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

Jeseň je čas dozrievania, zberu úrody a hojnosti,
čas babieho leta, obdobie farebných listov...
Nadýchni sa a vychutnaj si nedostižnú
farebnosť jesene.

Mimochodom, viete, že na jeseň sú naše

Tatry najkrajšie?
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Materská škola v obecných priestoroch po 52 rokoch
Všetko v tomto novom dome je pre nás rozprávky, pieseň, príbeh ......
Ráno sa na nás všetkých usmeje.
Pôjdeme a zobudíme tento dom - našu
škôlku!
Materské školstvo v Štrbe začalo pôsobiť v roku 1953 – najskôr v rodinnom
dome u Blaška ako jednotriedka. Následne
v roku 1954 bola škôlka presťahovaná do
priestorov po učiteľovi Michalovi Brusnickom – do budovy evanjelickej cirkvi (terajšej lekárne), kde pôsobila až do roku 1969.

Materská škola pôsobila v budove terajšej lekárne v r. 1954 až 1969.

Od roku 1969 sídlila MŠ v budove ECAV 52 rokov.

Po ukončení výstavby novej základnej školy - materská škola získala rekonštruované
priestory v bývalej škole – budove Evanjelickej cirkvi , a.v. v Štrbe, kde sídlila až
doposiaľ, tj. 52 rokov.
Od 80-tych rokov prešla materská škola
rozsiahlou rekonštrukciou, prístavbami, výstavbou oplotenia, plynofikáciou, výmenou
okien, rekonštrukciou rozvodu elektriky, rekonštrukciou sociálnych zariadení, úpravou
fasády a osadením vonkajších športovísk.
Ale aj vnútorných priestorov tried, školskej
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jedálne a kuchyne. V prevádzke boli dve
triedy, potom tri triedy a neskôr opäť dve
z dôvodu zmien priestorových dispozícií.
Od 1. 8. 2007 je v prevádzke aj elokovaná
trieda v Tatr. Štrbe.
Nad myšlienkou postaviť si vlastnú
obecnú materskú školu sa vedenie obce
zamýšľalo už v 90-tych rokoch. Podľa vtedy platného územného plánu bol na výstavbu MŠ určený priestor na Brehoch, neskôr
bol návrh pristaviť pavilón materskej školy
za budovou Základnej školy. Po otvorení
možností financovania projektov cez výzvy
EÚ obec sa uchádzala o výstavbu novej
materskej školy po roku 2015, pripravila projekt v roku 2019 - bola úspešná a
16. 4. 2020 sa oficiálne začalo s jej výstavbou v areáli ZŠ.

Dokončovanie tzv. hrubej stavby.

Stavebné práce v interiéri MŠ.

Príprava základov pre novú MŠ.
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Nové sociálne zariadenia a výdajná školská jedáleň.

Pri sťahovaní nábytku, hračiek, pomôcok sa aktívne zapojili učiteľky MŠ.

Vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa
bola úspešná firma DAG Slovakia, s.r.o.
Prešov. Práce šli od ruky od samého začiatku. V lete 2020 sa dokončila hrubá
stavba a v zime sa mohlo pokračovať s
prácami v interiéri – rozvody sietí, podla-

hy, obklady dlažby, až po maľovanie a
vnútorné stavebné úpravy. Bolo dokončené zateplenie a fasáda budovy, pokračovalo sa v príprave detského ihriska pri
škole a neskôr s terénnymi úpravami v
okolí.

V auguste toho roku bolo v rámci projektu dodané aj interiérové vybavenie
tried, spální a vybavenie výdajnej školskej jedálne. Pedagogickí zamestnanci
materskej školy mohli začať so sťahovaním nábytku, hračiek, zariadenia.

ŠTRBSKÉ NOVINY 5
V utorok 31. 8. 2021 nastal slávnostný deň otvorenia novej budovy Materskej
školy v Štrbe – po prvýkrát v histórii obce
vo vlastných obecných priestoroch. Z dôvodu nestáleho - nepriaznivého počasia
príhovor starostu obce Michala Sýkoru a
novej riaditeľky poverenej riadením Libuši
Mravovej, bol vo vnútorných priestoroch
MŠ. Súčasne tu boli odovzdané ďakovné listy zhotoviteľovi spoločnosti DAG
Slovakia, a.s. Prešov v zast. predsedu

predstavenstva Ing. Tomáša Salokyho a
stavebnému dozoru Ing. Petrovi Bendíkovi
z firmy Inpro Poprad, s.r.o. Starosta obce
poďakoval za dlhoročnú prácu doterajšej
riaditeľke Bc. Marte Mackovej a dlhoročnej vedúcej školskej jedálne Márii Novotnej, ktoré k 31. 8. 2021 ukončili pracovný
pomer z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku. Starosta obce dostal od škôlkárov
perník s logom MŠ, ktorý pripravila Danka
Kollár zo Štrby.

Slávnostné prestrihnutie stuhy sa už
odohralo pred vchodom do materskej školy. Stuhu s logom MŠ na túto príležitosť
pripravila Lenka Tomašovičová - Damis zo
Štrby. Za zvukov detskej veselej piesne
prestrihli stuhu naši škôlkári spolu s pani
učiteľkami Otčenášovou a Kyseľovou v
štrbskom kroji. Následne boli hostia, rodičia s deťmi aj všetci ostatní prítomní pozvaní na obhliadku nových priestorov MŠ
pri dodržaní protipandemických opatrení.

Slávnostné prestrihnutie pásky, ktoré vykonali deti Materskej školy v Štrbe.

Materská škola má výdajnú školskú jedáleň, t.j. obedy, desiaty a olovrant sa pripravujú

Nová riaditeľka Libuša Mravová so starostom
obce.

v Školskej jedálni Základnej školy v Štrbe, odkiaľ sa prepravia vo varniciach do MŠ a pripra-

via na stravovanie detí v jedálni MŠ. Na Tatr.
Štrbu obedy rozváža obec tak ako doposiaľ.

Rodičia detí pri prehliadke priestorov novej materskej školy.
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Názov projektu: Výstavba novej budovy
Materskej školy v Štrbe
Operačný program EÚ: Ľudské zdroje
(Ministerstvo vnútra SR)
Špecifický cieľ: 6.1.2. Zlepšiť prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
Financovanie: nenávratný finančný príspevok so spolufinancovaním obce spolu
vo výške takmer 800 tis. €
Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Projektant: Ing. Milan Staško, STAREKO
Tulčík
Stavbyvedúci: Ing. Peter Bendík, INPRO
Poprad, s.r.o.
Externý manažment: Agency 4 Academy,
s.r.o. Nitra
Začiatok stavby: 16. 4. 2020
Kolaudácia stavby: 25. 8. 2021

Od 2. 9. 2021 nastúpili teda naše deti do
troch tried v Štrbe a jednej triedy v elokovanom pracovisku v Tatr. Štrbe v novom
školskom roku 2021/2022 v tomto zložení:
• Trieda 3-4-ročných zapísaných 23 detí,
učiteľky: Bc. Beáta Jančíková, Lenka
Ilavská

Starosta obce so zhotoviteľom stavby - predsedom predstavenstva DAG Slovakia, a.s. Ing. Tomášom Salokym (vľavo) a Ing. Petrom Bendíkom, ktorý zabezpečoval stavebný dozor stavby.

• Trieda 4-5-ročné deti, zapísaných 24 detí,
učiteľky: Iveta Bartošová, Renáta Marcová
• Trieda 5-6-ročných detí – predškoláci: počet detí 25, učiteľky: Mgr. Jana Otčenášová, Libuša Mravová, ktorá je súčasne
poverená riadením do doby výberového
konania na novú riaditeľku MŠ

Počas odovzdávania tričiek s logom materskej školy (vľavo v obci, vpravo v Tatranskej Štrbe).

• Elokovaná trieda 3-6-ročné v počte 22
detí v Tatr. Štrbe, učiteľky: Anna Ševčíková, Michaela Kyseľová
Na úvod školského roka starosta obce
v každej triede MŠ odovzdal deťom a pani
učiteľkám farebné tričká s logom MŠ, ktoré
im budú pripomínať tento deň.
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Spoločná fotografia predškolákov v nových tričkách.

Nebolo to jednoduché – ako pri novostavbe býva, stretávali sme aj s mnohými
problémami, ktoré bolo potrebné operatív-

ne riešiť. Výsledok však stojí za to. Prajeme pani učiteľkám, kuchárkam, upratovačkám, ale najmä našim škôlkárom, aby

sa im darilo a do materskej školy vždy
tešili!
Ing. Anna Hurajtová

Školský rok 2021/2022 sa začal aj v
Základnej škole v Štrbe. Už tradične boli
našim prváčikom odovzdané zo strany obce
zvončeky, ktoré im majú pripomínať prvé
zvonenie vo veľkej škole. Vzhľadom k pandemickým opatreniam zvončeky si deti prevzali pred vchodom do prvej triedy priamo v

ZŠ, kde ich potom spolu s rodičmi privítala
triedna pani učiteľka – Jiřina Šerfelová.
Slávnostné otvorenie s príhovormi riaditeľky školy a starostu obce prebiehalo cez
školský rozhlas.
Školské brány sú opäť otvorené a my veríme, že prezenčná výučba bude prebiehať

čo najdlhšie a výchovný proces sa dostane
do normálnych koľají.

Noví prváčikovia v doprovode rodičov, čakajúci na otvorenie školského roka.

