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

Voľno počas nadchádzajúcich prázdnin a dovoleniek
by mohlo byť okrem oddychu aj príležitosťou
na zamyslenie nad tým, čo všetko nám chýba
k spokojnosti.
Možno zistíme, že toho nie je veľa, že si len dosť
dobre neuvedomujeme, čo robí život životom.
Krásne leto vám želá redakcia!

ŠTRBSKÉ NOVINY

2

DOPRAVA NA ŠTRBSKOM PLESE POČAS LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
Obec Štrba už od jesene minulého roka pripravuje koncepčné riešenie dopravy na Štrbskom Plese. V spolupráci so Žilinskou univerzitou pripravuje vypracovanie Dopravnej štúdie Štrbského Plesa. Zároveň v posledných týždňoch sa začali práce na príprave ďalšieho nevyhnutného dokumentu:
Krajinno-ekologického plánu pre Štrbské Pleso. Okrem toho však obec rovnako pracuje na príprave ďalších nevyhnutných riešení, ktoré je možné
zrealizovať popri príprave vyššie uvedených dokumentov. V spolupráci so Železnicami SR obec pripravuje zámer na vybudovanie parkovacieho
domu (P+R) v Tatranskej Štrbe. V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Správou a údržbou ciest PSK a so Slovenskou správou ciest
sa pripravuje projekt prestavby súčasnej hlavnej križovatky v Tatranskej Štrbe ciest 1/18, II/537 a III/3060 na kruhovú križovatku (v réžii PSK).

Doprava pred letnou
turistickou sezónou 2021
Ale okrem týchto dlhodobejších riešení,
je nevyhnutné prijať rýchle a účinné opatrenia na riešenie dopravy a parkovania na
Štrbskom Plese pred letnou turistickou sezónou. Po zvážení všetkých okolností, ktoré nastali počas posledných mesiacov, sa
obec rozhodla po diskusii s relevantnými
subjektami pre nasledovné riešenie.
Parkovanie na Štrbskom Plese bude
možné len na to určených miestach. Počnúc touto sezónou sa už nebude parkovať
na bežeckých tratiach v športovom areáli.
Z tohto dôvodu sa na Štrbskom Plese "stratí" až 500 parkovacích miest, ktoré určite
budú chýbať, ale bola to požiadavka najmä
verejnosti, ako aj niektorých inštitúcií. Verejnosť nebude parkovať ani na parkovisku
pri hoteli FIS, nakoľko toto parkovanie je
určené len pre dopravnú obsluhu športového areálu, lyžiarskeho strediska, hotela FIS
a podnikateľských prevádzok.
Centrálne parkovisko
Centrálne parkovisko na Štrbskom Plese
naďalej bude podľa platnej nájomnej zmluvy s VPS Vysoké Tatry prevádzkovať OTV,

s.r.o. Štrba do konca roka 2022. Od tohto
leta už na ňom však nebudú parkovať autobusy a karavány, aby sa uvoľnil priestor
na parkovanie ďalších osobných áut. Súkromné autobusy (neverejná doprava) budú
parkovať pri križovatke „na Rovni“ - na odstavnej asfaltovej ploche pri ceste II/537.
V praxi to bude fungovať tak, že autobus
turistov privezie na centrálne parkovisko,
po vystúpení odíde zaparkovať na uvedenú
odstavnú plochu a následne sa vráti pre
cestujúcich – turistov na centrálne parkovisko. Karavány budú parkovať na ceste
na Popradské pleso, kde budú pre tieto
vozidlá vyznačené parkovacie miesta.
Dočasné dopravné uzavretie
Štrbského Plesa
Po zaplnení parkovacích miest na Štrbskom Plese (určených na verejné parkovanie) sa prístupová cesta na Štrbské Pleso
od križovatky s cestou II/537 dopravne dočasne uzavrie. V tomto čase vjazd na Štrbské Pleso bude povolený len dopravnej obsluhe. To znamená, že v danom čase vstup
na ŠP budú mať len ubytovaní hostia,
zamestnanci pracujúci na Štrbskom Plese,
obyvatelia s trvalým pobytom na Štrbskom

Plese, vlastníci nehnuteľností a príp. ďalšie
osoby. Uvedené dočasné dopravné uzavretie Štrbského Plesa sa vykoná dočasným
dopravným značením a zároveň fyzicky
hliadkou obecnej polície, resp. inými poverenými oprávnenými osobami, ktoré na
danom mieste budú usmerňovať dopravu.
V praxi to bude znamenať, že sa otočia preklápacie zvislé dopravné značky a vodiči
budú nasmerovaní na dočasnú odstavnú
plochu do Tatranskej Štrby. Usmernené
budú všetky vozidlá prichádzajúce na Štrbské Pleso zo všetkých smerov tak, aby už
nemuseli zachádzať hore na Štrbské Pleso,
ale budú rovno nasmerované na záchytnú
odstavnú plochu od diaľnice D1, od cesty
I/18, ako aj od cesty II/537. Organizáciu
dopravy a usmernenie parkovania na dočasnej odstavnej ploche budú zabezpečovať na to vyhradené osoby – parkovčíci. Po
uvoľnení parkovacích miest na Štrbskom
Plese sa preklápacie dopravné značky
späť otočia (t.j. zatvoria sa) a premávka sa
obnoví do bežnej prevádzky. K takémuto
riešeniu sa však pristúpi len vtedy, ak sa
na Štrbskom Plese obsadia všetky verejné
parkovacie miesta a nebude už kde parkovať. O takejto dopravnej situácii zároveň
budú bezodkladne informované dostupné
dopravné infoservisy a infokanály.
Dočasná odstavná plocha
v Tatranskej Štrbe
Z uvedeného dôvodu obec pripravuje
zriadenie dočasnej odstavnej plochy na
parkovanie osobných áut v Tatranskej Štrbe na ploche oproti prevádzke Stolárstvo
u KUNAJA. Ide o pozemok, ktorý si obec
dočasne prenajala od PS Urbár Štrba pre
prípad, že by bolo parkovanie na Štrbskom
Plese obsadené a musela by sa doprava
odkloniť do Tatranskej Štrby. Preto chceme
predstaviteľom Urbáru v Štrbe poďakovať
za ústretovosť a konštruktívnosť pri poskytnutí tohto pozemku na uvedený účel.
Zo záchytnej odstavnej plochy bude
premávať autobusová doprava na Štrbské
Pleso (na centrálne parkovisko) a späť. Pri
tejto odstavnej ploche budú zriadené dve
nové autobusové zastávky v oboch sme-

