najvyšší pokles bol v ázijsko – tichomorskej oblasti až o 82 % a najnižší v
USA a v Európe cca 68 %. V absolútnych
číslach tento pokles predstavoval cca 900
mil. návštevníkov a cestovný ruch v roku
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Tabuľka so štruktúrou ubytovaných návštevníkov v Štrbe.

vávajúci pokles počtu turistov, najmä tých
zahraničných. AHRS očakáva pokles počtu
prenocovaní o 38 %, čo predstavuje menej ubytovaní v porovnaní s rokom 2019 o
viac ako 4,3 milióna.
Počet prenocovaní tak v roku 2021
klesne o viac ako 8,7 milióna. Bude to
najhorší výsledok za ostatných 23 rokov.
Podľa spotrebiteľského prieskumu, ktorý
bol zrealizovaný vo viacerých európskych
krajinách bude totiž počas leta 2021 predovšetkým záujem o destinácie, kde sú
pláže a more.
Slovensko je preto v týchto prieskumoch
na chvoste záujmu európskych turistov.
Podľa vyjadrenia prezidenta Zväzu cestovného ruchu Mareka Harbuľáka tu však svoju úlohu zohráva aj zlý manažment riešenia
pandémie na Slovensku a výsledky v boji
proti ochoreniu Covid – 19. Letná sezóna
2021 tak s vysokou pravdepodobnosťou
nedosiahne parametre minulého leta a zachrániť ju môžu iba domáci a českí turisti.
Ministerstvo plánuje naďalej pokračovať v pozitívnej propagácii Slovenska v
zahraničí so sloganom „Travel to Slovakia
– Good idea“ /Dovolenka na Slovensku –
dobrý nápad/. AHRS však žiada vládu a
príslušné rezorty aj o čo najskoršie navýšenie finančných prostriedkov do schémy
pre cestovný ruch. Na stole by podľa nich
malo byť aj predĺženie splatnosti sociálnych odvodov do konca roku 2021. Rezort
hospodárstva by mal zase urgentne zvýšiť
výšku pomoci predovšetkým za obdobie
„lockdownu“ a zároveň prijať opatrenia na
zrýchlenie schvaľovania žiadostí o vyplácanie pomoci.
Podľa údajov ŠÚ SR, Eurostatu
a UNWTO voľne spracoval
Ing. Peter Chudý

Člnkovanie na jazere bolo populárne aj v lete 2020.

2020 sa tak v tomto ukazovateli dostal
na úroveň roku 1990, t.j. na úroveň spred
tridsiatich rokov. Táto strata bola finančne
vyčíslená na cca 900 mld. eur.
Viaceré renomované svetové finančné
inštitúcie, napr. americká investičná banka
Morgan Stanley, sa v krajinách EÚ obávajú aj nadchádzajúcej letnej sezóny 2021,
ktorá môže byť vážne ohrozená aktuálnym
vzostupným počtom nových prípadov koronavírusu, ako aj pomalším tempom očkovania. Z krajín EÚ by to mohlo spôsobiť
veľkú ekonomickú ujmu najmä Taliansku,
Španielsku, Portugalsku a Grécku.
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska /AHRS/ očakáva aj v roku 2021 pretr-

Jednou z mála letných športových akcií 2020 bol aj ČSOB Nočný beh okolo Štrbského plesa.
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Storočnica najstaršieho slovenského časopisu
Najstarším, nepretržite vychádzajúcim časopisom na našom území je od roku 1921 časopis Krásy Slovenska, ktorý sa začiatkom tohto roku
„dožil“ storočnice. Je venovaný prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a ľudovým tradíciám. V našom prostredí je to skutočný unikát, pretože časopis „prežil“ všetky doterajšie režimy, z ktorých
viaceré boli dokonca totalitné. Svetlo sveta uzrel vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a hlavným iniciátorom jeho vzniku bol Miloš Janoška.
Od roku 2003 ho vydáva vydavateľstvo Dajama RNDr. Daniela Kollára a jeho aktuálnym šéfredaktorom je už šestnásť rokov Mgr. Zuzana Kollárová.
Slovensko je turisticky príťažlivá krajina
a samotná príroda krajiny sa stala súčasťou kultúrnej a národnej sebaidentifikácie.
V čase vzniku časopisu Krásy Slovenska
v roku 1921 však nemožno v žiadnom
prípade hovoriť o tom, že by sa turistika
pestovala v nejakom masovom meradle.
V období pred prvou svetovou vojnou bola
turistika ešte len, ľudovo povedané „v plienkach“ a do hôr chodili predovšetkým lepšie
situovaní jednotlivci a skôr vzdelanci. Medzi
prvými turistami však nebolo veľa Slovákov, v slovenskom živote 19. storočia bola
turistika zaznávaná, ba aj ignorovaná. Hoci
niekoľko jednotlivcov so záľubou pestovalo
turistiku, bol to jav skôr ojedinelý.
V rozvoji organizovanej turistiky zohra-