Starosta obce M. Sýkora sa prihovoril pedagogickým, nepedagogickým pracovníkom i
žiakom netradične prostredníctvom školského
rozhlasu. Na fotografii s riaditeľkou ZŠ - Mgr.
Ľubomírou Iľanovskou
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informácie zo zasadnutia psk
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
30. augusta 2021 venovalo aj týmto nasledovným témam:
Kraj podporil ďalších 17 projektov
miestnych samospráv
Poslanci schválili účelové dotácie zo
zdrojov PSK žiadateľom z ôsmich okresov
kraja na realizáciu 17 projektov zameraných na podporu cykloturizmu, turistiky,
športu a modernizáciu existujúcich športovísk, ako aj na obnovu kultúrnych pamiatok. Účelové dotácie pre mestá a obce v
celkovej výške spolu 700-tisíc eur. Účelové dotácie poslanci schválili pre projekty
miestnych samospráv z okresov Bardejov,
Humenné, Kežmarok. Medzilaborce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad
Topľou.
„K vyčleneniu ďalších financií z vlastných zdrojov pre naše mestá a obce sme
pristúpili jednak z dôvodu, že našou snahou je podporovať ich zaujímavé projektové zámery a rozvíjať a podporovať v nich
šport, kultúru či cestovný ruch. Ale tiež na
základe apelu zo strany krajských poslancov a dopytov, ktoré obdržali od starostov
a primátorov z jednotlivých okresov. Som
rád, že sme účelové dotácie pre ďalšie
zmysluplné projekty schválili a pomôžeme
pri ich realizácii,“ vyjadril sa po zasadnutí
krajského zastupiteľstva predseda PSK Milan Majerský.
Rozpočet PSK na rok 2021
Poslanci schválili 5. úpravu rozpočtu
PSK pre rok 2021 a vzali na vedomie Informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK
k 30. 6. 2021.
Investície do stredných škôl
Zastupiteľstvo PSK schválilo predloženie projektu EÚ „Zlepšenie vzdelávacej
infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej v
Poprade – Matejovce – II. etapa“ v rámci
výzvy IROP a predloženie projektu EÚ na
„Rekonštrukciu telocvične Gymnázia J.
Francisciho-Rimavského v Levoči“ v rámci
výzvy OPKŽP. Okrem toho poslanci vzali
na vedomie Informatívnu správu o príprave projektov pre ďalších 10 vybraných
stredných odborných škôl na území PSK v
rámci 3. etapy Iniciatívy Catching-up Regions, čo prinesie ďalšie niekoľkomiliónové
investície do týchto škôl.
Dotácie pre zariadenia sociálnych služieb
Poslanci krajského zastupiteľstva schválili aj spolufinancovanie žiadosti o dotáciu

z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Krajská samospráva sumou vyše
29-tisíc eur prispeje na materiálne dovybavenie deviatim zariadeniam sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
V rámci projektov pôjde o nákup polohovateľných postelí a kresiel, stoličkového
výťahu a nábytku v celkovej hodnote viac
ako 106-tisíc eur.
Nový riaditeľ Energetickej agentúry
Smart Regiónu PSK
Zastupiteľstvo PSK schválilo vymenovanie nového riaditeľa Energetickej agentúry
Smart Regiónu PSK. Od 1. septembra ho
počas funkčného obdobia 5 rokov bude
zastávať Martin Štefanco.
Návrh optimalizácie siete nemocníc
Poslanci PSK opätovne diskutovali aj o

pripravovanej optimalizácii siete nemocníc v rámci územia PSK, ktorá sa týka
nemocnice v Kežmarku, Levoči, Svidníku,
Vranove a Snine. S uvedeným návrhom
optimalizácie Zastupiteľstvo PSK vyslovilo zásadný nesúhlas. Avizované zníženie
počtu akútnych lôžok môže mať závažný
dopad na zdravie ľudí aj v našom kraji
vzhľadom na geografickú, časovú a sociálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre
obyvateľov kraja. Týmto návrhom je ohrozená doterajšia činnosť niektorých nemocníc, nakoľko v niektorých z nich dôjde k
úplnému zrušeniu niektorých oddelení, čo
môže mať za následok aj následne ohrozenie činnosti nemocnice.
JUDr. Štefan Bieľak

Občianske združenie Za krajšie Štrbské Pleso bolo úspešné s podaním
projektu prostredníctvom Nadácie Pontis Slovenských elektrární pod
názvom „Podpora činnosti Športového areálu na Štrbskom Plese“, s pomocou ktorého sa zabezpečila bezproblémová celoročná prevádzka
Športového areálu na Štrbskom Plese v roku 2021.
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Práce v obci
Úpravy náučných chodníkov, opravy informačných tabúľ, práce na spoločensko-športových, oddychových zónach a dotváranie pietnych miest vo
všetkých troch častiach obce Štrba, aj to bola tohtoročná práca zamestnancov obecnej spoločnosti OTV, s.r.o. (pracovníkov ŠA) v letných mesiacoch.
Po zimnej sezóne vďaka finančnej podpore
z nadácie PONTIS a občianskeho združenia
Za krajšie Štrbské Pleso zabezpečili posezónny servis snežných pásových vozidiel, ako aj
technických zariadení v Športovom areáli na
Štrbskom Plese.
Nemálo úsilia vynaložili zamestnanci obecnej spoločnosti počas letných mesiacov na
údržbu lyžiarskych bežeckých tratí. Práce
spočívali v terénnych úpravách, odvodňovaní niektorých úsekov bežeckých tratí, ich
spevňovaní, včasnom likvidovaní, inváznych
rastlín, ako aj v pravidelnom kosení.
Zemné práce, terénne úpravy, vytvorenie
lesoparkovej zóny v okolí kamenného zoskupenia na Mlynickej lúke sú v plnom rozsahu
dielom zamestnancov obecnej spoločnosti,
ktoré vytvorili na tomto mieste v mesiacoch
jún až september.

Lokalita Šoldov prešla viacerými úpravami.

Terénne úpravy pri pamätníku Smútiaca mať.

Kosenie priestranstiev skokanského areálu, bežeckého areálu priľahlých plôch, Mlynických lúk a lyžiarskych bežeckých tratí v rozsahu 309 000 m2 smerovalo k dotvoreniu
vzhľadu a príprave podmienok pre podujatie

v rámci Európskeho týždňa športu, Behu za
Tatry a Redbull 400, ktoré sa konali v dňoch
4. a 11. 9. 2021 v Športovom areáli na Štrbskom Plese.
Beh za Tatry aj podujatie na podporu športu boli rozsahom celoslovenskou
udalosťou. Redbull 400 tak, ako
v predchádzajúcich rokoch, bol
aj tohto roku významným športovým medzinárodným podujatím. Na technickej príprave, ako
aj na vytváraní podmienok pre
organizáciu týchto športových
akcií, sa obec Štrba prostredníctvom svojich zamestnancov
spolupodieľala veľkou mierou.

Práce v okolí kameňového zoskupenia na Štrbskom Plese.

Jaroslav Chalúpka,
Športový areál Štrbské Pleso

Obyvatelia a podnikatelia by si mali zabezpečiť nádoby
na odpad pred medveďom hnedým
Z dôvodu zaradenia katastrálneho územia našej obce do zoznamu obcí s povinnosťou zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v
zmysle prílohy č. 19 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., a na základe §14 ods.(1) písm. j zákona o odpadoch sú držitelia odpadu povinní
zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého.
Držitelia zmesového odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
majú povinnosť zabezpečiť nádobu pred
prístupom medveďa hnedého vhodným
spôsobom podľa platných zákonov.
Dôvodom zabezpečovania odpadových
nádob je zabránenie styku medveďov s
obyvateľmi. Medvede totiž prichádzajú k
obydliam, vedľa ktorých sú smetné nádoby

a tie sú zdrojom ich potravy. Aj na našom
území dochádza čoraz častejšie k výskytu medveďa hnedého už priamo v obci a
jej častiach. Upozorňujeme preto fyzické
a právnické osoby, aby ste umiestnili nádoby na odpad do uzatvoreného priestoru
(za plot alebo do objektu), prípadne do
uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne
prístupný. Zbernú nádobu stačí vyložiť na
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voľné priestranstvo v deň vývozu odpadu.
Dôkladným zabezpečením zmesového komunálneho odpadu proti vnikaniu medveďov
je kľúčovým riešením, pri ktorom existuje
predpoklad, že sa podstatným spôsobom
zníži počet výskytov medveďa hnedého aj v
našom intraviláne a v bezprostrednom okolí
našich obydlí a prevádzok. Na základe častého výskytu medveďov hnedých v zastavaných územiach obcí Slovenská inšpekcia
životného prostredia i naďalej pokračuje v
systematických kontrolách zabezpečenia
kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým a spolupracuje so Štátnou ochranou prí-

rody SR, a to zásahovým tímom pre medveďa
hnedého. Tento zásahový tím má zmapované
celé katastrálne územia všetkých obcí s výskytom medveďa hnedého a nafotené všetky
kontajnery na komunálny odpad nielen obcí,
ale aj fyzických a právnických osôb. Okrem
obcí postupne ukladá pokuty aj právnickým
osobám (hotelom, penziónom, obchodným
prevádzkam a pod.) Aby ste predišli pokute zabezpečte si nádoby podľa platnej
vyhlášky, prípadne sa poraďte s členmi
zásahového tímu pre medveďa hnedého,
ako by mala byť správne zabezpečená
nádoba na komunálny odpad a biologic-

ky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad.
Dôrazne upozorňujeme preto všetky fyzické a právnické osoby, aby si zabezpečili
svoje nádoby na komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad podľa platnej vyhlášky. O vhodnosti
správneho umiestnenia nádob do stanovísk
sa dozviete aj na stránke zásahového tímu
pre medveľa hnedého, kde sú fotky správnych kontajnerových stojísk a nádob podľa
skúseností so stretom s medveďom.
Ing. Štefánia Srebalová