ŠTRBSKÉ NOVINY 3
roch. Odtiaľto budú premávať autobusy
SAD Poprad (verejná doprava) v rámci
svojich nových pravidelných liniek (TATRA
EXPRESS) a v prípade potreby aj ďalšie
autobusy. Okrem toho budú premávať zo
železničnej stanice aj autobusy v rámci
náhradnej dopravy počas výluky zubačky. Ozubnicová železnica - „zubačka“ na
trati Tatranská Štrba – Štrbské Pleso by
mala opäť začať premávať až v priebehu
septembra 2021. Dovtedy bude dopravu
zabezpečovať náhradná doprava v max.
počte 7-8 autobusov, ktoré zabezpečuje
Železničná spoločnosť Slovensko.
Odstavná plocha bude súčasne slúžiť na
parkovanie vozidiel, ktorými sa návštevníci
dovezú na ozubnicovú železnicu – „zubačku“. Doteraz títo parkovali popri ceste – ul.
Železničná a v okolí železničnej stanice.
Nakoľko na týchto miestach bude zvýšená
frekvencia autobusov náhradnej autobusovej dopravy, parkovanie bude umožnené
na novej odstavnej ploche, čím sa využije
kapacita tohto parkoviska.
Novinka: TATRA EXPRESS pod Tatrami
SAD Poprad v spolupráci s Prešovským
samosprávnym krajom (v priebehu júla
2021) zavedie pre región Tatier tri nové
autobusové linky verejnej autobusovej dopravy v pravidelnom hodinovom takte. To
znamená, že vždy v rovnakom čase každú
hodinu pôjde autobus na danej linke. Tieto tri linky majú byť časovo previazané a

budú premávať :
- medzi Popradom a Lysou Poľanou
(Ždiar)
- medzi Štrbským Plesom a Tatranskou
Kotlinou (Lendakom)
- medzi Popradom a Štrbským Plesom
(cez Tatranskú Štrbu so zastávkou pri odstavnom parkovisku).
Podľa vyjadrenia SAD Poprad na týchto
linkách budú premávať úplne nové autobusy s cieľom zvýšiť komfort a záujem o
toto cestovanie. Na podnet obce Štrba jedna z týchto liniek bude premávať na trase
Poprad – Tatranská Štrba - Štrbské Pleso
(hoci pôvodne nemala ísť cez Tatranskú
Štrbu). Autobus na tejto linke bude mať
svoju zastávku aj pri dočasnej odstavnej
ploche v Tatranskej Štrbe. Podľa pripravovaného grafikonu (cestovného poriadku)
sa linkou dostaneme z Popradu na Štrbské
Pleso za necelých 30 min. (na rozdiel od
električky TEŽ, ktorej to z Popradu cez
Smokovec na Štrbské Pleso trvá 1 hod.
25 min.). Autobus na tejto linke bude mať
bude mať tri zastávky. Dokonca niektoré
spoje z linky by mali zachádzať aj na Podbanské zo Štrbského Plesa (je to požiadavka turistickej verejnosti).
Takže týmto spôsobom sa, aj keď „za
pochodu“, rieši parkovanie počas letnej
sezóny na Štrbskom Plese. Odklonenie
statickej dopravy zo Štrbského Plesa do
podhoria je v súlade aj s dlhodobou víziou

SAD Poprad spolu s PSK prichádzajú s novými autobusovými linkami vo Vysokých Tatrách

riešenia dopravy vo Vysokých Tatrách. V
našom prípade to znamená, že po zaplnení
verejných parkovacích miest na Štrbskom
Plese sa autá odklonia na zaparkovanie
do Tatranskej Štrby a odtiaľ sa verejnou
hromadnou dopravou (zubačka, autobus)
dostanú na Štrbské Pleso.
Táto zmena v systéme dopravy na Štrbskom Plese nie je ideálnym riešením. Ide
skôr o provizórium, ktoré určite so sebou
prinesie aj určité ďalšie otázky a problémy
najmä v celkovej logistike dopravy, ale je
určite krokom dopredu a obec už nechce ani nemôže čakať na to, že to niekto
všetko naraz ideálne vyrieši k spokojnosti všetkých. Týmto spôsobom sa zároveň
bude postupne presadzovať aj zmena myslenia ľudí, že ak nemusia, aby necestovali
na Štrbské Pleso individuálnou dopravou
(osobnými autami), ale naopak verejnou
ekologickou (nízkouhlíkovou) dopravou.
Uvedená zmena dopravy sa bude postupne
a priebežne doladzovať. Po letnej turistickej
sezóne sa táto zmena v doprave vyhodnotí
a budú sa hľadať riešenia a možnosti ako
to vylepšiť a do budúcna správne nastaviť.
A popri tom tak, ako je uvedené v úvode
tohto článku, obec Štrba spolu s ďalšími
partnermi už pracuje aj na koncepčných a
trvalých riešeniach v statickej doprave na
Štrbskom Plese a v Tatranskej Štrbe.
JUDr. Štefan Bieľak
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Pracovné Aktivity V obci

Úprava nástupišťa ozubnicovej železnice v Tatranskej Štrbe.

Práce pokračujú na projekte „Regenerácia vnútrobloku v Tatranskej Štrbe“.

Kosenie oddychovej zóny za obcou smerom na Važec a povrchová úprava drevených konštrukcií.

Nový asfaltový koberec na štátnej ceste smerom na obec Šuňava.

Prípravné práce pred asfaltovaním účelovej cesty ako súčasť cyklocesty
medzi lokalitou Šoldov a chatovou oblasťou Lieskovec, ktorá bude financovaná z finančných prostriedkov OOCR Región Vysoké Tatry.

Značenie parkovacích miest na centrálnom parkovisku na Štrbskom Plese.

Práce na zdravotnom stredisku (CIZ Slovensko) pokračujú v interiéri.
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Sanácia poškodeného amfiteátra na Štrbskom Plese.
Asfaltovanie prístupovej komunikácie k novému zdravotnému stredisku.

Realizácia nových plôch na kontajnerové stojiská na cintoríne.
Práce na zateplení objektu nájomných bytov v Tatranskej Štrbe.

Vytriedený odpad v obci za rok 2020
Obec Štrba dosiahla 55,74 kg vytriedeného odpadu na obyvateľa. Priemer všetkých obcí Natur-Pack bol 39,50 kg na obyvateľa,
Obec Štrba bola na 90. mieste z našich celkovo 1 179 obcí.