Prvá strana jubilejného čísla.

li veľký význam na našom území najmä
Vysoké Tatry. Už v druhej polovici 19. storočia možno hovoriť o jej organizovaných
začiatkoch. K vzniku organizácií, spolkov a
hnutí, ktoré začali organizovať pešie výlety
a ďalšie formy pohybu v prírode prispeli aj
rozvoj kartografie a rozšírenie informačných prostriedkov. Zásadným vkladom k
rozvoju turistiky v druhej polovici 19. storočia bola nepochybne železnica, ktorá od
roku 1871 sprístupnila Vysoké Tatry nielen
vtedajšiemu Uhorsku, ale celej Európe. Zvýšila sa tým návštevnosť tatranskej oblasti a
postupne začali vznikať turistické ubytovne
a chaty a aj prvé turistické spolky.
Spišskí Nemci a Maďari založili už v roku
1873 v Starom Smokovci Uhorský karpatský spolok so sídlom v Kežmarku ako prvý

vytvorenie fungujúcej slovenskej turistickej
organizácie nastali až po skončení prvej
svetovej vojny, kedy v roku 1919 bol v Liptovskom Mikuláši založený Tatranský spolok turistický, ktorý sa neskôr v roku 1920
zlúčil s Klubom československých turistov
a bola takto vytvorená jednotná turistická
organizácia na území novovzniknutého
Československa.
A tak až za týchto podmienok Miloš Janoška a Pavol Stacho, ktorí obaja pôsobili v
tom období v liptovskomikulášskom spolku
Tranoscius, začali pociťovať potrebu väčšej
Pamätná tabuľa na budove materskej školy.
propagácie slovenskej turistiky a práve
turistický spolok v Uhorsku vôbec. Ten mal turistický časopis mal byť podľa nich najpodľa svojich stanov ako prvoradý cieľ lepším prostriedkom k jej ďalšiemu rozvoju.
„sprístupňovať a vedecky preskúmavať Miloš Janoška vymyslel názov Krásy SloTatry“, čo v praxi predstavovalo už začia- venska a Pavol Stacho sa obrátil na svojho
tok systematickej ochrany prírody, vznik priateľa Mateja Sopku, ktorý zase v USA
horskej vodcovskej a záchrannej služby a zorganizoval finančnú zbierku na jeho vydávanie. Za pomoci amerických Slovákov
výstavbu turistických chodníkov a chát.
sa vyzbierala na tie časy veľká finančV tomto období bolo možné na Sloná čiastka 5 000 Kčs, a tak sa
vensku zaregistrovať skupinové
Janoška so Stachom ako prví
vychádzky do prírody len ojediredaktori mohli pustiť do vynele, aj to iba v úzkej vrstve
dania prvého čísla.
vzdelancov. Boli to najmä
Prvé číslo časopisu Kránárodné púte a výlety na
sy
Slovenska sa nepredáKriváň. Až na začiatku
valo,
ale bolo rozposielané
20. storočia tu svoju výako
ukážka
s dovetkom, že
znamnú úlohu zohrali predodruhé
číslo
bude
zasielané
všetkým bratia Janoškovci.
už
iba
skutočným
predplatiteJeden z nich, Miloš Janoška,
ľom. Obálku prvého čísla zdoktorý v rokoch 1905 – 1915
bila
silueta národného symbolu
pôsobil ako učiteľ v Štrbe, tu v
Slovákov, končiara Krivároku 1911 napísal aj prvéMiloš Janoška, jeden z prvých
ho slovenského turistické- dvoch redaktorov Krás Slovenska. ňa s hradbou tatranských
štítov. Keďže jednou z
ho Sprievodcu po Tatrách.
ciest
hľadania
vzťahu
ľudí k mladej ČesPrvý pokus o založenie slovenskej turistickoslovenskej
republike
bolo aj formovanie
kej organizácie ešte pred prvou svetovou
vlastenectva
prostredníctvom
poznávania
vojnou urobila Slovenská snemová národvlastnej
krajiny,
zakladateľ
časopisu
Miloš
nostná strana a za predsedu športového
Janoška
za
hlavné
heslo
novovzniknutého
/turistického/ odboru zvolila v roku 1913
časopisu vybral motto „Poznajme otčinu!“
Dr. Juraja Janošku.
Keďže časopis Krásy Slovenska začali
V tomto období však takéto snahy o vyvydávať
slovenskí turistickí nadšenci z Liptvorenie samostatnej slovenskej turistickej
tova,
tak
sa aj obsah článkov prvého ročníorganizácie nenašli zatiaľ širšiu odozvu
ka
sústreďoval
predovšetkým na prírodné
medzi slovenským ľudom, ktorý navyše žil
krásy
tohto
kúta
Slovenska. Veľký priestor
vo veľmi zlých sociálnych podmienkach,
však
bol
venovaný
najmä Vysokým Tatdokonca v čase ostrej maďarizácie boli tarám,
ktoré
boli
už
vtedy
stredobodom zákéto snahy neželané. A tak podmienky pre
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Miloš Janoška ako turista s palicou.