Členská schôdza členov COOP Jednota, spotrebné družstvo - základňa Štrba
13. 8. 2021 sa uskutočnila v Reštaurácii Martek členská schôdza členov COOP Jednota, spotrebné družstvo - základňa Štrba.
Správu o činnosti dozorného výboru za
5-ročné obdobie predniesol predseda Pavol Otčenáš, tiež podal informácie o hospodárení so
združenými prostriedkami členov. Prítomní boli
informovaní, že z rozhodnutia predstavenstva
COOP JEDNOTA Poprad prešli do základne v
Štrbe aj členovia z Lučivnej a Mengusoviec.
Ing. Jozef Franček oboznámil prítomných s
činnosťou COOP JEDNOTA Poprad a tiež so
zámermi družstva na ďalšie obdobie.
Starosta obce Michal Sýkora pripomenul
uzatvorenie predajne Nezábudka, ktorá napriek snahám, napríklad aj presmerovaním
nákupov pre školy, bola naďalej stratová.
Budova je stále predajňou a prípadne sa tak
bude môcť v budúcnosti využívať. Hovoril o
niektorých nedostatkoch v predajniach COOP
Jednoty – chýba bezbariérový vstup, sú nepostačujúce parkoviská a podobne. Obec má
záujem aj o prenájom budovy bývalej predajne
Lahôdky.
Prítomní žiadali zástupcu predstavenstva
COOP Jednota Poprad, aby obchod Limba aj

Členskej schôdze sa zúčastnili hostia - Michal Sýkora, starosta obce a Ing. Jozef Franček, člen
Predsedníctva COOP Jednota Poprad, SD.

napriek pomerne nízkemu obratu nebol zrušený, lebo potravinami zásobuje obyvateľov z
mnohých ulíc na vyšnom konci obce, kde nie
sú iné potravinové predajne. Táto požiadavka
spolu so žiadosťou o zabezpečenie bezbariérového prístupu do predajne v centre obce boli

zaradené do uznesenia z tohto rokovania.
Na zasadnutí bol zvolený nový dozorný
výbor: Pavol Otčenáš – predseda a členovia
Pavol Gejdoš a Ján Jančuška z Lučivnej.
Anna Gejdošová

Na odkaz SNP nezabúdame
...„pamätaj človek na tých, ktorí v
krutostiach hynuli, aby sme my žili,
pamätaj človek na bolesti večera,
bez ktorých by nebolo radosti rána“.
Pamätník Smútiaca mať pod
smutnou vŕbou je miestom, kde
si pripomíname obete odboja a
spomíname na tých, ktorí kládli na
oltár slobody svoje životy. História
je čas spomienok, ktoré musia
tlieť, horieť a páliť a ktoré nás musia vrátiť do dneška.

Nové pamätné tabule venované padlým v 1. a 2. svetovej vojne.

27. augusta 2021 sme pri pamätníku venovali tichú spomienku
na padlých a na odkaz pamätných
dní Slovenského národného povstania, od ktorých 29. augusta
uplynulo už 77 rokov. Počasie
síce neprialo tomuto podujatiu, ale
zapálením ohňa, sviec, položením
vencov a poklonením sa, sme si
dôstojne uctili tých, ktorí svoj život
položili v bojoch SNP alebo zomreli na následky zranení.
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se. Miestom osadenia tejto drevorezby sa
stalo miesto pri pamätníkoch venovaných
200. výročiu narodenia Markušovského.
Regionálne oslavy SNP na Podbanskom sa konali 28. augusta 2021. Osláv
sa zúčastnili liptovské podtatranské obce,
vrátane obce Štrba, Oblastné organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Poprade, Svite a Liptovskom Mikuláši, zástupcovia Štátnych
lesov Tatranského národného parku. Tento rok oslavy organizovalo mesto Vysoké
Tatry.
K jednej zo štyroch pamätných tabúľ
Tohtoročnej spomienke na SNP neprialo počasie.
na žulových balvanoch na Partizánskej
lúke položilo veniec
K tomuto slávnostnému dňu boli dokonosem členov ZO SZPB
čené aj pamätné tabule s menami padlých
pod vedením starostu
v 1. a 2. svetovej vojne a počas pietneho
obce Michala Sýkoru,
aktu boli aj odhalené.
zástupcu starostu Mgr.
„Pri písaní knihy o účasti Štrbanov v
Pavla Hurajta a predseobidvoch svetových vojnách sme získali
du základnej organizáďalšie informácie a počet padlých na pôcie Pavla Otčenáša.
vodnej tabuli bolo potrebné upraviť. VzhľaSpomienku na odkaz
dom na to, že došlo k úprave a doplneniu
SNP si uctili položením
zoznamov vojnových obetí našej obce,
venca aj k pamätníku
zrealizovali sme osadenie nových pamätna Štrbskom Plese. Pri
ných tabúľ s menami všetkých padlých a
jazere je umiestnená
aj tých, ktorí na následky vojny zomreli.
bronzová socha partiVýročie SNP si uctili aj členovia MO MS v Štrbe.
zána v nadživotnej veľkosti
na
žulovom
podstavci a pred ňou
Veľká účasť verejnosti svedčí o tom, že
osadená
bronzová
tabuľa s menami padodkaz Slovenského národného povstania
lých.
Poklonili
sa
a
zavesili veniec aj pri
je potrebné si ďalej pripomínať.
pamätnej
tabuli
na
železničnej stanici v
Súčasťou pietnej spomienky na odkaz
Tatranskej
Štrbe,
ktorá
je venovaná žeSNP bolo aj odhalenie drevenej sochy
lezničiarom
padlým
v
odboji.
MUDr. Ľudovíta Markušovského. Autorom
Nech pamiatka na padlých zostane večje poľský rezbár Wladislav Ligocki. Dielo
ná!
vytvoril v roku 2019 v rámci 3. ročníka
Ľubomíra Otčenášová
Rezbárskeho sympózia na Štrbskom Ple-

Nová socha Dr. Markušovského v centre obce.

Jedna tabuľa pre padlých v 1. svetovej vojne a druhá pre padlých v 2. svetovej vojne.
Som veľmi rád, že sa nám to podarilo a že
pamätné tabule s menami našich spoluobčanov sú už zaktualizované. Obete vojny si naozaj zaslúžia, aby ich mená zostali
poznačené pre ďalšie, mladšie pokolenia.
Možno aj prostredníctvom nich si potom
uvedomia, že mierový život nie je až takou
samozrejmosťou, ako sa nazdávajú“, vysvetlil význam pamätných tabúľ v príhovore prítomným účastníkom na pietnom akte
starosta obce Michal Sýkora.

Delegácia zo Štrby na regionálnych oslavách SNP na Podbanskom.
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Aktuálne info z obecnej knižnice
nech si prídu vypožičať z nových kníh a aj
ostatných občanov, aby sa stali novými čitateľmi našej obecnej knižnice.
Veríme, že si určite vyberiete.
Touto cestou sa chceme poďakovať Fondu
na podporu umenia za poskytnuté finančné
OBEC ŠTRBA v roku 2020 v rámci projektu
„Vráťme sa do knižnice a čítajme“ vďake podpore 2 000,- € z verejných zdrojov Fondu na
podporu umenia zakúpila pre obecnú knižnicu 192 nových kníh, čím sa knižničný fond
doplnil o ďalšie zaujímavé tituly:
• odborná dospelí: 29 kníh
• krásna dospelí: 105 kníh
• odborná deti:
6 kníh
• krásna deti:
52 kníh
20 % - 43 kusov kníh v hodnote 428,05 €
bolo zakúpených s podporou FPU.
Srdečne pozývame všetkých čitateľov,

prostriedky a pomoc pri revitalizovaní knižničného fondu obecnej knižnice v Štrbe, ktorý
sa snažíme každoročne dopĺňať o nové knižné tituly.
Ing. Štefánia Srebalová,
vedúca Obecnej knižnice v Štrbe

„Vráťme sa do knižnice a čítajme“

Fond na podporu umenia podporil Obecnú knižnicu v Štrbe
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 20-514-04196 sumou 2000€ na nákup nových kníh.
Výstupom projektu je nákup 192 knižných jednotiek.

Výročná členská schôdza DHZ Štrba

Na základe uznesenia Výboru územnej
organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Poprade č. 19/2021, dostalo
DHZ Štrba kvôli pandemickej situácii pokyn na zorganizovanie a zabezpečenie
výročnej členskej schôdze za roky 2020
a 2021, a to v termíne od 21.8.2021 do
15.9.2021. Výročnú členskú DHZ Štrba
zorganizovalo podľa pokynov 10. 9. 2021.

V rámci schôdze sa uskutočnili aj voľby
- na predsedu a veliteľa DHZ, výboru, revíznej komisie a delegáta s hlasom rozhodujúcim na Valné zhromaždenie Územnej
organizácie DPO na Slovensku.
Tieto voľby prebehli verejným hlasovaním. Staronovým predsedom DHZ na obdobie rokov 2022-2027 sa stal Michal Garaj,
veliteľom bol zvolený Ján Zluky, ktorý bol

súčasne zvolený aj za delegáta na Valné
zhromaždenie Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku
a stal sa aj podpredsedom DHZ. V zložení
výboru a revíznej komisie nastali minimálne
zmeny.
O činnosti DHZ Štrba v roku 2020 sme
písali v Štrbských novinách č. 4/2021.
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Z podujatí
Spomienka na kňaza Pavla Tomka
26. augusta 2021 uplynulo 120 rokov
od narodenia rodáka, evanjelického kňaza,
básnika, národovca, publicistu a redaktora, organizátora spolkov mládeže Pavla
Tomka. Ako kňaz pôsobil vo Východnej a
neskôr vo Švábovciach.
Pri tejto príležitosti sa konala 28. augusta 2021 pietna spomienka na cintoríne v
Štrbe pri hrobe Pavla Tomka, kde hostia
položili vence a zapálili sviece.
Účasť prijal generálny biskup ECAV na
Slovensku Ivan Eľko, ktorý predniesol za-

myslenie po prečítanom biblickom texte.
Generálny duchovný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl
a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky plk. Mgr. Viktor Sabo prišiel s manželkou Marcelou Sabovou farárkou ev.a.v.,
ktorá pôsobí v cirkevnom zbore ECAV
vo Východnej. Pozvanie prijal aj kňaz zo

Šváboviec Mgr. Martin Zaťko. Po krátkej
cirkevnej liturgii sa rodine Pavla Tomka a
ostatným prítomným prihovoril starosta
obce Michal Sýkora. Podujatie umocnila
spevom folklórna skupina Štrbän.
V nedeľu 29. augusta 2021 boli slávnostné služby Božie v Evanjelickom a. v.
kostole vo Východnej.