Úprava verejného priestranstva v lokalite Šoldov.

Kosenie cintorína.
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Historická Striekačka FLADER
Prvá zmienka o tejto hasičskej striekačke pochádza už z leta v roku 1932.
Vtedy hasičský zbor pod vedením veliteľa Jána Gregušku naliehavo žiadal
obecné zastupiteľstvo o zakúpenie motorovej striekačky. Ako vyplynulo z ďalších
záznamov, bola zakúpená prvá motorová
striekačka typu „Flader“ s výkonom 600 l
za minútu. Zaujímavosťou je, že vtedajšia
nedôverčivosť hasičov k výkonu stroja
viedla k tomu, že pri preberaní žiadali, aby
bola voda dopravená zo studne vo dvore
Bartoša-Kučery až na vežu rímsko-katolíckeho kostola. To sa podarilo, a tak
striekačka slúžila v našom dobrovoľnom
hasičskom zbore ešte dlhé desaťročia.
Zdokumentovaný je aj zásah v roku 1932

pri požiari na železničnej stanici Štrba,
keď majiteľovi Húskovi zhoreli maštale.
Neskôr ju však nahradila výkonnejšia
motorová striekačka na podvozku PPS 8,
a tak sa „Fladerka“ stala menej používanou. Ďalšia písomná zmienka o striekačke pochádza z roku 1953, kde v kronike
nachádzame zápis o jej technickej oprave.
Následne sa v ďalších rokoch opotrebením
ukázala ako poruchová a nespoľahlivá na
zásah pre nedostatok náhradných dielov.
Až v máji tohto roku sa z HZS Stredočeského kraja v Mladej Boleslavi ozval poručík
Ing. Michal Pavel, technik strojnej služby,
že sa im podarilo naraziť na už vzácny

kúsok „Fladerky“ s označením obec Štrba.
Po následnom kontaktovaní starostu obce
Michala Sýkoru sa rozbehla diskusia o prinavrátení tejto motorovej striekačky našim
dobrovoľným hasičom. Plány sa stali skutočnosťou a tento, pre náš hasičský zbor
vzácny artefakt, sa nám podarilo prinavrátiť 23. mája 2021 z obce Pecka (okres Jičín) v Českej republike, kde sa dostal pred
niekoľkými rokmi z dedinky pri Trenčíne.
Kde a ako presne naša striekačka cestovala však nie je zrejmé.
Prepravu tejto striekačky tak zabezpečil
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba - zástupcom veliteľa zboru Daliborom Malenkým

Striekačka zo zadnej a prednej strany.

a tajomníkom DHZ Patrikom
Kováčom, na základe poverenia starostu obce. Momentálne
sa na striekačke pracuje na jej
očistení, zrenovovaní do pôvodného vizuálneho stavu a následne by mala byť vystavená ako
spomienka na techniku našich
predkov, ktorí s ňou neraz bojovali s plameňmi nielen v našej
obci.
Takýmto vzácnym kúskom sa
nemôže pýšiť každý hasičský
zbor na Slovensku, preto na
to, že sa „Fladerka“ vrátila po
dlhej dobe späť pod Tatry, môžeme byť právom hrdí.
Štrbskí hasiči pri preberaní striekačky v obci Pecka – zľava Dalibor Malenký, Michal Pavel a Patrik Kováč.

Bc. Patrik Kováč
tajomník DHZ v Štrbe
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FS Štrbän nakrúcal pre slovenský deň kroja
SLOVENSKÝ DEŇ KROJA je ojedinelé podujatie zamerané na šírenie tradícií, prezentáciu slovenských ľudových krojov a prezentáciu slovenských
obcí, regiónov a naše kultúrne dedičstvo.
Po stopách slovenských tradícií - to je názov štvrtého ročníka, ktorý je zameraný na
sezónne folklórne tradície na Slovensku počas celého roka v obciach, ktoré sa prihlásili
na základe výzvy v týždenníku Slovenka a
na www.zenskyweb.sk.
Z ciest po Slovensku vzniknú krátke reportáže a na záver dokument, v ktorom sa
spoja všetky navštívené obce a ich zvyky.
21. mája 2021 štáb Star Production aj s
jej generálnou riaditeľkou Máriou Rehákovou prišiel nakrúcať do Štrby. Do pripravovaného videa FS Štrbän prispela priadkovým pásmom v kúdeľnej izbe.

Trávnice folkloristky zaspievali aj pred Štrbskou drevenicou.

Na vystúpenie využila priestory v kultúrnom dome, kde je inštalovaná Štrbská izba.
Reportáže budú aj tento rok
odvysielané v televízii na TA3.
Ľubomíra Otčenášová

Členky FS Štrbän so starostom obce, generálnou riaditeľkou Star production Máriou Rehákovou a šéfredaktorkou časopisu Slovenka Máriou Mikovou.

Terénny Asistent Covid-19
Na základe výzvy Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, obec Štrba podala žiadosť na obsadenie pracovnej
pozície „Terénny asistent COVID-19“/ďalej len TA/.
Po schválení a podpísaní zmluvy o spolupráci bolo
miesto obsadené Blankou
Garajovovou vo výberovom konaní.
TA Covid-19 má v popise práce:
- zber údajov o potrebách marginalizovanej rómskej komunity (MRK) a zdravotnícka osveta
- komunikovať s obyvateľmi MRK a obcou za účelom zberu údajov o životných
potrebách, sprostredkovanie informácií
spojených s Covid 19 z verejných inštitúcií
smerom k obyvateľom MRK, obci a projektovému tímu