ujmu turistickej verejnosti. Pomerne veľa
sa však vtedy písalo aj o poľských Tatrách,
pretože ešte dlho po vojne neboli ukončené spory o vytýčenie štátnej hranice medzi
Poľskom a Československom v oblasti Tatranskej Javoriny.
Krásam Slovenska sa pomerne dobre darilo byť apolitickým časopisom. Výnimkou
bolo niekoľko čísiel napr. z obdobia Slovenského štátu a stalinského obdobia začiatkom päťdesiatych rokov. Ako uviedol Daniel Kollár „v osemdesiatych rokoch boli z
hľadiska ochrany prírody a pamiatok Krásy
Slovenska snáď jediným kritickým médiom
v Československu. Popularizovali ochranu
prírody, uverejňovali poučné články o jej
ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím
prispeli k formovaniu enviromentálneho a
kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska.“
Aj súčasná redakcia sa snaží o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov
Slovenska, často nepoznaných. Svedčia
o tom nielen mnohé stále rubriky, ktoré
ho charakterizujú celé desaťročia: Tipy na
výlety, Odporúčame navštíviť, Okienko z
Tatier, ale napr. aj veľký seriál o ľudovej
kultúre regiónov Slovenska.
Už od roku 1964 sa každoročne uskutočňujú tradičné stretnutia čitateľov časopisu
Krásy Slovenska. Prvý ročník bol zorganizovaný na počesť prvého výročia úmrtia zakladateľa časopisu a jeho prvého redaktora
Miloša Janošku a potom sa stretnutie stalo
tradíciou. Pri organizácii týchto stretnutí sa
pravidelne striedajú lokality západného,
stredného a východného Slovenska. Miesta
organizovania jednotlivých zrazov boli a sú
už na niekoľko rokov dopredu rezervované.
V tomto roku by sa stretnutie „krásistov“

časopis Krásy Slovenska
malo uskutočniť ako jeho
úprimne vážim. Sú to vlastuž 57. ročník v termíne
ne Pravdy o Slovensku. Zá28. až 30. mája 2021 v
pas s biznisom, ktorý chce
Ružomberku a na Malinom
krajinu iba zobchodovať,
Brde, čiže symbolicky v
nie je ľahký a populárny.
Liptove – tam, kde časopis
Hovorí sa, že keď nejde o
pred sto rokmi vznikol.
život, nejde o nič dôležité.
Sté výročie nepretržitéKrásam Slovenska počas
ho vydávania slovenského
časopisu o krásach Slobohatej histórie ide predovenska zarezonovalo aj v
všetkým o život nás všetcelej slovenskej kultúrnej
kých, ale i svoj. Existencia
časopisu je výsledkom
obci a mnohí zo známych
vytrvalosti, odhodlania a
umelcov vyjadrili na stránkach tohto časopisu svoje Prvá strana časopisu Krásy Slovenska. dobrovoľnosti niekoľkých
generácií redaktorov, fotovyznanie k tomuto krásnemu jubileu. Jedno z tých najkrajších patrí grafov a ochranárov v boji o život. Krásam
režisérovi a hercovi Jurajovi Nvotovi, ktorý Slovenska prajem nesmrteľnosť“.
Podľa časopisu Krásy Slovenska 1-2/2021
napísal:
voľne spracoval Ing. Peter Chudý
„Krása je symbolom pravdy, a preto si

ŠČítanie obyvateľov pokračuje
Obec Štrba naďalej vyzýva obyvateľov, aby sa zúčastnili asistovaného sčítania.
Obyvatelia môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto na Obecnom úrade v
Štrbe alebo pracovisku v Tatranskej Štrbe, prípadne objednať si mobilného asistenta
na tel.č. 052/7878 840, 052/4484 420.
K 20. 5. 2021 sa v obci sčítalo samosčítaním a asistovaným sčítaním 3 236 obyvateľov (z celkového počtu 3 399), čo z predstavuje 95,2 %.