Slovenský deň kroja

Pri myšlienke a organizácii 1. ročníka tohto
podujatia stálo aj ZMOS, s vtedajším predsedom
Michalom Sýkorom. Hlavnou organizátorkou
podujatia je Mária Reháková, generálna riaditeľka vydavateľstva Star production.

V areáli pamätníka SNP v Banskej Bystrici
sa 1. septembra 2021 stretli milovníci folklóru
na 4. ročníku podujatia Slovenský deň kroja.
Organizátori sa tento rok zamerali na sezónne
folklórne tradície, ktoré predstavili skupiny a

FS Štrbän pri pamätníku SNP.

súbory z rôznych kútov Slovenska.
Dedina od nepamäti žijúca a prispôsobujúca sa rytmu striedania štyroch ročných
období našla aj v nostalgicky ladenej jeseni
poéziu, ktorú uchováva v tradíciách. Piesne z

kúdeľnej izby na pódium do Banskej Bystrice
priniesla Folklórna skupina Štrbän zo Štrby.
Podujatím všetci účastníci oslávili nielen
krásu slovenských tradícií, ale i Deň ústavy
SR.
Ľubomíra Otčenášová
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Memoriál Antona Guliča

1. výročie od úmrtia Antona Guliča si pripomenuli jeho kamaráti, ale predovšetkým futbalisti futbalovým turnajom, ktorý pomenovali Memoriál Antona Guliča.

Futbalový oddiel ŠK Štrba pripravil pre
malých futbalistov Detskú futbalovú párty.
Podujatie sa konalo 4. septembra 2021
na športovom štadióne v Štrbe. Pre deti
boli pripravené športové, zábavné súťaže,
animátorský program, nafukovací hrad i
občerstvenie.
Súčasťou podujatia bol futbalový zápas
žiakov 4. ligy Podtatranského futbalového
zväzu.

Detská futbalová párty

Oblastná výstava drobných
zvierat

Európsky týždeň športu na Štrbskom Plese

Indická bojovníčka.

V dňoch 3. – 5. septembra 2021 sa uskutočnila 24. Oblastná výstava drobných zvierat v Poprade za účasti členov ZO SZCH v Štrbe. Štrbskí
chovatelia dokázali, že patria medzi najlepších
chovateľov v oblasti. Celkovým víťazom výstavy v hydine sa stal kohút – Indická bojovníčka
chovateľa M. Pavelu ml., Čestnú cenu obdržal
M. Šebest na Oravku bielu a u holubov získali
Čestné ceny M. Pavela st. a Pavol Sokol za Pomorianske hrvoliaky. Pri králikoch získal Čestné
ceny Pavol Blaško na Činčilu veľkú a Štrbského
gepardieho rexa. Touto cestou ďakujeme obci
Štrba, Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Štrbe a Poľnohospodárskemu družstvu Štrba za
finančnú podporu ZO SZCH v Štrbe.
Michal Pavela, ZO SZCH Štrba

Európsky týždeň športu sa koná každoročne
v mesiaci september pod organizáciou Národného športového centra. Nabáda ľudí k
zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu.
Jedna jeho časť #BeActive village sa uskutočnila na Štrbskom Plese 4. 9. 2021 pod
skokanskými mostíkmi v športovom areáli.

Hlavnými hviezdami podujatia boli Laco
Cmorej a skupina Vertigo so svojou tanečnou show. VIP hosťom podujatia bola podtatranská hokejová legenda Patrik Svitana.
Pre milovníkov športu bola možnosť byť
športovo aktívnym na rôznych športových
stanovištiach.
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Historické vozidlá na Ceste folklóru
Oldtimer Rallye Tatry 2021 je štvordňová
medzinárodná súťaž historických automobilov a motocyklov. Jedná sa o prestížne
a zároveň najväčšie veteránske podujatie
usporiadané na Slovensku s celkovou dĺžkou trate 310,4 km. Účastníkov tohto roku
trasa previedla krásami Prešovského a
Žilinského samosprávneho kraja. V rámci
2. etapy 27. augusta 2021 sa na Ceste
folklóru defilé automobilov zastavilo aj v
centre obce Štrba. Diváci sa určite tešili
nad dokonalosťou a krásou 60 účastníkov

historických vozidiel. Najstaršie vozidlo na
14. ročníku Oldtimer Rallye Tatry bol Walter Super 6 z roku 1932. Majiteľov tých-

to historických skvostov privítal starosta
obce Michal Sýkora a členky FS Štrbän ich
potešili štrbskými pankuškami.

Od Tatier k Dunaju
Na takmer 400 km dlhú trať
Od Tatier k Dunaju na bicykli
aj napriek skleróze multiplex
sa vydala asi stovka cyklistov.
Podujatie organizuje Združenie sclerosis multiplex Nádej,
ktorej cieľom je pomôcť a podať pomocnú ruku, pripravení
vypočuť, poradiť, poskytnúť
informácie a podporu.
Daždivé a studené počasie
na štarte účastníkom veľmi

neprialo, no nadšencov a cyklistov prekonávať ťažké životné
situácie to nezastavilo.
Radosť na bicykloch trvala
5 dní a nocí, aby dorazili do
Bratislavy a oslávili tak opäť
víťazstvo nad nevyliečiteľnou
chorobou sclerosis multiplex.
Cyklistov zo Štrbského Plesa
vyprevadil zástupca starostu
Mgr. Pavol Hurajt.
Ľubomíra Otčenášová

Red Bull 400
Red Bull 400 pod Tatry zavítala už po
štvrtý raz a aj keď sa doteraz všetky ročníky uskutočnili v skorších augustových termínoch, 11. september bol napokon jeden z
najkrajších dní na Štrbskom Plese tohto roka.
V okolí skokanského mostíka sa premleli
tisícky zvedavých divákov a priamo na ňom
si svoju životnú výzvu dalo viac ako 1 000

Na treťom mieste v mužskej kategórii skončil
Martin Škvarenina z našej obce.

účastníkov, ktorým už len za ich guráž patrí
patričná poklona.
Ženy, chlapi, mladí, starší, jednorožce aj
hasiči - všetci ukázali obrovskú vôľu zdolať hlavne samých seba a druhom rade
legendárnu stavbu, ktorá patrí medzi tie
najikonickejšie na Slovensku. A aj najťažšie
dostupné!
Na štart v kategórii mužských štafiet sa

prvý raz postavili bratia Andreas a Teo Žampovci a hneď skončili na stupienkoch víťazov.
Automobilový pretekár Maťo Homola síce
tentokrát neuspel, ale v budúcnosti to plánuje
napraviť. A premiérový štart na Red Bull 400
absolvoval aj známy tréner Jany Landl a entrepreneur Yaksha.
Zdroj: Redbull 400.com/sk

Pretekov sa zúčastnilo viac ako 1 000 účastníkov vo viacerých kategóriách.
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Odborné praxe vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska –
príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok
Každý mladý človek túži po poznávaní,
mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v
novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade
zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. A to je príležitosť
vo Švajčiarsku prostredníctvom odborných
praxí v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a reštauráciách.
Praxe sú určené pre mladých ľudí vo veku
od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú bežnú hovorovú nemčinu a majú chuť a odvahu byť
4 mesiace mimo domova, pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou rečou a byť ochotní
poskytovať služby domácim a zahraničným
návštevníkom vo Švajčiarsku. Pre nastávajúcu zimnú sezónu 2021/22 pripravuje
Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici odbornú prax v
zariadeniach cestovného ruchu strediskách
cestovného ruchu vo Švajčiarsku v kantóne
Graubünden (nemecky hovoriaci kantón) v

termíne od 5. decembra 2021 do 4. apríla
2022, teda vo vrchole zimnej sezóny. Podmienkou je absolvovanie výberového konania 7. októbra 2021 vo Zvolene na Strednej
odbornej škole obchodu a hotelových služieb. Čo im za to ponúkne odborná prax?
Dva týždne intenzívneho školenia v oblasti
obsluhy, somelierstva, ochutnávok vína, syrov a iných dobrôt švajčiarskej kuchyne vo
Švajčiarsku v školskom hoteli v Kastanienbaume pri Luzerne. A to všetko v spoločnosti
mladých ľudí z viacerých európskych krajín,
ako aj Juhoafrickej republiky. Po dvoch týždňoch absolventi kurzu nastúpia na prax do
jednotlivých zariadení cestovného ruchu v
kantóne Graubünden, kde sa zapoja do práce
v obsluhe alebo v práci v kuchyni. Atmosféru Vianoce, Silvestra a Nového roku prežijú
účastníci v niektorom zariadení cestovného
ruchu vo Švajčiarskych Alpách v kantóne
Graubünden, a to až do 4. apríla 2022. Prečo
nevyužiť voľný čas počas víkendov na spo-

znávanie týchto stredísk, lyžovať na strmých
svahoch alpských velikánov, navštevovať
diskotéky a využívať bohatý nočný život
(apres ski) v týchto strediskách?
V spolupráci so švajčiarskym partnerom
hľadáme možnosť poskytnúť účastníkom praxe, ktorí sa rozhodnú lyžovať počas voľna na
praxi, zľavy na lanovky a vleky. Za kvalitnú,
prácu samozrejme patrí aj patričná odmena.
Tá je v zimnej sezóne 2021/22, po odrátaní
školného, sociálnych odvodov, dane z príjmu,
ubytovania a stravovania 768 CHF za mesiac
v čistom (čo je v prepočte 710 EUR). Okrem
toho má účastník praxe nárok na príplatky za
prípadnú prácu nadčas a sprepitné. Pokiaľ sa
záujemci rozhodnú pre odbornú prax vo Švajčiarsku, odporúčame im navštíviť web. stránku
združenia – www.swiss-slovaktourism.sk, kde
sú aktuálne informácie o nadchádzajúcej odbornej praxi a kontaktné údaje na združenie.
Peter Patúš, riaditeľ združenia

Nórska stopa v tatrách
Pred pár mesiacmi sa na redakciu Štrbských novín obrátili predstavitelia veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva z Prahy so žiadosťou o poskytnutie
fotografií a informácií o úspešnej účasti nórskych lyžiarov na bývalých Pretekoch FIS 1935 vo Vysokých Tatrách, ktoré boli neskôr premenované
na Majstrovstvá sveta FIS v klasických lyžiarskych disciplínach. V tomto roku si totiž Nórske veľvyslanectvo aj organizovaním výstavy pripomína
okrúhle, sté výročie nadviazania oficiálnych diplomatických stykov medzi Nórskym kráľovstvom a novovzniknutou Československou republikou v
roku 1921.

