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Život je jar, vôňa našej zeme,
prvý puk na vŕbe, radosť, že žijeme.
Život je kvet plný letnej vône,
život je krása vpísaná do tváre.
Život je cesta s míľnikmi radosti,
často pokropená kvapkami bolesti.
Život je láska človeka k človeku.
Život je teplá dlaň a láskavé slovo,
záblesk vďaky v očiach za všetko,
čo bolo.
Život je melódia,
ktorá je miestami veselá,
miestami smutná.
Snažme sa z tej melódie
uchovať čo najviac
jasných tónov a hlavne,
aby sme tú melódiu všetci
vnímali, kým tu
pre nás znie.

Vyslovujeme vám úctu
a prajeme slnečnú jeseň života
v zdraví, obklopení láskou
svojich najbližších.
redakcia

Október -

mesiac úcty k starším
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dňa 27. septembra 2021 sa Obecné zastupiteľstvo v Štrbe na svojom zasadnutí
venovalo najmä týmto témam:
Pridelenie nových obecných nájomných
bytov v Tatranskej Štrbe
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
informáciu zo zasadnutia osobitnej komisie
na posúdenie všetkých žiadosti o pridelenie obecných nájomných bytov - 10 b.j.,
ktoré vznikli prestavbou časti Obecného
úradu v Tatranskej Štrbe. Žiadosť o nájomný byt si podalo 25 žiadateľov, z nich
komisia odporučila nižšie uvedených 9 žiadateľov, ktorých následne schválilo obecné
zastupiteľstvo.
Za náhradníkov v prípade uvoľnenia
niektorého z bytov boli schválení: Dominika Smoleňáková, Štúrova 73/25, Tatranská Štrba a Ľudmila Bančanská, Školská
794/17, Štrba. Poslanci zároveň rozhodli, že jeden z trojizbových bytov bude tzv.
služobným nájomným bytom určeným pre
potreby obce - pre osobu uvedenú v § 5
ods. 2 VZN obce č. 1/2021 (tento byt zatiaľ nebol pridelený).
Návrh VZN obce č. 3/2021 o podmienkach držania psov na území obce
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba
č. 3/2021 o podmienkach držania psov na
území obce Štrba. Uvedené nariadenie je
zverejnené na www.strba.sk. Uvedené nariadenie určuje najmä podmienky vodenia
psov na verejných priestranstvách v obci a
rovnako určuje miesta, kde je zákaz vstupu so psom.
Schválenie Štatútu obecnej polície
Obecné zastupiteľstvo schválilo nový
Štatút Obecnej polície v Štrbe a zároveň
vzalo na vedomie informáciu o aktuálnej
činnosti Obecnej polície v Štrbe, ktorú
predniesol jej náčelník Mgr. Pavol Marec.
Konsolidovaná účtovná závierka obce
rok 2020
Poslanci vzali na vedomie informáciu o
konsolidácii záverečnej účtovej závierky
obce za rok 2020 a Správu nezávislej
audítorky o audite tejto účtovnej závierky,
ktorá pozitívne vyhodnotila hospodárenie
obce za rok 2020.
Návrh na zmenu rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu

Meno a priezvisko a trvalý pobyt nájomcu

Veľkosť bytu

1 Miroslav Hesko, Pullmanova 70/22, Tatranská Štrba

3-izbový

2 Rastislava Šebestová, Bellova 61/1, Tatranská Štrba

3-izbový

3 Pavlína Pechová, Poštová 1020/10, Štrbské Pleso

1-izbový

4 Milan Majzel, Štúrova 74/26, Tatranská Štrba

3-izbový

5 Aneta Kollárová, Lesná 59/15, Tatranská Štrba

3-izbový

6 Lenka Ilavská, Bellova 61/1, Tatranská Štrba

3-izbový

7 Veronika Levocká, A. Sládkoviča 593/16, Štrba

2-izbový

8 Dana Petro, 29. januára 634/13, Štrba

3-izbový

9 Margita Ferencová, SNP 318/25, Štrba

2-izbový

rozpočtu obce pre rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 5/2021. V rámci tejto zmeny
bol do rozpočtu obce zapracovaný grant z
EÚ vo výške 60 tis. eur na modernizáciu
autobusových zastávok v Štrbe a dotácia
zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 15 tis. eur na modernizáciu zázemia
futbalového štadióna v Štrbe (II. etapa).
Z vlastných zdrojov bolo schválených
5 200 eur na zakúpenie nového varného
kotla na varenie pre školskú jedáleň pri
základnej škole. Na modernizáciu školského areálu pred budovou základnej školy a
úpravu okolia materskej školy – nové oplotenie, nové chodníky a spevnené plochy
bolo schválených necelých 19 tis. eur.
Majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod miestnym cintorínom v Štrbe
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a odročilo žiadosť p. Zuzany Garajovej, bytom
Družstevná č. 67, Štrba adresovanú obci
Štrba vo veci majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod starou časťou miestneho cintorína v Štrbe. Tejto téme sa poslanci
ešte budú venovať na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod cestou v Lieskovci
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a
odročilo výzvu p. Anny Košickej, bytom
Hviezdoslavova 1, Štrba, Zuzany Erdziakovej, bytom 1. mája č. 2, Štrba, Jána Blaška,
bytom školská 14, Štrba adresovanú obci
na vysporiadanie vlastníctva a užívanie
pozemku pod miestnou účelovou komunikáciou v chatovej oblasti Lieskovec v Tatranskej Štrbe. Pod dlhšej diskusii poslanci

rozhodli, že o tejto veci zatiaľ definitívne
nerozhodnú a že sa jej ešte budú venovať
na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prevod obecných pozemkov do vlastníctva OTV, s.r.o. Štrba
Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod
dvoch obecných pozemkov na Štrbskom
Plese z vlastníctva obce do vlastníctva
OTV, s.r.o. Štrba za účelom zabezpečenia efektívnej správy a údržby verejných
priestranstiev, ktoré sa nachádzajú na
týchto pozemkoch. Súčasne schválilo aj
zriadenie predkupného práva na prevod
vyššie uvedených pozemkov v prospech
obce.
Prevod pozemku pod cestou 3. triedy v
prospech PSK
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer
na prevod časti pozemku v rozsahu podľa
vypracovaného geometrického plánu do
vlastníctva Prešovského samosprávneho
kraja z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod cestou 3. triedy na
Markušovského ulici v Štrbe vo vlastníctve
PSK. Vysporiadanie tohto pozemku je nevyhnutné z dôvodu plánovanej rekonštrukcie cestného mosta ponad železnicu.
Odkúpenie pozemku pre účely výstavby
obecných nájomných bytov
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer
na budúce odkúpenie pozemku vo vlastníctve štátu v lokalite „Prielohy“ v Štrbe
pre účely plánovanej výstavby obecných
nájomných bytov od vlastníka pozemku
– štátu zastúpeného správcom pozemku -
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Slovenský pozemkový fond Bratislava.
Zriadenie vecného bremena pre uloženie NN siete do zeme na Školskej ulici
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zriadením vecného bremena na obecnom pozemku v prospech VSD a.s. Košice za účelom preložky vzdušného vedenia ich siete
– t.j. uloženia nových elektrických káblov
do zeme v rámci stavby „Štrba – Preložka
NN vedenia ul. Školská“.
Modernizácia a inovácia sály kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu pripravovaného projektu „Modernizácia a inovácia
kultúrneho domu v obci Štrba za účelom
adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“. Cieľom tohto projektu je
modernizácia sály kultúrneho domu v plá-

Kvôli pandemickej situácii sú nadaľej zasadnutia OZ v obradnej sieni obecného úradu.

novanom rozsahu: rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia, vykurovania a
vzduchotechniky, modernizácia audiovizu-

álnej (divadelnej) techniky a pódia a tiež
výmena sedadiel a podlahy.
JUDr. Štefan Bieľak