- distribuovať informačné brožúry a materiály o
očkovaní proti Covidu 19
- informovať občanov MRK o výhodách
pre zaočkovaných /zvýšenie imunity voči
ochoreniu, priaznivejší priebeh choroby pri
možnom nakazení sa/ a pomáhať pri registrácii na očkovanie
- upozorňovať občanov na dodržiavanie
opatrení ROR /ruky, odstup, rúško/ proti
nákaze a nepoľavovať v tejto ochrane.
V prípade zhoršenia epidemiologickej
situácie bude TA COVID asistent pomáhať
obyvateľom oboznámiť sa s aktuálnymi po-

stupmi pri výkone opatrení /pri testovaní,
distribúcii rúšok, atď./
TA bude prítomný pre občanov v Komunitnom centre, ktoré sa nachádza na prízemí
Kultúrneho domu v Štrbe v dňoch: utorok a
štvrtok v čase od 13:00 do 15:30 hod.
Kontaktovať TA môžete na e-mailovej adrese: garajova@strba.sk alebo
tel. č. 052/7781464.
O ďalších aktivitách v Komunitnom
centre budeme spoluobčanov informovať
prostredníctvom Štrbských novín, obecnej
televízie a obecného rozhlasu.
Ing. Štefánia Srebalová
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Prví ”Štrbskí” maturanti
V končiacom školskom roku 2020/2021 sme aj na Súkromnej strednej športovej škole ELBA Prešov - elokované pracovisko Štrba so sídlom
v budove Základnej školy Štrba, mali prvých maturantov. Boli prvými žiakmi na tejto strednej škole v Štrbe a aj prvými úspešnými maturantmi.
Ich triedna pani učiteľka Jana Balážiková sa takto vyznala o svojich maturantoch:
„Prišli k nám na konci detstva na bicykloch a odišli na prahu dospelosti na
autách. Veľmi zodpovedne sa venovali
športu počas štúdia, Katka a Dominik
trénovali kickbox a Andrej bežecké lyžovanie. Dosahovali výborné výsledky
a venujú sa športu aj naďalej.
Občas išlo štúdium na úkor tréningov, ale zdolávali všetko tak, ako to má
byť, aby úspešne skončili školu. Celé štúdium sa nieslo vždy vo veselej nálade. Na
moje obavy, či to stihnú a ako to stihnú,
Katka odpovedala: „Nebojte sa pani učiteľka, nejako bolo a nejako bude...“
Ich bojovnosť a odvaha ich sprevádzali
neustále aj na súťažiach aj v škole a vďaka
svojmu temperamentu dosahovali úspechy. Napriek tomu, že boli len traja, tak
zanechali výraznú stopu aj v našej škole aj

Na čarovnom mieste Štrbského Plesa pri jazere v prístave člnkov sa konalo
symbolické odomknutie vôd jazera. Toto
milé, už tradičné podujatie, sa aj tento rok
konalo bez väčšej účastí hostí, no veríme,
že prítomné média tú príjemnú atmosféru
preniesli divákom a čitateľom. V piatok
11. júna jazero odomkol už 14-krát starosta
obce Michal Sýkora za prítomnosti vládcu
všetkých morí Poseidona a medveďa Štrbka, ktorý svojou prítomnosťou sprevádza
všetky štrbské podujatia.
Nádherná scenéria Vysokých Tatier, ktorá sa ponúkla na podujatí a romantické člnkovanie určite priláka aj návštevníkov, aby
sa mohli kochať týmto pohľadom a užívať
si pokojnú hladinu jazera.
Podujatie, ktorým sa symbolicky
odomkla hladina Štrbského plesa a zároveň otvorila letná turistická sezóna, umocnil Vincent Jaš hrou na saxofóne a štrbský
kroj, do ktorého sa obliekli aj manažéri
TMR a.s. Podujatie svojou prítomnosťou
podporili aj Tomáš Ondrčka a Karolína
Ducká zo sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Ľubomíra Otčenášová

u našich učiteľov.
Už teraz nám chýbajú  - aj kvôli
dobrej nálade, ktorú mali neustále.
Držíme im prsty aj v ďalšom štúdiu
aj v športe. Andrej by sa rád prepracoval na olympiádu v nasledujúcom roku
a Dominik s Katkou okrem vlastných
súťaží sa chcú venovať aj trénovaniu
mladších detí.“
Veľa úspechov v ďalšom živote želá
aj redakcia!

Po 14-krát sa symbolicky odomkli
vody jazera Štrbské pleso

Odomknutie vôd jazera Štrbské pleso sa tradične uskutočnilo za prítomnosti starostu obce, zástupcu
starostu obce, riaditeľky OOCR Región Vysoké Tatry, zástupcov TMR, a.s., Poseidona a medveďa Štrbka.

Starosta obce symbolicky odomyká vody jazera.
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Na Slovensku by mali
vzniknúť ďalšie
chránené územia
Ministerstvo životného prostredia
(MŽP) SR predložilo do medzirezortného
pripomienkového konania návrh na nové
prírodné rezervácie. Horný tok Chotčianky,
Horný tok Výravy, Laborec, a dve prírodné
rezervácie – Brezové a Pokoradzské jazierka.
Vyše 16 hektárov by mala mať prírodná
rezervácia Brezové v okrese Poprad v katastrálnom území Štrba. Platiť by mal pre
ňu štvrtý stupeň ochrany.
Vyhlásením prírodnej rezervácie by sa
mali ochrániť slatiny s vysokým obsahom
báz aj podmáčané lúky horských a podhorských oblastí.
Žije tam pimprlík mokraďný či pimprlík
močiarny. Podľa Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky (ŠOPR) je pimprlík
mokraďný vzácny drobný ulitník. „Ide o významný boreálno–alpínsky druh, pre Európu pravdepodobne endemický. Vyskytuje
sa najmä v severnej Európe, ďalej v severozápadnej časti Ruska, švajčiarskych
a rakúskych Alpách, britských ostrovoch,
Írsku, Poľsku a v Česku, kde je známa len
jedna lokalita (na území ChKO Český ráj).“
Ochranári ďalej uvádzajú, že na Slovensku má reliktný výskyt. „Takmer súvislý
výskyt je v podhorí Tatier, na vhodných lokalitách je hojný predovšetkým na Orave a
Liptove. Druh sa vyskytuje na 5 územiach
európskeho významu,“ dodávajú.
Zdroj:https://poprad.dnes24.sk/

Pimprlík močiarny.

Rezbárske Sympózium 2021
Obec Štrba v spolupráci s občianskym
združením Za krajšie Štrbské Pleso a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry usporiada aj v tomto
roku Rezbárske sympózium na Štrbskom
Plese. Prácu ôsmich šikovných rezbárov
zo Slovenska a ČR, ako aj samotné výsledky – rezbárske diela, môžete obdivovať od
16. – 18. júla 2021 na tradičnom mieste
na Štrbskom Plese (lúka smer FIS vpravo).
Tohoročným motívom bude ľudový betlehem, veľkonočné vajíčko, či prvky drobnej
architektúry.