Peter Östlund, majster Európy v rýchlokorčuľovaní, 1900.

Sonja Henie trénuje na Štrbskom plese, 1933.

Toto pre nás netradičné, okrúhle výročie,
nás ale donútilo otvoriť staré archívy a vyhľadať z nich nórsku stopu vo Vysokých
Tatrách. Táto stopa pre nás je hlavne stopou športovou. Nórske veľvyslanectvo v
Prahe chce zorganizovaním tejto výstavy
pripomenúť širokej verejnosti najdôležitejšie
momenty našej spoločnej diplomatickej histórie, pričom každé doterajšie desaťročie v
spoločnej storočnici chce priblížiť prostredníctvom najzaujímavejších a najdôležitejších
udalostí na poli športu, kultúry či obchodu.
A práve účasť Nórov na Pretekoch FIS 1935
vo Vysokých Tatrách patrí medzi dôležité
míľniky tejto spoločnej histórie.
Výprava nórskych lyžiarov sa totiž na
spomínaných MS FIS 1935 vo Vysokých
Tatrách stala najúspešnejšou účastníckou
krajinou, keď jej reprezentanti získali spolu
2 zlaté, 3 strieborné a 3 bronzové medaily.
Mimoriadne sa im darilo práve pri súťažiach
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na Štrbskom Plese, kde v skokanskej súťaži na legendárnom Jarolímkovom mostíku v ústí Mlynickej doliny získali všetky tri
medailové miesta v poradí 1. Birger Ruud,
2. Reidar Andersen a 3. Alf Andersen.
Navyše zlato v súťaži združenárov /dva
skoky na Jarolímkovom mostíku a beh na
15 km/ získal tiež Nór, Oddbjörn Hagen.
Ďalšie medaily získali nórski bežci.
Najväčšiu pozornosť na Štrbskom Plese pútal práve Birger Ruud, najslávnejší
z trojice legendárnych nórskych bratov
z Kongsbergu. Najstarší Sigmund bol
majstrom sveta už v roku 1929. Birger
zvíťazil okrem Tatier i v roku 1931 a v
roku 1937 v Chamonix a najmladší Asbjörn v roku 1938 v Lahti. Birger získal
naviac aj 2 zlaté medaily na ZOH 1932 v
Lake Placid a v roku 1936 v Garmisch –
Partenkirchene a ešte po dlhšej prestávke
po vojne aj striebro na ZOH 1948 v St.
Sigmund Ruud /vpravo/, víťaz 2. ročníka TP 1929.
Moritz. Svetovú lyžiarsku verejnosť však
Birger najviac šokoval na ZOH v roku 1936 nositeľom Nobelovej ceny. Paradoxne však
v nemeckom Ga – Pa, kde získal prvú zla- prvým nórskym športovcom, ktorý v Tattú medailu v skoku na lyžiach a tú druhú rách zažiaril, nebol lyžiar, ale rýchlokorčuv zjazde. Bol to skutočný „all – round“ liar Peter Östlund, ktorý suverénne zvíťazil
/všestranný/ lyžiar!
vo všetkých štyroch rýchlokorčuliarskych
Reprezentantom Nórska na pretekoch FIS disciplínach na Majstrovstvách Európy v
1935 vo Vysokých Tatrách bol aj vtedajší rýchlokorčuľovaní na Štrbskom Plese v roku
predseda Medzinárodnej lyžiarskej fede- 1900.
rácie FIS, major nórskej armády
Nicolai Ramm Oestgaard, ktorého
za jeho prínos pre celosvetový rozvoj lyžiarskeho športu a podporu
československého lyžovania ocenil minister národnej obrany ČSR
B. Bradáč radom Bieleho leva.
Severské lyžovanie bol totiž vždy
celosvetový exkluzívny nórsky vývozný „artikel“. Hovorí sa tiež, že
Nóri sa už dokonca rodia s lyžami,
alebo korčuľami na nohách. Veď aj
prvé historické zobrazenie lyžiarov
na svete, ktoré nórski archeológovia datovali do obdobia spred 3000
až 5000 rokov, pochádza z poloostrova Rödöy v severnej oblasti
Nórska. Aj prvé lyže vo Vysokých Odd Martinsen /vpravo/, Štrbské Pleso 1966.
Tatrách, ktoré si smokovecký lekárV devätnástom storočí sa nórsky kraj
nik Karol Cornidesz už v roku 1865 doviezol
ako kurióznu výzdobu svojej lekárne, pochá- Telemarken stal kolískou športového a pretekového lyžovania. Od začiatku minulého
dzali z Nórska.
Najúčinnejšiu propagáciu lyží a lyžovania storočia sa potom po celom svete začala
po celom svete však urobil v roku 1888 svo- šíriť nórska lyžiarska škola, ako špecifický
jou polárnou expedíciou Nór Fridjoft Nansen spôsob jazdy na lyžiach, ktorú úspešne
so svojimi štyrmi spoločníkmi pri štyrid- „exportovali“ do horských oblastí profesiosaťdňovom lyžiarskom prechode naprieč nálni cvičitelia lyžovania. Po vybudovaní a
Grónskom. Nansen sa stal neskôr uznáva- otvorení Grandhotelov v Starom Smokovci
ným prírodovedcom, polárnym bádateľom a /1904/ a v Tatranskej Lomnici /1905/ sa
diplomatom a v roku 1922 sa stal dokonca stal prvým tatranským cvičiteľom lyžovania

Nór Wilhelm Durban Hansen z Kristianie
/terajšie Oslo/.
Bezprostredne po nadviazaní oficiálnych diplomatických vzťahov medzi
Nórskym kráľovstvom a novou Československou republikou v roku 1921 sa v
rámci obchodnej výmeny medzi našimi
krajinami začali k nám dovážať nórske
lyžiarske výrobky, či už lyžiarska výstroj,
alebo oblečenie. Niektoré športové organizácie, ako Karpatský spolok /Karpatheverein/ vo Vysokých Tatrách pod vedením MUDr. Michala Guhra z Tatranskej
Polianky, angažovali dokonca nórskych
trénerov. Tým prvým bol od roku 1927
tréner Simonsen, ktorý viedol tréning
skokanov v Tatranskej Polianke a bežcov na Štrbskom Plese, hlavne po Ceste
Slobody, ktorá vtedy ešte nebola veľmi
frekventovaná. Tým ostatným nórskym
trénerom bol H. Toensbek, ktorý pôsobil
naposledy v Karpatskom spolku v zimnej
sezóne 1933/1934.
V medzivojnovom období minulého storočia usporiadali na Štrbskom Plese mnohé
významné medzinárodné lyžiarske podujatia také organizácie ako Karpatský spolok
/v rokoch 1919 – 1939/, Košický športový
klub /1925 – 1931/, Športový klub Vysoké
Tatry, či Slovenská lyžiarska župa. Na mnohých z týchto podujatí sa pravidelne zúčastňovali aj nórski skokani,
dokonca jeden z nich, Sigmund
Ruud otváral v roku 1927 skokom
dlhým 62 metrov práve novovybudovaný Jarolímkov mostík s normovým bodom P 50 na Štrbskom
Plese.
Sigmund Ruud bol aj opakovane
úspešným pretekárom na československých medzinárodných majstrovstvách v skoku na lyžiach a v
severskej kombinácii na Štrbskom
Plese, keď v rokoch 1929 a 1930
získal vo Vysokých Tatrách spolu
až štyri tituly majstra Československa. Ďalším úspešným nórskym
skokanom bol aj H. Guttornsen.
Znalosť tatranského prostredia sa
Nórom potom vyplatila v roku 1935 na Pretekoch FIS, kde sa stali z 13 zúčastnených
krajín najúspešnejšou krajinou, keď zo všetkých 15 rozdaných medailí získali spolu až
8, teda viac ako polovicu.
Raritnou sa na Štrbskom Plese stala v
roku 1933 aj návšteva jednej z najúspešnejších krasokorčuliarok celej histórie tohto športu – Nórky Sonji Henie, ktorá bola
trojnásobnou olympijskou víťazkou /1928,
1932 a 1936/, desaťnásobnou majsterkou
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Družstvo nórskych skokanov pred Grandhotelom Kriváň, 1935.