Štrbskí Turisti v Lačnovskom kaňone
Miestni ho volajú Malý Slovenský raj, no
pre viacerých sa jedná o menej známy kút
Slovenska. A to je trošku škoda, lebo Lačnovský kaňon je atraktívny a divoký kút
východného Slovenska, neďaleko Prešova.

Je to potokom vytvorená tiesňava, takže
skaly, voda a občas nejaký ten šmykľavý
úsek.
A práve tam sa vybrali štrbskí turisti dňa
9. mája 2021.
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Malý Štrbský maratón odštartuje druhú Júlovú nedeľu po ročnej prestávke
Prvý ročník MŠM odštartoval už 10. júla
1977 a odvtedy do Štrby každoročne počas
druhej júlovej nedele prichádzajú desiatky
vytrvalostných bežcov a posledné roky aj
stovky rekreačných bežcov a mladých športovcov v sprievode rodičov. Prvýkrát sa pre
organizačné problémy v kalendári behov
štrbský maratón neobjavil v roku 1997 a na
21. ročník si pretekári museli rok počkať. V
roku 2020 postihla celý svet pandémia vírusového ochorenia COVID-19, no aj napriek
tomu viackrát zasadol organizačný výbor
MŠM a pozorne vyhodnocoval situáciu a
jednotlivé nariadenia štátnych zdravotníckych autorít a vlády. Napokon organizačný
výbor rozhodol, že 43. ročník sa v roku
2020 neuskutoční. 12. júla sa pred kultúrnym domom stretlo niekoľko bežeckých
fanúšikov, ktorí si odbehli okruh okolo Šoldova bez oficiálneho výstrelu zo štartovacej
pištole.
Dopady pandémie pretrvávajú dodnes
a organizátori od prvých stretnutí v apríli
prejavili záujem zorganizovať 43. ročník Malého štrbského maratónu v nedeľu 11. júla
2021 so štartom o 9:30 hod. pri Kultúrnom
dome v Štrbe. Snahou je opäť nadviazať

Po štarte hlavnej kategórie MŠM v roku 2019.

na dlhoročnú tradíciu tohto podujatia, preto
prioritu má 31 kilometrová trať zo Štrby do
Liptovskej Tepličky a späť, ktorú organizátori po spustení registrácie nebudú limitovať
účastníckym limitom. Plánovanou novinkou
je zmena 10 kilometrovej trate, ktorá bude
prechádzať ulicami obce Štrba a pokračovať
behom okolo zaniknutej stredovekej osady
Šoldov. Na tejto trati bude účastnícky limit
100 pretekárov, ktorý začiatkom júla organizátori zvýšia v prípade, že celkový počet
účastníkov nedosiahne 300 pretekárov.
Stále populárnejšie preteky žiackych

kategórií ulicami obce Štrba sa z dôvodu
pretrvávajúcich rizík ani tento rok neuskutočnia. Organizátori budú pozorne sledovať
situáciu a podľa potreby prijímať opatrenia,
ktorými bude riziko nákazy čo najviac znížené. On-line registrácia na preteky bola v
týchto dňoch otvorená, záujemcovia s trvalým pobytom v Štrbe môžu opäť absolvovať
preteky bezplatne. Po registrácii stačí kontaktovať organizátorov na info@skstrba.sk.
Matúš Jančík
ŠK Štrba

Bežeckú štafetu 100 x 1000 metrov počas dňa detí odbehnú žiaci
Základnej školy v Štrbe
Aj podujatie Deň detí a športu sa v obci Štrba stalo tradíciou, ktorú narušila pandémia COVID-19. V roku 2020 sa toto podujatie nekonalo vôbec a
ani v roku 2021 sa ešte na prelome mája a júna nebudeme môcť stretnúť tak, ako sme boli zvyknutí z minulosti, kedy sa tohto podujatia zúčastnilo
aj viac ako 300 športovcov a množstvo športujúcich rodín a účastníkov všetkých generácií.
V tomto roku sa v Tokiu konajú
32. Letné olympijské hry. Základná škola
sa rozhodla podporiť olympijskú myšlienku
a za dodržiavania všetkých protiepidemiologických opatrení si žiaci odbehnú bežeckú štafetu 100x1000 metrov počas vyučovania v závislosti od počasia od 28. mája
do 1. júna. Každý účastník získa pamätný
diplom a suveníry s tematikou blížiacich sa
olympijských hier.
Oslavy Dňa detí ani bežeckú štafetu stále
nie je možné pripraviť pre širokú verejnosť
bez obmedzení, a preto tradičnú štafetu pre
všetkých záujemcov a športujúcich rodín
sa organizátori pokúsia pripraviť v druhej
polovici roku 2021. Organizátori veria, že
dodržiavanie opatrení, očkovanie a zodpovedný prístup všetkých obyvateľov umožní,
aby sa čoskoro na športoviská mohli vrátiť