Krajskí poslanci sa stretli 18. októbra
30. zasadnutie Zastupiteľstva PSK sa uskutočnilo 18. 10. 2021. Na zasadnutí sa venovalo týmto témam:
V poradí už šiesta úprava
rozpočtu
Krajský parlament sa zaoberal v poradí už šiestou
úpravou rozpočtu, ktorá priniesla navýšenie bežných
príjmov a kapitálových výdavkov na dofinancovanie
už začatých investičných
akcií, ako aj na nové projekty – napr. ide o investície do stredných škôl vo výške viac ako
145 tisíc eur, v sociálnom zabezpečení v
objeme takmer 136 tisíc eur a v kultúrnych službách, kde je vyčlenených takmer
286 tisíc eur, z toho väčšiu časť do Podtatranského múzea v Poprade, ktoré realizuje
špecializovanú expozíciu Kniežacej hrobky.
Ďalšie financie na cesty a mosty poškodené povodňami
Krajskí poslanci schválili aj výdavky
na odstraňovanie povodňových škôd na
mostoch a cestách III. triedy na území
PSK. Konkrétne odsúhlasili navýšenie v
celkovej výške 540 tisíc eur.
Do bežnej údržby sa zaradili strategicky významné úseky ciest
Krajskí poslanci rozhodli aj o zaradení
strategicky významných účelových ciest
na území PSK do bežnej údržby v rámci

činnosti jej vlastnej organizácie - Správy a údržby
ciest PSK. Jedná sa o úseky, ktoré vedú k významným
turistickým lokalitám a strediskám cestovného ruchu.
Konkrétne ide napr. o úsek
cesty v smere do rekreačnej
oblasti Domaša – Valkov,
úsek cesty k významnému
stredisku Bachledova dolina
v Ždiari, úsek cesty medzi obcou Ždiar a
Osturňa, či úsek cesty zo Svitu do Lopušnej doliny, ako aj úsek cesty v obci Jezersko smerom k lyžiarskemu stredisku.
Nová regionálna školská stratégia
Krajskí poslanci schválili Regionálnu
stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK
na školský rok 2022/23. Má stanoviť konkrétne ciele v krátkodobom horizonte pre
župné a ostatné stredné školy na území
kraja a priniesť riešenie aktuálnych výziev,
pred ktorými stojí stredné školstvo v PSK
vzhľadom na demografický vývoj, potreby
pracovného trhu a ďalšie aktuálne výzvy
aj pre nasledujúce roky. Stratégia je zverejnená na webstránke PSK.
Udelenie Cien PSK
Poslanci PSK schválili aj komu bude

udelená Cena PSK za rok 2021. Dostane ju herec Ján Gallovič, Ľubomír Petrík
z Prešovskej archieparchie a lekár Andrej
Havrilla in memoriam. Trojicu ocenených
vybrali spomedzi 18 návrhov.
Hercovi Jánovi Gallovičovi udelia cenu
za osobitný prínos a reprezentáciu Prešovského kraja v oblasti divadelnej a filmovej
kultúry a umenia. Rodák z Popradu je divadelný a dabingový herec i spevák, ktorý
je známy na Slovenku aj v zahraničí. Vlani
oslávil životné jubileum 60 rokov.
Generálny vikár Ľubomír Petrík z Prešovskej archieparchie si prevezme Cenu
PSK za mimoriadne nasadenie pri koordinácii príprav a priebehu návštevy pápeža
Františka v Prešove. Celú udalosť zastrešoval ako hlavný koordinátor. Spoluprácu
na takomto podujatí si vyskúšal už v roku
1995 pri návšteve Svätého Otca Jána
Pavla II. v Prešove.
Cenu PSK udelili poslanci aj lekárovi
Andrejovi Havrillovi in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj rádiológie a
za celoživotný osobný vklad pre rozvoj
zdravotníctva v Prešovskom kraji. Rodák
z Bardejova bol krajským poslancom
(2001 – 2017) a pôsobil aj ako lekár
kraja. Aktívne sa podieľal a spolupracoval
na dôležitých zdravotníckych projektoch.
Zomrel v januári tohto roka.
JUDr. Štefan Bieľak
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Pracovné aktivity v obci

Úpravy na vstupných schodoch do budovy obecného úradu.

Upratovanie lístia sa realizovalo vo viacerých častiach obce.

Prebiehajúce práce na ul. Hlavnej spoločnosťou VSD, a.s. v súvislosti s
napojením vysokonapäťového kábla do novej trafostanice pri zdravotnom
stredisku. Práce budú ďalej pokračovať uložením NN siete do zeme.

Ukončenie prác na projekte „Regenerácia vnútrobloku v Tatranskej Štrbe“.

Rekonštrukcia NN siete osadením nových stĺpov na ul. Krôn.