sveta a šesťnásobnou majsterkou Európy.
Na hladine Štrbského plesa si vtedy úspešne zatrénovala. Po skončení svojej bohatej
športovej kariéry sa potom dokonca uplatnila aj ako filmová hviezda v americkom
Hollywoode.
Roky druhej svetovej vojny na niekoľko
rokov „roztrhali“ aj vo Vysokých Tatrách
úspešné športové kontakty s nórskymi
športovcami, no už v roku 1948, od 3. do
7. februára viedol nórsky tréner Eiklid
úspešný kurz skokanov na Štrbskom Plese
pod hlavičkou Lyžiarskeho zboru Slovenska. Súčasťou tohto kurzu bolo aj školenie
24 rozhodcov štýlu v skoku na lyžiach.
Nasledovala dvadsaťročná športová pauza nórskych športovcov na Štrbskom Plese, ktorá bola ukončená až usporiadaním
pretekov o Tatranský pohár v roku 1969,
ktoré už boli generálkou na nadchádzajúce
MS 1970 vo Vysokých Tatrách. Nórski
pretekári si prišli vyskúšať novovybudované bežecké trate a mostíky a tieto skúsenosti dvaja z nich, bežec Odd Martinsen a
skokan Lars Grini „pretavili“ aj do získania
medailí na samotných súťažiach MS 1970.
Z prítomných lyžiarskych funkcionárov reprezentoval Nórsko na MS FIS 1970 aj prvý
viceprezident FIS Björn Kjellström.
Zaujímavým bol aj rok 1974, kedy sa
v rámci IX. ročníka Tatranského pohára
predstavila na tatranských mostíkoch na
Štrbskom Plese prvá žena vôbec, a to sedemnásťročná nórska skokanka Anite Marie Wold. Aj keď skákala mimo oficiálnu
súťaž, na veľkom mostíku dosiahla výkon
86 metrov. V roku 1975 sa na Štrbskom
Plese uskutočnil za účasti 20 krajín X. kongres Interski, ktorého sa zúčastnila aj delegácia Nórskeho lyžiarskeho zväzu, ktorá sa

venovala severských disciplínam, najmä
ukážkam lyžiarskej bežeckej techniky.
Novú kvalitu, a tým aj pravidelnú účasť
nórskych lyžiarov, zabezpečili Tatranskému
poháru na Štrbskom Plese novovzniknuté
súťaže o Svetové poháre /SP/ v jednotlivých klasických lyžiarskych disciplínach.
Skúšobný ročník SP v behu žien sa tu
uskutočnil v roku 1979, finálový SP v skoku na lyžiach v roku 1980 a finálový SP v
severskej kombinácii v roku 1984. A tak
mali diváci na Štrbskom Plese možnosť počas pretekov o SP vidieť takých nórskych
lyžiarskych velikánov, ako boli medzi ženami – bežkyňami Marit Myrmäl, Annete Böe,
Berit Aunli či Greta Nykkelmo, medzi mužmi
– bežcami Oddvar Bräa, Bjørn Dæhli, Vegard
Ulvang či Thomas Alsgaard, medzi skokanmi Ole Bremseth, Vegard Opaas, Espen Bredesen či Ulf Findeisen a medzi združenármi
Toma Sandberga, Knuta Tora Apelanda, Freda Borre Lundberga či Bjarte Engena Vika.
Významné úspechy však dosahovali aj
mladí nórski lyžiari, ktorí sa zúčastnili všetkých doterajších MSJ na Štrbskom Plese,
či to už bolo v roku 1900, 2000 a 2009,
ako aj IV. EYOD v roku 1999. Vo svetovom
lyžovaní sa neskôr presadili najmä združenári T. E. Elden, B. R.Vik, O. Ch. Wendel či
G. Storlien, pričom nórska výprava patrila
na týchto podujatiach vždy medzi tie najúspešnejšie krajiny.
Štrbské Pleso však v týchto rokoch navštívili aj významní nórski lyžiarski činovníci,
napr. v roku 1986 bol TD pre skoky počas
pretekov Európskeho pohára Ivar Albu, v
roku 1996 pri SP v behu na lyžiach predseda bežeckej komisie FIS Odd Martinsen a v
roku 2003 viedol predseda komisie FIS pre
severskú kombináciu Harald Aarhus v hoteli

Patria pravidelné školenie technických delegátov FIS pre túto lyžiarsku disciplínu.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky od 1. januára 1993 nadviazalo s Nórskym kráľovstvom oficiálne diplomatické
styky aj Slovensko. V rámci spoločných výjazdov veľvyslancov krajín akreditovaných
na Slovensku, organizovaných naším Ministerstvom zahraničných vecí po najzaujímavejších miestach Slovenska, navštívili Štrbské Pleso aj vtedajší veľvyslanci Nórskeho
kráľovstva, a to v rokoch 1998 a 2006.
Spolupráca s Nórskym kráľovstvom
potom pokračovala nielen v športovej, ale
aj ekonomickej a spoločenskej oblasti.
Príkladom toho bola napr. konferencia Európskeho združenia poslancov v horských
regiónoch /AEM/, ktorá sa uskutočnila v
októbri 2005 v hoteli Patria na Štrbskom
Plese. Cieľom tohto spoločenstva sú obhajoby záujmov samospráv horských sídiel v
Európskom parlamente.
Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Brit
Lövseth navštívila vo februári 2006 Vyso-

Birger Ruud vystupuje na Jarolímkov mostík, 1935.

ké Tatry na pozvanie Asociácie horských
sídiel Slovenska /AHS/, ktorej členom je
aj Štrba a mesto Vysoké Tatry. Jej cieľom
počas trojdňovej návštevy regiónu bolo posúdenie viacerých projektov v oblasti trvalo
udržateľného rozvoja a ochrany európskeho
kultúrneho dedičstva, ktoré si nárokovali
finančné prostriedky na obnovu národných
kultúrnych pamiatok v rámci tzv. Nórskeho
finančného mechanizmu.
Výsledkom vzájomných rokovaní počas
tejto návštevy bol nakoniec príspevok vo
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Víťaz Svetového pohára Bjorn Daehli /vpravo/ s riaditeľom pretekov Dušanom Chalupkom, 1993.

výške 370 tis. eur z nórskych fondov na
financovanie rekonštrukcie historickej Vily
Alica v centre Starého Smokovca v rokoch
2008 – 2009, kde sa v súčasnosti nachádza sídlo mestskej knižnice, kancelárie
horských vodcov, múzea tatranskej kinematografie a Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry. Pobyt nórskej veľvyslankyne sme
spoločne zakončili na bežeckých tratiach na

Štrbskom Plese, pretože pani veľvyslankyňa
ako každá Nórka miluje bežecké lyžovanie
a nebol pre ňu problém niekoľkokrát prebehnúť štandardnú 5 km trať zo športového
areálu do Furkotskej doliny. Tou poslednou
bodkou jej, pre nás úspešnej návštevy, bol
spoločný obed v hoteli Solisko pri jazere, po
ktorom len – len, že stihla z Popradu odchod
svojho rýchlika do Bratislavy. Aj tu sa napl-

Anite Marie Wold, prvá žena na tatranských
mostíkoch, 1974.

no ukázalo skromnosť reprezentantov tejto
bohatej krajiny, pretože napriek tomu, že na
výkon svojej funkcie mala na Slovensku k
dispozícii služobné auto, snažila sa minimalizovať náklady na svoje služobné cesty a
radšej využila na cestu z Bratislavy do Tatier
a späť dopravu bežným rýchlikom.
Ing. Peter Chudý

UPLYNULO UŽ 180 ROKOV OD PRVEJ NÁRODNEJ VYCHÁDZKY NA KRIVÁŇ
16. augusta 1841, teda pred stoosemdesatimi rokmi sa uskutočnila v poradí prvá národná vychádzka na Kriváň aj za osobnej účasti Ľudovíta
Štúra a Michala Miloslava Hodžu, čo dalo podujatiu aj príslušný politický význam. Národovci sa pred ich historickým výstupom stretli práve pri
Štrbskom plese. Medzi početnými účastníkmi národnej vychádzky boli už aj ženy na čele s „matkou slovenských vlasteniek“ Johanou Miloslavou
Lehotskou. Tretí zo známej slovenskej buditeľskej trojice, Jozef Miloslav Hurban, vystúpil na Kriváň o tri roky neskôr, 30. augusta 1844. Pripomeňme si pri tomto okrúhlom výročí najmä históriu prvých šiestich národných vychádzok na Kriváň, ktoré boli neskôr premenované na národné
púte, ešte v čase národnostného útlaku Slovákov v posledných rokoch Rakúsko – Uhorskej monarchie.
Hoci prvé historické tatranské túry mali
za cieľ najmä východnú časť Tatier a horské končiare v skupine Lomnického štítu,
pre ľud na území slovenského Liptova
bol vždy najpríťažlivejší, najmilší a dlho
považovaný aj za najvyšší práve Kriváň.
Slovenský ľud tento ikonicky zakrivený
končiar opriadol aj množstvom bájok a
povestí a dal mu čestné miesto v ľudovej
poézii i piesni. Aj slovenská inteligencia z
Liptova rada podnikala túry na „svoj“ obľúbený Kriváň, ktorý chápala ako symbol
slobody Slovákov a sily a jednoty Slovanov. Tu sa skladali účty z obrodenských
snáh, tu sa formovali plány ďalších vlasteneckých činov.
Tieto vychádzky i púte vstúpili dokonca
do dejín slovenských národných zápasov

o samo určovacie práva. Všetkých účastníkov nadchýnala krása a velebnosť Tatier,
vo vysokohorskej prírode ich prenikal obšťastňujúci pocit voľnosti a vedomie, že tu
nie sú vystavení žandárskym zákrokom ani
ohrození udavačstvom. Na vrchole Kriváňa
potom odzneli nadšené prejavy národného
uvedomenia. Pretože účastníci týchto národných vychádzok často prechádzali aj
okolo vtedy ešte pustého Štrbského plesa,
ich pripomenutie určite patrí do histórie
tejto najvyššie položenej tatranskej osady.
Prvá známa, písomne doložená túra na
vrchol Kriváňa sa uskutočnila 4. augusta
1773, jej iniciátor Jonáš Andrej Czirbes
/1732 – 1813/, evanjelický farár a polyhistor zo Spišskej Novej Vsi ju uskutočnil
so svojimi priateľmi a neskôr ju opísal v
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Kriváň.