100 x 1000 m v roku 2019 odštartovali viacerí významní slovenskí športovci.

ľudia bez obmedzení a aby sme v Štrbe
mohli opäť oslavovať myšlienky olympizmu, športu a sviatku všetkých detí spolu s

úspešnými slovenskými športovcami.
Matúš Jančík
ŠK Štrba
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Aktuálne info z futbalového diania
Futbalisti „A“ mužstva stále čakajú na
reštart súťaže PFZ
Stále čakáme na reštart súťažného ročníka 2020/2021 jesennej časti. Veríme, že
situácia sa bude už len zlepšovať a čoskoro
sa dočkáme otvorenia súťaže. Radi by sme
boli, aby sme posledné dva zápasy, ktoré
nám chýbajú do ukončenia jesennej časti,
zvládli k našej spokojnosti. Od PFZ čakáme
na jednoznačný verdikt toho, či sa určí víťaz
po odohratí polovice zápasov, respektíve
odohratí jesennej časti alebo sa súťaž bude
znovu anulovať.
„A“ mužstvo trénuje pod vedením Tomáša
Saba. Hráči začali trénovať podľa pokynov
covid semaforu pre šport, ktorý je určený pre
náš okres. Do „A“ mužstva sa po určitej pre-

Posledný zápas odohralo „A“ mužstvo 11. 10.
2020 na domácom ihrisku s Hôrkou.

stávke vrátili dvaja hráči, a to Matúš Pavličko
a Maroš Miženko. Chlapci sa už tešia na začiatok a zároveň čakajú s napätím na verdikt
kompetentných. Momentálne sme na prvom
mieste a delí nás len krôčik k
postupu do V. ligy. Z 12 zápasov
sme 11 vyhrali a 1 zápas remizovali, a to so Spišským Štvrtkom,
ktorý je na druhom mieste o 5
bodov za nami.
Na futbalovom ihrisku sú opäť mladé a
usmievavé tváre našich detí
Akonáhle nám to umožnili opatrenia, opäť

sme po polroku s radosťou vstúpili do tréningového procesu, ktorý začal 20. apríla. Od
tohto dňa sa pravidelne stretáva cca 40 detí,
ktoré sme vzhľadom na vysoký počet rozdelili na dve skupiny. V tej mladšej,
ktorú tvoria prípravky a starší
žiaci sa pravidelne stretáva 25
- 30 detí. Staršiu skupinu, ktorá
pozostáva zo starších žiakov a
dorastencov tvorí 10 - 15 futbalistov. V tichosti ideme za naším snom, ktorý by sa mohol
naplniť už počas najbližšieho leta...
FO ŠK Štrba

Deti počas minuloročného tréningového procesu.

Recepty z „babinca“

Šatôčky z mrkvového cesta
Suroviny: 30 Dg mrkvy, 30 Dg polohr.
múky, 30 Dg tuku, 1/3 vrecúška prášku do
pečiva, ríbezľový alebo iný pikantný lekvár,
práš. cukor na posýpku.
Postup:
Očistenú, najemno nastrúhanú mrkvu,
múku, prášok do pečiva a zmäknutý tuk
zmiesime na cesto. Dáme na 1/2 hod. do
chladu. Na pomúčenej doske ho vyvaľkáme
na hrúbku asi 5 mm a ostrôžkou rozdelíme na štvorce veľkosti 7x7 cm. Do stredu
dáme trochu lekváru a preložíme ich na
trojuholníky. Okraje pritlačíme. Pečieme v
stredne teplej rúre.
Jolana Kubisová, Štrba, č. 594
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Tajničku z krížovky ŠN č. 5/2021 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 15. 6. 2021. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie
tajničky zo Štrbských novín č. 4/2021: Keď sa v máji blýska, to si sedliak výska. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Marianna Kokošková, SNP 316/23,
059 38 Štrba, Ľubomír Popardovský, 1. mája 599, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo v Tatranskej Štrbe.
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