Asfaltovanie krajnice cesty po prácach na vodovodnom potrubí na ul. Čsl.
armády.

Pokračujú záverečné práce na nových nájomných bytoch v Tatranskej Štrbe.
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Čistenie potokov v obci, ktoré sú v správe Povodia Dunajca a Popradu.

Výstavba chodníkov na ul. Štěpánkovickej.

Úprava priestranstva na cintoríne.

Osadenie nových drevených sôch na Štrbskom Plese.

Realizácia nového detského ihriska v areáli základnej a materskej školy.

Oprava plynového rozvodu pri lekárni.

Nové oplotenie pri potoku na ul. Čsl. armády a úprava dvoch obecných hlemajzov v pozadí.

Osadenie košov na psie exkrementy.
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Stretnutie so štátnym tajomníkom MŽP SR v Štrbe
Dňa 8. 10. 2021 sa v Štrbe uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (prítomných
16 starostov a primátorov) s Michalom Kičom, štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) k návrhu zákona o reforme
národných parkov, presnejšie o prechode štátnych pozemkov v národných parkoch pod správu MŽP SR (pod štátnu ochranu prírody). Na tomto
pracovnom stretnutí sme prezentovali stanovisko Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí a konštatovali sme, že nie je dobrá a
správna súčasná dvojkoľajnosť štátnej správy na území národných parkov – t.j. existencia Správy národného parku (Správa TANAP-u) a zároveň
správy štátnych lesov (Štátne lesy TANAP-u) a tento systém správy územia národného parku je potrebné zmeniť. Avšak dôležitý je najmä obsah
tejto zmeny (reformy), nestačí zmeniť inštitúcie. Zástupcovia miest a obcí zároveň upozornili aj na to, že aj územie každého národného parku je
súčasťou katastrálneho územie tej – ktorej obce, či mesta, a teda bez ohľadu na vlastníctvo k pozemkom (štátne, obecné, súkromné) podlieha dané
územie aj administratívnej správe danej obce.
sú oslobodené od tejto dane. K tejto téme
M. Kiča uviedol, že MŽP je pripravené na
kompenzáciu výpadku týchto príjmov daným mestám a obciam, ale len v prípade, ak
dôjde k zmene kategórie lesa v dôsledku tejto reformy. Určite nebudú riešiť výpadky na
príjmoch spôsobených zmenou kategórie
lesa, ktorá nastala – aj keď účelovo - v predchádzajúcich rokoch najmä po roku 2004).

Pracovné stretnutie na Obecnom úrade v Štrbe – 8. 10. 2021 za prítomnosti štátneho tajomníka
MŽP SR M. Kiču.

Preto regionálny ZMOS tatranských a
podtatranských obcí (ďalej len "RZTPO")
upozornil, že je nutné v rámci reformy národných parkov sa zaoberať nasledovným
4 zásadnými problémami, ku ktorým štátny
tajomník Michal Kiča uviedol aj svoje stanovisko:
1/ RZTPO navrhuje bezodkladne dokončiť zonáciu TANAP-u – RZTPO navrhuje zonáciu vyhlásiť aj keď len na časti územia
NP (na územiach, kde je predbežná dohoda
s vlastníkmi pozemkov) – zonácia určí pre
všetky subjekty jasné pravidlá (bez potreby
žiadania rôznych výnimiek) a dorieši ujmy
neštátnym vlastníkom pozemkov – k tejto
téme M. Kiča uviedol, že je to priorita aj súčasnej vlády a že k tejto téme sa v najbližšom období chce vrátiť a zvážia aj možnosť
vyhlásiť zonáciu na súvislej časti územia
TANAP-u.
2/ RZTPO požaduje majetkoprávne vy-

sporiadanie štátnych pozemkov formou
bezodplatného prevodu do vlastníctva
obcí (dnes v správe štátnych lesov – tých,
ktoré by mali prejsť do správy MŽP) v zastavanom území obce a mimo intravilánov
obcí – v prípade pozemkov pod existujúcimi
verejnoprospešnými stavbami (napr. cestné
komunikácie, chodníky, a pod.) alebo pod
plánovanými verejnoprospešnými stavbami
(schválenými v územných plánoch obcí)
– napr. plánované cyklotrasy. K tomuto
dlhodobému problému M. Kiča uviedol, že
súčasný stav v tejto veci je neprijateľný a
je potrebné ho vyriešiť a je ideálny čas v
súvislosti s prechodom správy pozemkov zo
štátnych lesov pod štátnu ochranu prírody
rovno previesť takéto pozemky bezodplatne
na mestá a obce.
3/ RZTPO požaduje dofinancovať zo
strany štátu výpadok na príjmoch z dane z
nehnuteľnosti mestám a obciam z dôvodu,
že ochranné lesy a lesy osobitného určenia