diele „Beschreibung einer Karpathischen obelisk mal tvar štvorbokej liatinovej pyBergreise auf dem sogenennten Krivan“. ramídy, vysokej 2,5 metra, ktorá stála na
No už pred ním na Kriváň ako prví vy- dvojmetrovom žulovom podstavci, pričom
stúpili pravdepodobne neznámi pytliaci a vrchol pomníka zdobila pozlátená maketa
haviari, ktorí v 15. až 18. storočí ťažili na saskej kráľovskej koruny a kráľovský erb.
južných a juhovýchodných svahoch zlato. Na liatinových doskách boli uvedené latinKriváň navštívili aj európski bádatelia, sko –nemecko – maďarské oslavné texty.
napr. anglický cestovateľ Robert Town- V dobových záznamoch sa uvádza aj meno
son /1793/, francúzsky prírodovedec horského vodcu, štrbského kováča MichaBalthasar Hacquet /1794/, poľský geológ la Húsku, ktorý na požiadanie spomínanej
Stanislaw Staszic /1805/, alebo švédsky hrádockej lesnej správy vyniesol na vrchol
botanik Goran Wahlenberg /1813/.
Kriváňa pozlátenú kráľovskú korunu, ktorá
Predzvesťou národných vychádzok na vážila 40 kg. Ostatné súčasti pamätníka
tento Slovákmi ospievaný tatranský kon- vyniesli na Kriváň občania Východnej.
čiar však bola až turistická túra mikulášV poradí druhú oficiálnu národná púť na
skeho knihára a národného buditeľa Gaš- Kriváň zorganizoval 30. augusta 1844,
para Fejérpataky - Belopotockého
teda v období slovenského národ24. septembra 1835 spolu so
ného obrodenia, krátko pred tým
šiestimi rodoľubmi a jedným
založený kultúrny spolok Tatrín
sprievodcom z Východnej po
a o program na vrchole sa potrase cez Kopu a Priehybu na
starali národovci Jozef MiloKriváň. Opísal ju o dva roky neslav Hurban, Janko Kráľ, Ján
skôr v Kuzmányho almanachu
Francisci – Rimavský a Jonáš
Hronka pod názvom „Cesta na
Guoth. Na Kriváň vystúpili smeKriváň Liptovský“, pričom tento
rom od Východnej, ale späť išli
článok predstavuje prvú literársmerom k Štrbskému plesu, ktorénu zmienku o tomto chýrnom
ho okolie bolo vtedy ešte pusté.
Ľudovít Štúr.
končiari v slovenskej literárnej
Tretia národná púť sa po „rotvorbe. On bol teda iniciátorom myšlienky koch suchoty a nemoty“ Bachovho absonárodných vychádzok na Kriváň a sám bol lutistického režimu mohla uskutočniť až v
účastníkom aj dvoch najstarších oficiál- pamätnom roku martinského Memoranda,
nych vychádzok.
konkrétne 3. septembra 1861. Tridsaťdva
Je určite zaujímavé, že prvá oficiálna účastníkov tohto výstupu viedol autor tohnárodná vychádzka na Kriváň, vykonaná to Memoranda Štefan Marko Daxner. Do16. augusta 1841, sa uskutočnila iba dva- vtedy bezmenné sedlo v juhovýchodnom
násť dní po tom, čo uhorská štátna lesná hrebeni Kriváňa, medzi ním a Kriváňom,
správa z Liptovského Hrádku umiestnila dostalo na pamiatku tejto púte názov Dana končiari Kriváňa kovový pamätník na xnerove sedlo. S týmto výstupom je spopamiatku tatranského pobytu saského jené aj zničenie kontroverzného obelisku
kráľa Fridrich Augusta II., ktorý vykonal aj saského kráľa Fridricha Augusta II., ktorý
výstup na Kriváň 4. augusta 1840. Tento bol na vrchole Kriváňa od roku 1841. Za
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dvadsať rokov svojej existencie bol vždy
„tŕňom v oku“ slovenských vlastencov,
ktorí Kriváň pokladali za národnú slovenskú horu. Obelisk bol už poškodený predchádzajúcim zásahom blesku z roku 1856,
pričom na jeseň toho roku ešte aj niekto
zhodil z pamätníka kráľovskú korunu. Niektorí z mladých účastníkov tohto tretieho
národného výstupu vtedy do doliny zrútili
tú kontroverznú „železnú pyramídu“.
V poradí štvrtá národná púť na Kriváň sa
uskutočnila v roku 1884 na záver slávností
spolku slovenských žien Živena. Zúčastnilo sa jej tridsaťpäť vlastencov, vrátane deviatich žien, ktorí na vrchole spievali vlastenecké a hymnické piesne a vzájomne
sa povzbudzovali zápalistými slovami do
boja za lepšiu budúcnosť „zeme dedov“ a
jej „dobrého, lež nevolného ľudu“. Správu
nám o nej zachoval v Národných novinách
etnograf, výtvarník a spisovateľ Pavol Socháň, jeden z účastníkov výstupu.
Piata národná púť sa uskutočnila v roku
1907, kedy skupinu jej dvadsiatich dvoch
účastníkov viedol len rok pred svojou smrťou rodoľub, spisovateľ a botanik Andrej
Kmeť, zakladateľ Slovenského národného
múzea v Martine a predseda Muzeálnej
spoločnosti slovenskej.
Posledná a najväčšia predvojnová národ-

Pamätník Fridricha Augusta II.

ná púť, v poradí už šiesta, až so šesťdesiatimi dvoma účastníkmi z celého Slovenska,
ktorí vystúpili priamo na vrchol Kriváňa a
ďalšími, takmer sto účastníkmi, ktorí zostali s evanjelickým biskupom Jurajom
Janoškom starším z Liptovského Svätého
Mikuláša pod štítom, bola zorganizovaná
v roku 1912. Na rozdiel od predošlých
krivánskych vychádzok sa hlavná časť
slávnostného programu s prejavom Juraja
Janošku a spevom vlasteneckých piesní
preniesla zo štítu na jeho úpätie, kde sa
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do návratu účastníkov výstupu zhroducha národných výstupov. Podarilo
maždili aj mnohí ďalší záujemcovia.
sa to však až v roku 1968, kedy
Program pokračoval dokonca aj
po schválení príslušných orgápri Štrbskom plese, kde sa na
nov bol pripravovaný I. obnoňom zúčastnila aj náhodná skuvený národný výstup na Kriváň
pina poľských výletníkov.
na termín 23. až 25. augusta
Prvý výstup po 1. svetovej
1968.
vojne zorganizovali v septembri
Internacionálna „bratská po1919 členovia novozaloženého
moc“ viacerých socialistických
Tatranského spolku turistického
krajín na čele so ZSSR, ktorá sa
pod vedením Miloša Jano21. augusta 1968 prejavila
Štefan Marko Daxner.
šku, priekopníka slovenskej
vstupom ozbrojených armád
turistiky vo Vysokých Tatrách. Výstupy na územie Československa, teda len dva
však postupne strácali národný charakter dni pred plánovaným národným výstupom,
a stali sa turistickou atrakciou. Národné zmenila rozhodnutie organizátorov, ktorí
púte potom pokračovali až počas rokov presunuli pripravovaný národný výstup
druhej svetovej vojny, kedy Klub sloven- na neskorší termín 27. až 29. septembra
ských turistov a lyžiarov spolu so Spolkom 1968. Spoluorganizátorom tohto výstupu

Výstup A. Dubčeka na Kriváň (1990).

tatranských horolezcov JAMES usporiadali bola aj Matica slovenská, ktorej predstaviďalšie tri národné výstupy na Kriváň, a to telia na vrchole Kriváňa odhalili aj pamätv rokoch 1939, 1940 a 1943. K zaujíma- nú tabuľu s textom Mikuláša Dohnányho,
vostiam výstupov na Kriváň patrí aj výstup ktorá bola dielom popradského výtvarníka
príslušníkov partizánskeho oddielu Vysoké Michala Trembáča.
Tatry v novembri 1944, ktorí
tam pri tej príležitosti vztýčili
zástavu.
K obnove turistických výstupov na Kriváň došlo až desať
rokov po 2. svetovej vojne
v roku 1955 v rámci akcie
„Dni Tatier“, ich pravidelným
organizátorom bol Mestský
národný výbor Vysoké Tatry, ale do roku 1967 však
nemali charakter národných
výstupov, hoci ich organizátori sa už od roku 1965 snažili
o obnovu pôvodného názvu a Výstup na Kriváň (1912).

Tabuľa na Kriváni.