Socha horského nosiča je umiestnená pri chate pod Soliskom.
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Štrbské Pleso na stránkach historickej tlače
Pred deväťdesiatimi rokmi, v roku 1931, vyšlo prvé číslo časopisu Vysoké Tatry, prvého tatranského periodika, ktoré v slovenčine informovalo aj o aktuálnom dianí na Štrbskom Plese. Tento časopis začal vydávať Športový klub Vysoké Tatry /ŠKVT/, ktorý bol založený v roku 1926
v Starom Smokovci, pričom medzi jeho 22 zakladajúcich členov patrili aj neskorší dlhoroční obyvatelia Štrbského Plesa, manželia MUDr. Ján
Pulman a poetka Maša Haľamová. Keďže najvýznamnejšou športovou investíciou v histórii ŠKVT bolo už v roku 1927 vybudovanie skokanského
Jarolímkovho mostíka na Štrbskom Plese, patrili informácie zo športového diania na Štrbskom Plese k pravidelnej súčasti tohto časopisu. Členom
ŠKVT, o ktorého športových výsledkoch časopis pravidelne informoval, bol aj prvý štrbský pretekár v lyžovaní Pavel Špendel st., ktorý sa narodil
na Štrbskom Plese.
až v roku 1954 boli založené
ŠKVT začal svoju činnosť
Tatranské noviny, ktoré vycháspočiatku iba s dvoma odbordzali do roku 1961 a neskôr
mi, a to lyžiarskym a volejbaloboli nahradené Podtatranskývým. Postupne však pribúdali
mi novinami, ktoré však už
ďalšie odbory, a tak v prvom
boli zamerané na širší región.
čísle Tatranských novín v roku
V roku 1962 vydal TANAP aj
1931 už bolo možné čítať, „že
prvé číslo časopisu Vysoké
ŠKVT, riadny člen Sväzu lyžiaTatry, ktorý neskôr zmenil
rov RČS, pestuje lyžiarstvo,
názov na Tatry, pričom tento
hockey, tennis, golf, ľahkú
časopis vychádza dodnes. Po
atletiku, volley-ball, turistiku a
zmene politických pomerov
usporadúva medzinárodné záv roku 1989 začal od 1. júna
vody, vydáva časopis a podpo1990 vychádzať Tatranský
ruje cudzinecký ruch“. ŠKVT
týždenník, ktorý sa o rok nemal svoju pobočku okrem
skôr zmenil na dvojtýždenník
Dolného Smokovca, Tatranskej Lomnice a Tatranskej Obálka časopisu Vysoké Tatry 1/1962. Obálka časopisu Vysoké Tatry 4/1971. a v tejto periodicite vychádza
dodnes.
Kotliny aj na Štrbskom Plese
Dnešné obecné Štrbské noviny začali písať
a v Tatrách pôsobil až do roku 1939. Svojou maďarskej a nemeckej mutácii, ale aj viaceré
činnosťou prekročil mantinely športových akti- spišské noviny a časopisy, ktoré boli vydáva- svoju históriu v júni 1998, kedy vyšlo prvé
číslo „Obecného spravodaja“. V roku 2000
vít a stal sa úspešným organizátorom podujatí né tiež v rovnakých jazykových mutáciách.
Po skončení prvej svetovej boli noviny premenované na „Obecného spranadregionálneho, až európskeho
vojny a vzniku Československej vodajcu“ a s týmto názvom vychádzali až do
významu. Samotný časopis zarepubliky mohli začať vychádzať decembra 2008. Od januára 2009 až dodnes,
čal klub vydávať pri príležitosti
aj slovenské periodiká, najzná- s prerušením v období máj 2011 až septem5. výročia vzniku ŠKVT.
mejšie z nich, celoštátne Krásy ber 2015, však prichádzajú obecné noviny
V prvých troch číslach VysoSlovenska, ktoré vychádzajú k svojim čitateľom už pod novým názvom
kých Tatier vychádzala na poLogo Športového klubu
od roku 1921 dodnes. Prinášali
kračovanie aj dovtedajšia špor- Vysoké Tatry.
takmer pravidelne aj informácie
tová história samotného ŠKVT
z pera tajomníka klubu Miloslava Slavíka, v z Vysokých Tatier, v rokoch 1932 až 1937
ktorej výrazne dominovali lyžiarske, hokejové sídlila redakcia tohto časopisu dokonca v Stai krasokorčuliarske akcie, ktoré boli usporia- rom Smokovci. Paralelne v medzivojnovom
dané na Štrbskom Plese. Na obálke prvého období vychádzali aj nemecké noviny a časočísla bola aj kresba od akademického malia- pis, ktoré vydával športový Karpatský spolok.
V roku 1925 sa však na trhu objavil aj dvojra Jána Hálu s turistickou tematikou. Časopis
slúžil nielen pre informovanie členov klubu, týždenník „Z Tater a slovenských lázní“, ktorý
ale aj na propagáciu Vysokých Tatier v celom v češtine na Štrbskom Plese vydával fotograf
Československu. Miloslav Slavík bol totiž je- a majiteľ bazára Alois Chytil až do roku 1930.
den z tých, ktorý si už vtedy uvedomovali „silu Tento dvojtýždenník počas svojej existencie
médií“ a aj samotný šport chápal ako formu síce niekoľkokrát trochu pozmenil svoj názov,
propagácie Vysokých Tatier. Časopis Vysoké ale pravidelne podával obraz o dianí v tatranských kúpeľných miestach, kultúrno – spoloTatry vychádzal až do roku 1940.
O dianí vo Vysokých Tatrách, a teda aj na čenských a športových podujatiach.
Po zániku časopisu Vysoké Tatry v roku
Štrbskom Plese, je však možné nájsť historické informácie v tlačených periodikách už aj v 1940 (pravdepodobne z finančných dôvodov )
období Rakúsko – Uhorskej monarchie. Boli to ho nahradili viaceré celoštátne periodiká o
nielen ročenky Uhorského karpatského spol- cestovnom ruchu a kúpeľníctve, počas vojku, ktoré v rokoch 1874 až 1917 vychádzali v ny však aj tieto postupne zanikli. V Tatrách Obecný spravodaj č. 1 z roku 1998.
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Vydavateľ a novinár Alois Chytil.