4./ RZTPO navrhuje, aby miestne územné samosprávy (mestá a obce) sa podieľali na správe (manažmente) národných
parkov (tak ako je tomu aj v zahraničí) –
jedným z riešení je v každom národnom
parku zriadiť – tzv. RADU národného parku
– v tomto orgáne by mali svoje zastúpenie
nielen mestá a obce, ale aj miestni podnikatelia, či zástupcovia iných subjektov (tretí sektor, súkromní vlastníci lesov a pod.).
Podobné vzory správy národných parkov
sú v zahraničí (aj v minulosti bol u nás do
roku 1994). K tejto téme M. Kiča uviedol,
že MŽP už pripravuje takýto model správy
národných parkov na celom Slovensku.
Predmetom diskusie však bola aj
aktuálna situácia ohľadne vyhlasovania nových chránených území európskeho významu na Slovensku (NATURA 2000 – napr.
rôzne ochranné lúky). Prítomní starostovia
a primátori vzniesli kritiku najmä k tomu, na
základe akých kritérií dochádza k výberu
konkrétnych území, ako aj k spôsobu prerokovania s dotknutými obcami a s vlastníkmi
pozemkov, keďže ide skôr o formálne prerokovanie. Nespokojnosť bola aj s niektorými
budúcimi obmedzeniami pri užívaní týchto
pozemkov, najmä v poľnohospodárskej výrobe, a preto prítomní starostovia požiadali
štátneho tajomníka, aby sa zaoberal vznesenými pripomienkami jednotlivých miest
a obcí a aby sa opätovne prerokovali pripravené návrhy s dostatočným vysvetlením
všetkých dôsledkov.
JUDr. Štefan Bieľak
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Tatranci si na nové zubačky pre technické záležitosti počkajú,
termín nasadenia opäť posunuli
Nasadenie nových zubačiek vo Vysokých Tatrách sa opäť posúva. Predpoklad ich zaradenia do prevádzky na Tatranskej elektrickej železnici
(TEŽ) na trati Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Poprad/Tatranská Lomnica je začiatok novembra.
Nasadenie nových zubačiek vo Vysokých
Tatrách sa opäť posúva. Predpoklad ich zaradenia do prevádzky na Tatranskej elektrickej
železnici (TEŽ) na trati Štrbské Pleso – Starý
Smokovec – Poprad/Tatranská Lomnica je
začiatok novembra.
Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáša Kováča závisí termín
od dolaďovania „určitých technických záležitostí“. Ako ďalej povedal pre agentúru SITA,
až následne budú do prevádzky zaradené tri z
piatich súprav, čo by sa podľa jeho slov malo
udiať v krátkom čase.
Bradavica mala byť počas letnej sezóny
Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal
pre médiá ešte v júni uviedol, že jednu z nových tatranských zubačiek, Bradavicu, by sa
malo podariť zaradiť do premávky už počas
letnej sezóny. Neskôr sa hovorilo o septembri a októbri. „Treba mať na pamäti, že ide o
úplne nové jednotky, aké na Slovensku zatiaľ
nejazdia, a ich uvedenie si vyžaduje svoj čas.
Ide o rôzne technicko-bezpečnostné skúšky,
pri ktorých musia vozidlá najazdiť aj určité

kilometre,“ vysvetlil Kováč.
Sprevádzkovanie ďalších dvoch súprav na
adhéznu trať súvisí podľa jeho slov s absolvovaním potrebných skúšobných jázd v zmysle
zmluvy, ktoré boli ukončené len minulý týždeň. „Po predložení potrebných dokladov na
Dopravný úrad sa bude čakať na povolenie,
pričom pevne dúfame, že prví cestujúci sa týmito ďalšími jednotkami odvezú už v polovici
novembra,“ dodal hovorca ZSSK.
Finišujú s rekonštrukciou úseku
Kováč zároveň informoval, že Železnice
Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry ešte finišujú s rekonštrukciou celého úseku ozubnicovej trate na úseku Štrba