Národného výstupu na Kriváň sa v roku
1968 zúčastnilo okolo 1500 účastníkov a
odvtedy sa výstupy organizovali každoročne, po roku 1990 však už s obmedzeným
počtom účastníkov. Samotný Kriváň je tak
populárny, že v roku 2005 bolo rozhodnuté, že bude zobrazený aj na slovenských
eurominciach, ktoré začali platiť od 1. januára 2009. Podľa Kriváňa je dokonca pomenovaná aj planétka /24260 Kriváň/.
Významným bol národný výstup v auguste 1990, ktorého sa zúčastnil aj hlavný
protagonista Pražskej jari v Československu v roku 1968 a aktuálny predseda Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček
so svojím sprievodom. Obľúbený politik
vyvolal svojou účasťou neobyčajný záujem
nielen všetkých turistov, ale aj zamestnancov zariadení na Štrbskom Plese, cez ktoré
pri svojej túre prechádzal a doprial si tam
krátku zastávku.
Posledné desaťročia sú národné výstupy
na Kriváň venované aj aktuálnym okrúhlym
výročiam. Výstup 15. augusta 2009 bol
tak napr. venovaný 125. výročiu narodenia
Miloša Janošku, ktorý sa po prvej svetovej
vojne tiež zaslúžil o obnovenie výstupov na
tento symbolický vrch slobody Slovákov.
Tohtoročný národný výstup 2021 je
venovaný 200. výročiu narodenia Janka
Kráľa, autora slovenskej hymny a 100. výročiu založenia časopisu Krásy Slovenska.
No tak ako v minulom roku 2020, ani tohto
roku sa neuskutoční hromadný výstup na
Kriváň, ale z dôvodu dodržania hygienicko – epidemiologických nariadení v súvislosti
s pandémiou COVID 19 bude
možné výstup vykonať individuálne v celom období otvorenia tatranských turistických
chodníkov, t.j. od 15. júna do
31. októbra 2021.
Podľa článku „Kriváň a rok
1968“ v časopise Tatry od
I. Bohuša st. voľne spracoval
Ing. Peter Chudý
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PATRIK KURIL TO ZVLÁDOL A Z TOKIA SA VRÁTIL ZLATÝ
Tohtoročný majster sveta v paracyklistike, slovenský reprezentant Patrik Kuril z Tatranskej Štrby, úspešne zavŕšil svoju športovú cestu od
Paralympiády 2016 v brazílskom Rio de Janeiro do tohtoročného japonského Tokia ziskom najcennejšej, zlatej medaily v šprinte. Už v minulom
roku avizoval, že Paralympijské hry Tokio 2020 by mali byť jeho posledným športovým vystúpením na záver bohatej športovej kariéry, celosvetová
pandémia vírusu Covid 19 v minulom roku však Paralympiádu posunula o rok, a tak Patrik musel „zaťať zuby“ a ešte rok pokračovať v športovom
súťažení a príprave na tento vrchol športovej kariéry. A oplatilo sa!

Víťazný Patrik Kuril.

ky som sa naň pripravoval, ale to asi každý
športovec, ktorý tu je. Každý paralympijský
športovec má za sebou veľmi ťažký príbeh,
väčšina z nás prišla k zraneniu úrazom, každý z nás sa musel postaviť na nohy a prekusnúť osud.
V uplynulých rokoch som mal smolu na
zranenia, bolo to strašne ťažké. Človeku
pribúdajú roky, po vyše dvadsiatich sezónach športuje už tak monotónne. Možno
si niekedy aj prestáva veriť. Ale musel som
veriť, prišlo Tokio a je to tu. Rozložil som si
to veľmi dobre, som už veľmi skúsený, bol
som perfektne pripravený. Tie pocity sú nevyčísliteľné...“
Našim paralympijským reprezentantom
v cyklistike okamžite zagratuloval aj splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol
Kučera, ktorý hovoril o fantastických výko-

Patrik získal v Tokiu zlatú medailu v časovke na 32 km dlhej trati pod japonskou
posvätnou horou Fudži v kategórii C4 – 5
s náskokom 17,95 s pred svojím krajanom
Jozefom Metelkom a náskokom
21,83 s pred Angličanom Georgeom Peasgoodom. V cieli časovky
bol však drobný zmätok, a tak
Jozef Metelka najskôr gratuloval k
víťazstvu Angličanovi Peasgoodovi
a až po chvíli zistil, že vyhral jeho
krajan a Slováci tak obsadili prvé
dve miesta na stupni víťazov.
Pretekári v časovke súťažili na
vynikajúcej trati motoristického
okruhu Fuji International Speedway. Úspech Patrika Kurila v tejto
paralympijskej disciplíne bol o to
väčší, že na predchádzajúcich Paralympijských hrách v Riu v roku Na stupni víťazov paralympijskej časovky.
2016 bol na tejto trati „len“ bronzový, zlato získal Jozef Metelka
a 41-ročný Patrik ho tentokrát v
Tokiu dokázal poraziť. Na tohtoročných majstrovstvách sveta 2021
v paracyklistike v portugalskom
Estorile obsadil pritom Patrik v časovke až 5. miesto.
Tento vynikajúci úspech okomentoval najlepšie sám Patrik pre
webovskú stránku Paralympic.sk
nasledovne:
“Dojmy sú úžasné. Zázraky sa
síce dejú, ale toto je však veľký
zázrak. Samozrejme, systematic- Zlatý Kuril, strieborný Metelka.

noch. „Dvojnásobnú radosť prežívame vďaka paracyklistovi Patrikovi Kurilovi, ktorý na
32 km dlhej trati zvíťazil v časovke C4 – 5 a
za ním si prišiel do cieľa pre ďalšiu medailu
z paralympiády v Tokiu, tentoraz striebornú,
Jozef Metelka.“
Hlavnou Patrikovou disciplínou však už
tradične bývajú preteky s hromadným štartom, v ktorých už dvakrát získal titul paralympijského majstra sveta, prvýkrát v roku
2015 vo švajčiarskom Nottwille a druhýkrát
na majstrovstvách sveta tento rok v spomínanom portugalskom Estorile. A na tieto preteky sa sústredil aj na Paralympiáde v Tokiu.
Záverečné cyklistické preteky s hromadným štartom na tokijskej Paralympiáde sa
však pod horou Fudži konali v upršanom
počasí. Pretekári mali absolvovať 7 okruhov
a až do polovice pretekov bol na čele peletónu pretekárov práve Patrik Kuril.
Potom sa z čela náhle vytratil a do
cieľa prišiel so značnou stratou. Čo
sa teda stalo? Takto to objasnil pre
web paralympic.sk:
„Spadol som. Pribil som sa o
zem. Vlastnou vinou. Bolo to v zákrute, do ktorej bolo treba dobrzdiť.
Vedľa mňa išiel Ukrajinec, musel
som ísť viac na vonkajšiu stranu a
samozrejme, krajnica je šmykľavejšia. A neustál som to,“ vysvetľoval
krvavý a doráňaný Patrik. Pád ho
mrzel o to viac, že mal veľkú formu.
„Cítil som sa úžasne. Ako nikdy. Chcel som byť stále vpredu.
A dlho aj bol. Miešal karty. Tvoril
preteky, ale tú obrátku som podcenil. Asi mi v nej chýbala pokora.
Strávil som na zemi hodnú chvíľu.
Tú stratu s tými borcami, čo sú tu,
už potom nešlo dohnať. Škoda,
škoda, nebyť toho, mohla by byť
medaila. V Riu som bol štvrtý, tam
bola tiež fantastická trať a sedela
mi. No táto tu pod Fudži bola pre
mňa ako šitá. Bola to možno moja
posledná šanca, lebo takéto trate v
paracyklistike nebývajú. Okruh mi
vyhovoval, len dážď ma zradil. Ja v
ňom vôbec netrénujem.“
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Už dvojnásobný paralympijský medailista
však odchádzal z Japonska spokojný, čo vyjadril nasledovne: „Zlato mám a 7. miesto v takejto
konkurencii v pretekoch s hromadným štartom
je tiež fantastický úspech. Aj keď som mal ďaleko na viac“. Patrik zvládol 92,4 km dlhú trať za
2 hodiny, 22 minút a 35 sekúnd. Na víťazného
Francúza le Cunffa stratil takmer 8 minút. Z ďalších slovenských paralympionikov Jozef Metelka
preteky nedokončil a Ondrej Strečko, ktorý chcel
skončiť veľmi v prvej desiatke, obsadil konečné
12. miesto so stratou 7 minút na Patrika Kurila.
Ešte minulý rok Patrik avizoval, že jeho telo
dáva vedieť, že roky tvrdého športového tréningu a súťaženia by sa mali skončiť. Aktívne súťaží
už viac ako dvadsať rokov. Svoju paralympijskú
kariéru začal pritom iba pred šiestimi rokmi, keď
bol v roku 2015 uznaný a klasifikovaný ako paracyklista v kategórii C4, čo je druhé najľahšie
postihnutie. Za uplynulých šesť rokov má za sebou hviezdnu paralympijskú kariéru, stačí iba výpočet jeho pódiových umiestnení na vrcholných

Patrikovi Kurilovi bola dňa 23. 9. 2021 udelená Cena starostu obce za športové úspechy a získanie zlatej medaily na Paralympijských hrách Tokio 2020.

podujatiach. Dvojnásobný majster sveta /2015 a
2021/ a dvojnásobný paralympijský medailista
/Rio 2016 bronz a Tokio 2020 zlato/.
Patrik dokázal zavŕšiť svoju športovú kariéru
zlatou medailou. Úprimne gratulujeme a ďakuje-

me za vynikajúcu reprezentáciu, ktorá môže byť
vzorom aj pre ostatných slovenských športovcov.
Podľa webu paralympic.sk
spracoval Ing. Peter Chudý

Tenisový turnaj v Tatranskej Štrbe
Sobotu 4. septembra 2021 si spríjemnili tenisoví športovci v Tatranskej Štrbe tenisovým
turnajom v štvorhrách. Do súťaže jubilejného
10. ročníka sa zapojilo domácich 16 hráčov,
6 z družobnej Novej Bane a 2 hráči prišli zo Svitu.
Víťazstvo z turnaja si odniesla dvojica Jozef
Kovařík a Michal Havaš.
Na 2. mieste sa umiestnila dvojica Pavol
Garaj a Peter Ferenčák. 3. miesto si vybojovali
Miroslav Obrcian a Slavomír Havaš.
Podujatie zorganizovali Pavol Frolo a Slavomír Veselý.
Ľubomíra Otčenášová

41. ročník výstupu na Štrbský štít
Dňa 12. 9. 2021 sa uskutočnil 41. ročník
výstupu na najvyšší bod nášho chotára na 2385 m vysoký Štrbský štít. Za nádherného počasia účastníci výstupu po trase
Štrbské Pleso - Mlynická dolina -Vodopád
Skok - Capie pleso - Štrbský štít a prekonaní 1085 výškových metrov mohli rozvinúť
vlajku našej obce na jej najvyššom bode.
Pavel Šerfel,Turistický oddiel ŠK Štrba
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