„Štrbské noviny“. A tak sa môžu nielen občania obce Štrba, ale aj všetci jej návštevníci už
23 rokov na stránkach tohto periodika zoznamovať nielen s bohatou históriou, ale aj pestrou súčasnosťou najvyššie položenej osady
na Slovensku, Štrbského Plesa.
Z materiálov archívu obce
voľne spracoval Ing. Peter Chudý

ROZHODOVALO SA AJ O BUDÚCNOSTI SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
4. júna 2021 sa uskutočnilo zasadnutie v poradí už 53. kongresu Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS, tentokrát vzhľadom na celosvetovú
pandemickú situáciu iba online spôsobom. Pôvodne sa tento kongres mal konať už v máji minulého roku v exotickom Thajsku, prvá vlna koronavírusu však spôsobila jeho preloženie na rok 2021, tentoraz do slovinského prímorského strediska Portorož. Keďže sa celosvetová situácia nezlepšila,
rozhodlo Predsedníctvo FIS iba o online forme zasadnutia tohto najvyššieho svetového lyžiarskeho orgánu. Na programe bola nielen očakávaná
voľba nového prezidenta FIS, ale aj otázka budúcnosti slovenského lyžovania, pretože kongres mal rozhodnúť, či Slovensko bude v ďalšom období
zastupovať ako národný lyžiarsky zväz doterajšia Slovenská lyžiarska asociácia, alebo nový subjekt Zväz slovenského lyžovania.

Rok 1935, Dekorovanie Nicolai Ramm Östgaarda radom Bieleho leva.

Lyžovanie bolo a je najdôležitejším
športom na Štrbskom Plese a športový
areál pre klasické lyžiarske disciplíny je
aj národným športovým centrom pre tieto
disciplíny na Slovensku. Dianie na najdô-

Rok 1995, Marc Hodler podpisuje dekrét o pomenovaní hotela FIS.
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ležitejšom lyžiarskom zasadnutí sveta,
sa preto dotýka aj budúceho športového
diania na Štrbskom Plese, pretože toto
stredisko bolo aj v minulosti dejiskom viacerých svetových premiér v jednotlivých
klasických disciplínach.
Kolískou športového a neskôr aj pretekového lyžovania sa už v devätnástom
storočí stal nórsky región Telemarken.
Vtedy vznikol aj Nórsky lyžiarsky zväz,
ktorý sa v roku 1910 podieľal aj na založení prvej medzinárodnej lyžiarskej organizácie, ktorá mala názov Medzinárodná
lyžiarska komisia. Terajšia Medzinárodná
lyžiarska federácia FIS vznikla transformáciou tejto organizácie v roku 1924 a na
medzinárodnej športovej scéne pôsobí už
97 rokov. Je pritom celosvetovým športo-

Rok 1980, Gian Franco Kasper ďakuje organizátorom po úspešnom finále I. ročníka SP a TP
v skoku na lyžiach.

vým unikátom, že v jej vedení stáli doteraz
iba štyria predsedovia, resp. prezidenti, z
ktorých až traja navštívili osobne Štrbské
Pleso.
Vo vedení Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS doteraz pôsobili:
1924 – 1934, teda 10 rokov, Švéd Ivar
Holmquist
1934 – 1951, teda 17 rokov, Nór Nicolai
Ramm Östgaard
1951 – 1998, teda 47 rokov, Švajčiar
Marc Hodler
1998 – 2021, teda 23 rokov, Švajčiar
Gian Franco Kasper.
Švajčiar Marc Hodler pritom pôsobil
vo vedení tejto medzinárodnej športovej
federácie neuveriteľných 47 rokov, čo je
zatiaľ absolútny rekord aj medzi všetkými
vrcholnými predstaviteľmi športových federácií vo svete. Terajšiemu prezidentovi
Gianovi Francovi Kasperovi skončil mandát už minulý rok, ale pre vyššie uvedené
dôvody sa voľba nového prezidenta usku-

točnila až na tohtoročnom, odloženom
online kongrese FIS.
Pôvodne sa o uvoľnené miesto uchádzali traja kandidáti, a to švédsky miliardár
Johan Eliasch /*1962/, inak šéf spoločnosti známej lyžiarskej spoločnosti HEAD,
ktorého navrhol britský lyžiarsky zväz,
prezident švédskeho olympijského výboru Mats Arjes /*1967/, ktorého navrhol
švédsky lyžiarsky zväz a bývalý švajčiarsky lyžiar Urs Lehmann /*1969/, ktorého
navrhol švajčiarsky lyžiarsky zväz. No
tesne pre uzávierkou termínu návrhov pribudla aj bývalá generálna sekretárka FIS
Sarah Lewis /*1964/, pôvodne anglická
lyžiarka, ktorú však na túto kandidatúru
prekvapujúco navrhol belgický lyžiarsky
zväz. Sarah Lewis bola pritom dlhých
20 rokov najbližšou spolupracovníčkou
prezidenta FIS Giana Franca Kaspera, no
minulý rok ju šokujúco prepustili z postu
generálnej sekretárky „pre absolútnu stratu dôvery“.
Z doterajších prezidentov FIS ako prvý
navštívil Štrbské Pleso v roku 1935 počas
konania pretekov FIS, ktoré boli neskôr
uznané ako Majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach, nórsky
major Nicolai Ramm Östgaard. Vtedajší
minister národnej obrany Československej republiky B. Bradáč ho vtedy priamo
na Štrbskom Plese za jeho prínos pre
celosvetový rozvoj lyžiarskeho športu a
podporu československého lyžovania ocenil dokonca udelením československého
štátneho vyznamenania – Radom Bieleho
leva.
Tým druhým prezidentom FIS, ktorý
navštívil Štrbské Pleso počas MS 1970
bol Švajčiar Marc Hodler, ktorý toto najvýznamnejšie svetové podujatie vo Vysokých Tatrách nielen otvoril, ale pod tatranskými končiarmi strávil aj celé obdobie ich
konania. V rámci návštevy jednotlivých
sprievodných akcií navštívil aj obec Štrba
počas predstavenia legendárnej „Štrbskej svadby“. Druhýkrát navštívil Štrbské
Pleso v roku 1995, kedy počas osláv
25. výročia usporiadania MS 1970 osobne podpísal dekrét o pomenovaní hotela
FIS menom Medzinárodnej lyžiarskej federácie ešte pred otvorením spomínaných
MS 1970.
Tretí prezident FIS, tiež Švajčiar Gian
Franco Kasper, navštívil Štrbské Pleso až
trikrát. Prvýkrát to bolo už v roku 1970 počas MS 1970, kedy tu bol ako mladý, začínajúci švajčiarsky športový novinár, ktorý
taktiež nevynechal ani návštevu „Štrbskej
svadby“ v Štrbe. Druhýkrát pricestoval na

Rok 1970, Marc Hodler otvára MS 1970 na
Štrbskom Plese.