– Štrbské Pleso. S prácami sa začalo v júni
minulého roka a pôvodne mali trvať do začiatku februára. Termín ukončenia nakoniec
posunuli, práce komplikovalo počasie aj náročný terén. „V súčasnosti ešte realizujú potrebné skúšobné jazdy. Koncom októbra sa
budú doručovať podklady na Dopravný úrad,
pričom nasadenie zubačiek do prevádzky
na tejto trati odhadujeme v nasledujúcich
mesiacoch, novembri až decembri,“ doplnil
hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko.
Do prevádzky bude nasadených päť vlakov pre trate Štrba – Štrbské Pleso, Štrbské
Pleso – Starý Smokovec – Poprad a Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica. Vozidlá s
názvom Bradavica, Kostolík, Stredohrot, Ganek a Vysoká sú pomenované podľa menej
známych tatranských štítov. Financované sú
z projektu Európskej únie – Modernizácia vozidlového parku ZSSK pre východné Slovensko. Päť kusov elektrických jednotiek a jeden
multifunkčný rušeň stáli 38,8 milióna eur.
Zdroj: SITA

Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi
Je tu opäť jeseň, vyzerá skutočne kúzelne, keď listy v našich tatranských horách začnú meniť farbu. Je čas vybrať sa von a užiť si veľkolepé
scenérie a úchvatné výhľady, ale i na chvíľku zastať a spomenúť si na našich starkých.
Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým
starším ľuďom, ktorá by mala byť nenásilná,
spontánna a nepretržitá po celý rok, pretože
oni si ju zaslúžia. Aj my v našom zariadení celoročne prejavujeme našim klientom
úctu a náklonnosť v podobe milého slova,
úsmevu, zdvorilosti, rešpektu i pozornosti.
Celoročne sa im snažíme každý deň pripraviť program v podobe grafomotorických cvičení, kreslenia, práce s hlinou, zážitkového
čítania, premietania filmov i príjemného posedenia na terase, kde si aj zaspievajú. Najväčším podujatím tohto leta bolo posedenie
na terase spojené s milým vystúpením klubu Svittasenior zo Svitu, známy pod menom
„Podtatranskí Alexandrovci“. Ďakujeme im,
že nám spríjemnili jedno krásne dopoludnie.
Svojím vystúpením priniesli dobrú náladu,
radosť, smiech, umožnili našim klientom
zaspomínať si na mladosť, zvyky i tradície.

Vystúpenie „Podtatranských Alexandrovcov”.

Pri príležitosti „Mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším“ pripravíme pre našich
klientov milé rozptýlenie a potešenie v podobe spoločného posedenia. Žiaľ, vystúpenie hudobného hosťa tohto roku musí byť
zrušené z dôvodu zhoršujúcej sa aktuálnej
pandemickej situácie spôsobenej vírusovým ochorením COVID-19. Naši klienti si
zaspievajú svoje obľúbené pesničky a za-

spomínajú si tak na svoje mladšie časy.
Všetkým našim starším klientom prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na
tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky
sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.
Ing. Viktória Sedláková
Dom seniorov Tatranská Štrba
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Na Kozom kameni sú už aj tabule s označením našej obce a Šoldova
Pri pohľade z Vysokých Tatier smerom
na juh, prípadne pri výhľadoch z Kráľovej
hole smerom na Vysoké Tatry, veľmi ľahko
unikne našej pozornosti - horský hrebeň
Kozie Chrbty. Nachádza sa v Popradskej
kotline kúsok južne od Popradu či Svitu.
Najvyšším bodom Kozích Chrbtov je Kozí
Kameň 1255m.
Na vrchol sa dá dostať dvomi značkovanými chodníkmi v smere zo Spišskej Teplice, z Vikartoviec alebo z Lopušnej doliny.
Najkratšou aj najlepšie prístupnou trasou
je tá z Lopušnej doliny.
Tú využili aj členovia Miestneho odboru
Matice slovenskej v Štrbe a po druhýkrát
3. októbra 2021 za príjemného jesenného
počasia vystúpili na vrchol Kozieho kameňa. Hlavným cieľom tohtoročného výstupu
bolo osadenie tabuliek s označením našej obce a archeologickej lokality Šoldov,
ktoré na tomto vrchole chýbali. Vzdušná
vzdialenosť Štrba – Kozí kameň je 6,49 km
a Šoldov – Kozí kameň 9,86 km.

TRAGICKÝ POŽIAR V OBCI VAŽEC V ROKU 1931
17. júla 2021 si občania Važca pripomenuli už deväťdesiate výročie tragického požiaru z roku 1931, ktorý zničil za necelých šesť hodín takmer
celú dedinu a bol v tom čase považovaný za jeden z najväčších v Európe. Tento smutný deň si Važťania pripomínajú každoročne. Ženy sa obliekajú
do čierneho a z kostola sa rozozvučia zvony. Do vtedajšej obnovy spálenej obce sa následne zapojilo aj množstvo osobností a organizácií z celého
Československa, pričom niekoľko dôležitých podujatí i rokovaní sa udialo aj v Grand hoteli Hviezdoslav na Štrbskom Plese.
Po požiari Važca v roku 1931 zostalo
bez strechy nad hlavou asi dvetisíc ľudí,
zhorelo takmer päťsto domov a viacero
stajní, v ktorých uhorelo množstvo hospodárskych zvierat. Boli aj obete na životoch,
jedno malé dievčatko uhorelo priamo v rodičovskom dome, kde ho našli schúlené za
pecou, ďalšie dieťa zomrelo neskôr na následky popálenín. Dodnes však nie je známe, ako k požiaru vlastne došlo. Krátko po
ôsmej hodine ráno začal horieť dom Jána
Debnára v blízkosti Potravného družstva
Konzum, ktorý hasiči uhasili, no už o krátku chvíľu sa požiar objavil na úplne inom
mieste a následne vznikol obrovský požiar
v celej obci.
V čase vzniku požiaru miestni obyvatelia
pracovali na poli. Len čo zahliadli dym, utekali do dediny pozrieť sa, čo sa deje. Požiar
sa šíril neuveriteľnou rýchlosťou, najmä
vďaka silnému vetru. Važec bola rázovitá
dedina, boli tu samé drevenice, veľké humná, množstvo sena a dreva, a tak voda
z Váhu na hasenie nestačila. Z ohňa sálalo

také obrovské teplo, že zhorelo dokonca
aj stále mokré mlynské koleso. Po požiari
zostala stáť len jedna časť obce, tzv. vyšný
koniec. O tom, ako vznikol požiar, sa vedú
polemiky. Niekto hovorí, že to bola náhoda, niekto zas, že to bolo úmyselné. Medzi
Važťanmi sa potom rozšíril názor, že domy
im zapálili neznámi muži, ktorých mali nie-

Grandhotel Hviezdoslav.

ktorí obyvatelia spozorovať v deň požiaru
na vŕšku za dedinou.
Akýkoľvek pokus o hasenie obydlí bol
márny. Domácim prišli na pomoc hasiči z
okolitých dedín, z Východnej, zo Štrby, z
Hýb, z Liptovského Mikuláša, z Popradu
a žandári zo Štrbského Plesa. Oheň sa
podarilo skrotiť až po šiestich hodinách.
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Maliar Ján Hála.

uskutočnilo dôležité stretnutie k obnove
vyhorenej podtatranskej obce Važec pod
vedením predsedníčky Československého
Červeného kríža Dr. Alice Masarykovej.
Dcéra vtedajšieho prezidenta ČSR vyštudovala filozofiu a sociológiu a sprevádzala
otca ako „garde dáma“ na štátnických cestách. Bola priekopníčkou sociológie v ČSR
a zároveň predsedníčkou ČSČK. Po roku
1948 však bola na jej miesto dosadená
Marta Gottwaldová. Alica Masaryková potom emigrovala do USA, kde v roku 1966
zomrela. Na tomto stretnutí sa zúčastnil aj
jej brat, vtedajší veľvyslanec Československej republiky vo Veľkej Británii Jan Masaryk a tiež zemský prezident Jozef Orságh.
Za prvej Československej republiky bol
totiž zemský prezident najvyšší politický
predstaviteľ krajiny podriadený ministrovi
vnútra. V jednej osobe spojoval funkciu