Štrbské Pleso už ako generálny sekretár
FIS v roku 1980 z príležitosti finále Svetového pohára v skoku na lyžiach, ktoré
bolo súčasťou pretekov o Tatranský pohár.
Tretíkrát navštívil Štrbské Pleso už ako
novozvolený prezident FIS v roku 1998,
kedy mal na programe vo Vysokých Tatrách aj rokovania s vedením Slovenského
lyžiarskeho zväzu. Uvidíme teda, kedy aj
novozvolený prezident FIS zavíta pod tatranské končiare.
Oveľa dôležitejším bodom na uplynulom
kongrese FIS ako voľba samotného prezidenta FIS, však určite bolo pre slovenské
lyžovanie rozhodovanie o budúcnosti slovenského národného lyžiarskeho zväzu.
Slovenské ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu /MŠVVaŠ SR/ totiž na
FIS oznámilo, že od 1. decembra 2020
pozastavilo Slovenskej lyžiarskej asociácii
/SLA/ štatút národného športového zväzu. Následne na základe dohody medzi
MŠVVaŠ SR a FIS bol dočasne poverený
výkonom niektorých kompetencií národného lyžiarskeho zväzu na Slovensku, medzi
inými prihlasovanie športovcov na súťaže,
Slovenský olympijský a športový výbor
/SOŠV/. O prijatie do FIS s ambíciou národného lyžiarskeho zväzu medzitým požiadal aj nový lyžiarsky subjekt, a to Zväz
slovenských lyžiarov /ZSL/. Vznikol tak
právny chaos, v ktorom bolo problém sa
vyznať. A to až dovtedy, dokedy nebude
právoplatne vymenovaný nový národný
lyžiarsky zväz. Na domácej pôde sa stala
otázka národného lyžiarskeho subjektu aj
predmetom súdneho sporu medzi SLA a
MŠVVaŠ SR.
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Pokusom o riešenie tejto patovej
Podľa stanov FIS je na Slovensituácie priamo na Slovensku
sku totiž ministerstvo školstva
bola najskôr iniciatíva deviatich
jedinou oprávnenou organizávýznamných osobností histórie
ciou, ktorá menuje slovenského
slovenského lyžovania, ktoré sa
zástupcu v štruktúrach FIS, no
z iniciatívy SOŠV stretli 21. aprítreba k tomu priložiť aj podporla 2021 v Liptovskom Mikuláši.
né stanovisko SOŠV. O takejto
Lyžiarov zo Štrbského Plesa na
dôležitej otázke však nemôže
tomto stretnutí zastupovali také
rozhodnúť len výkonný výbor
významné osobnosti ako Anna Staré logo FIS.
SOŠV, ale až jeho VZ. Plénum
Pasiarová, Martin Bajčičák či
SOŠV však na svojom spomínaFrantišek Repka. Legennom 58. VZ neschválilo
dy slovenského lyžovania
väčšinou hlasov navrhoverejne vyzvali predstavivané uznesenie o Zväze
teľov SLA a ZSL, aby telyžiarov Slovenska ako o
raz, necelý rok pred ZOH
organizácii, zodpovednej
v čínskom Pekingu v roku
za lyžovanie na Sloven2022, spoločne hľadali
sku. Za uznesenie hlacestu k znovuzjednoteniu
sovalo iba 40 delegátov,
lyžovania na Slovensku,
18 ich bolo proti a až
a to na báze demokracie,
41 sa ich zdržalo hlasorešpektu a solidarity.
vania. A tak sa otázka
Nové logo FIS.
SOŠV potom 26. apríla
budúcnosti slovenského
2021 inicioval spoločné stretnutie aj za lyžovania vo FIS dostala na rokovanie
účasti zástupcov MŠVVaŠ SR, SLA a ZLS, kongresu ako čiastočne neuzavretá ani na
na ktorom ponúkol obom stranám priestor pôde domáceho športového hnutia.
pre zmier a urovnanie sporov. Predložil aj
Medzitým sa konali aj konferencie jednávrh na dočasné rozdelenie kompeten- notlivých športových úsekov SLA, kde
cií tak, aby na jednej strane boli alpské došlo aj k viacerým zaujímavým zmenám
a na druhej strane severské disciplíny, no vo vedení. Z úsekov klasického lyžovania
na tomto stretnutí sa nenašiel priestor na druhý najväčší úsek SLA, bežecký, mal
dohodu. Definitívne tak mali o tejto otázke svoju konferenciu v Hoteli Zerrenpach na
rozhodnúť účastníci 58. valného zhromaž- Látkach a delegáti si za svojho nového
denia /VZ/ SOŠV 30. apríla 2021, ktoré predsedu zvolili slovenskú bežeckú legensa taktiež konalo premiérovo on-line.
du a v súčasnosti aj úspešného trénera

Rok 1998, Gian Franco Kasper na Štrbskom Plese pod mostíkmi s funkcionármi SLA.

Nový prezident FIS Johan Eliasch (2021).

bežeckého lyžovania Martina Bajčičáka.
Predsedom skokanského úseku zostal aj
naďalej Martin Mesík a predsedom úseku
severskej kombinácie je František Zlevský.
4. júna 2021 sa teda na online
53. kongrese FIS definitívne rozhodlo už v
prvom kole, že novým prezidentom FIS sa
stal britský rodák, v súčasnosti už švédsky občan, Johan Eliasch, ktorý získal
65 zo 119 všetkých hlasov, čo predstavovalo 54,82%. Z ďalších kandidátov získal
Urs Lehmann 26 hlasov, Sarah Lewis
15 hlasov a Mats Arjes 13 hlasov. Doterajší prezident FIS Gian Franco Kasper
/77-ročný/ sa po 23 rokoch vo funkcii
na tomto online kongrese ani nezúčastnil,
pretože niekoľko dní pred jeho konaním
bol prevezený na jednotku intenzívnej starostlivosti do nemocnice a hospitalizovaný
pre problémy s dýchaním.
Novozvolený prezident FIS, 59-ročný
Johan Eliasch, bol na tomto kongrese
horúcim favoritom na túto funkciu, čo
potvrdil aj svojím víťazstvom už v prvom
kole volieb. Bezprostredne po zvolení sa
vzdal aj svojej doterajšej funkcie CEO
/Chief Executive Officer – výkonný riaditeľ/ spoločnosti HEAD, v ktorej pôsobil v
tejto pozícii už od roku 1995, teda viac
ako 25 rokov. Za tento čas ju dokázal
premeniť na vysoko ziskovú spoločnosť,
zameriavajúcu sa na výrobu tenisových
rakiet a lyžiarskej výstroje.
O tom, kto bude zastupovať v budúcnosti slovenské lyžovanie v tejto medzinárodnej športovej organizácii sa však na
kongrese FIS zatiaľ nerozhodlo pre absenciu všetkých potrebných dokumentov zo
strany MŠVVaŠ /stále chýba súhlasné
stanovisko SŠOV/, a tak bude slovenské
lyžovanie aj naďalej fungovať v takomto
provizórnom režime, kde bude niektoré
právomoci členského národného športového lyžiarskeho zväzu vo FIS dočasne
vykonávať SŠOV.
Ing. Peter Chudý
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Silná Vizitka pred nadchádzajúcou paralympiádou v tokiu
12. júna 2021 sa náš dlhoročný občan z Tatranskej Štrby a slovenský reprezentant v paracyklistike Patril Kuril stal majstrom sveta pre rok
2021 v cestných pretekoch skupiny MC 4 v portugalskom Estorile. Na trati dlhej 92,4 km zvíťazil časom 2:05:49 hod. pred Britom Peasgoodom
a Írom Grimesom.

Patrik Kuril sa stal majstrom sveta v paracyklistike. Zdroj: paralympic.sk.

Patrik Kuril sa pôvodne narodil v Partizánskom, ale už vo veku jeho dvoch rokov sa rodina v roku 1981 presťahovala
do Tatranskej Štrby pre zdravotné problémy jeho staršej sestry Ingrid. V piatich
rokoch mu boli diagnostikované rovnaké
dýchacie problémy, ako predtým jeho
sestre, to mu však nebránilo ako hyperaktívnemu dieťaťu skúšať najrôznejšie
pohybové aktivity.
Začínal cyklistikou v Klube horskej
cyklistiky v Tatranskej Štrbe a potom pokračoval behom na lyžiach ako pretekár
Športového klubu polície na Štrbskom
Plese. Výkonnosť v oboch týchto športových disciplínach využil pri zimnom triatlone, v ktorom úspešne súťažil v rokoch
2000 až 2008, kedy sa stal aj 7x majstrom Slovenska v elitnej kategórii týchto
pretekov a získal aj množstvo výborných
výsledkov v medzinárodných súťažiach v
zimnom triatlone.
V roku 2005 však utrpel ťažký úraz na
pretekoch na horských bicykloch Zelená
stopa pri Banskej Bystrici, kde vinou organizátorov narazil do neodstránenej kovovej závory na cyklistickej trati. Pokúšal
sa ešte vrátiť do kolotoča cyklistických
pretekov, no zdravotný hendikep po zranení ho začal výrazne obmedzovať. V ro-

titul majstra sveta, ten prvý získal už v
roku 2015 vo švajčiarskom Nottwille.
Svoju paralympijskú kariéru pritom zahájil pomerne neskoro, až v roku 2015,
keď bol v talianskom Maniagu uznaný a
klasifikovaný za paracyklistu v kategórii
C 4, čo je druhé najľahšie postihnutie.
Jeho výborné výsledky ho katapultovali
aj do slovenskej paralympijskej výpravy
v roku 2016, kde na Olympijských hrách
v brazílskom Rio de Janeiro získal bronzovú medailu v časovke a v cestných pretekoch obsadil nepopulárne 4. miesto.
Svoju bohatú a pestrú športovú kariéru
pôvodne plánoval ukončiť na Paralympiáde v roku 2020 v Tokiu, ale celosvetová
pandémia koronavírusu zasiahla aj do
jeho športových plánov.
Po odklade olympiády na rok 2021 pokračoval v tvrdej príprave a jej výsledkom
je aktuálny titul majstra sveta pre rok

Traja najlepší na MS (v strede víťazný Patrik Kuril). Zdroj: cycling-info.sk

koch 2008 až 2011 preto vycestoval do
Veľkej Británie do Londýna, kde pracoval
ako mechanik v cyklistickej predajni. Po
návrate domov si založil vlastnú firmu na
predaj a opravu bicyklov a príslušenstva
a príležitostne na bicykli nielen trénoval,
ale aj súťažil.
42-ročný Kuril získal ako slovenský
paralympijský reprezentant už svoj druhý

2021 a táto silná vizitka všetkým svojim
súperom pred nadchádzajúcou Paralympiádou 2021 v japonskom Tokiu.
Patrik, srdečne blahoželáme, ďakujeme
za vynikajúcu reprezentáciu a držíme palce aj na Paralympiáde 2021 v Tokiu!
Podľa webu Slovenského
paralympijského výboru
voľne spracoval Ing. Peter Chudý
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Postup futbalového „A“ mužstva do 5. ligy
Po dlhej prestávke, ktorú spôsobila pandémia COVID-19, sa mohli futbalisti konečne vrátiť na futbalové trávniky a pokračovať v dobre rozbehnutom ročníku.
Na jeseň odohrali 11 zápasov, z toho
10 vyhrali a jeden remizovali. Podarilo sa
im zvíťaziť aj v pohárovej súťaži o Pohár
Podtatranského futbalového zväzu. Zápas
v Toporci vyhrali pomerom 3 : 1. Posledné futbalové stretnutie 6. ligy odohralo
„A“ mužstvo na domácom ihrisku s mužstvom zo Spišského Štiavnika 5. júna
2021. Zvíťazilo pomerom 4 : 0 a po niekoľkých rokoch opäť postúpilo do 5. ligy,
k čomu srdečne blahoželáme.
Pred začiatkom futbalového stretnutia
ešte zablahoželali oslávencom - dlhoročným hráčom futbalového oddielu ŠK
Štrba, ktorí oslávili okrúhle narodeniny
– Petrovi Otčenášovi a Mariánovi Mackovi a k 60-tym narodeninám zablahoželali
aj Jánovi Kšenzakovičovi, dlhoročnému

funkcionárovi štrbského futbalu. Okrúhle
životné jubileum oslávil aj dlhoročný bývalý hráč FO ŠK Štrba Maroš Jackovič,

Ocenenia pre oslávencov.

Hráči a funkcionári „A“ mužstva FO ŠK Štrba po poslednom víťaznom zápase 5. 6. 2021.

ktorému zablahoželali funkcionári osobne
12. 6. 2021.
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