Požiarisko sa dohášalo ešte nasledujúci
deň. Požiar zničil aj školu, faru, notársky
a poštový úrad. Važec tak po požiari stratil
svoje pôvodné čaro a drevená zástavba
obce bola minulosťou.
Obraz spáleného Važca veľmi dojímavo vtedy opísal aj jeden z jej vtedajších
obyvateľov, maliar Ján Hála, ktorého
domček akoby zázrakom požiaru unikol.
Svoje pocity vyjadril nasledovne: „Je to
pohľad hrôzy a ľútosti, pripomínajúci život
a smrť, márnosť sveta i jeho krásu. Tu
stál a pýšil sa svojou krásou hrdý Važec, najvýraznejší medzi podtatranskými
dedinami – dnes Sodoma a Gomora tu leží
pred nami“...“... zomrelo, zomrelo moje potešenie, radosť moja je tu pochovaná, po
cintoríne chodím a neviem, neviem, kam
pochovať svoj smútok a žiaľ. V srdci ho
musím uložiť, niet tu miesta, kde by som
ho pochoval.“
Spálený Važec.
Ján Hála Važec miloval a celý svoj život
maľoval okolitú prírodu i portréty Važťa- prednostu Zemského úradu, prednostu
nov. Už mesiac po požiari, v dňoch 9. až zemského zastupiteľstva, Zemského výbo30. augusta 1931 zorganizovalo v salóni- ru a formálne i zemských komisií. V čase
ku Grand hotela Hviezdoslav na Štrbskom požiaru v roku 1931 bol už Važec dedinou
železničiarov, keď rozhodujúci vplyv
Plese charitatívnu výstavu svojich obna nárast počtu „štrekarov“ malo
razov, ktorú neskôr zopakoval aj vo
vybudovanie a sprevádzkovanie
Východoslovenskom múzeu v KoKošicko – bohumínskej železšiciach. Výstava sa stretla s ponice v roku 1871. Preto nie
zitívnym ohlasom aj v kežmarje prekvapením, že mnohí z
skom týždenníku Karpathen
„pohorelcov“ z Važca boli po
Post, hoci tieto noviny sa k
požiari presťahovaní do Veľkej
umeleckým aktivitám mimo
/dnes mestská časť Popradu/,
spišsko – nemecký okruh vya to práve na Železničnú ulicu.
jadrovali iba zriedkavo. Hála sa
Žiaľ, požiar mnohých jej obyvatez výťažku z predaja svojich obraľov prinútil odísť na trvalo
zov na týchto výstavách snaAlice Masaryková.
na Dolnú zem, alebo až do
žil pomôcť pri obnove tejto
Ameriky.
podtatranskej dediny.
Po požiari sa začala organizovať veľká
Následne, 20. septembra 1931 sa v tom
istom salóniku Grand hotela Hviezdoslav celoštátna zbierka na pomoc pohorelcom,

už v júli bolo vytvorené obecno-prospešné
stavebné družstvo na výstavbu nových
domov. Finančné a materiálne dary, od
pár korún po tisícky, posielali jednotlivci,
súkromné firmy, vojaci, obecné úrady, celé
obce, najrozličnejšie spolky a združenia.
Vtedajší prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk poslal dvestotisíc korún.
Zbierky organizovali aj krajania v zahraničí, najmä v USA a v Kanade. Zbierka prebiehala do polovice roku 1933.
Veľmi aktívne sa do odstraňovania zdravotných následkov veľkého požiaru vo
Važci zapojili aj MUDr. Ján Pullman s manželkou Mašou Haľamovou. Popri starostlivosti o pacientov a návštevníkov Štrbského Plesa počas letnej kúpeľnej sezóny si
totiž zobrali na starosť aj zdravotný obvod,
ktorý zahŕňal obce Važec, Štrba, Hybe, Východná a Liptovská Teplička. V lete preto

bývali na Štrbskom Plese vo vile Marína,
ale v zimnom období bývali práve vo Važci, a tak toto prostredie, vrátane mnohých
obyvateľov dôverne poznali.
V obnovenom Važci bola postavená
cirkevná evanjelická meštianska škola a
postupne vyrástlo dvesto nových domov
a hospodárskych budov. Važec sa tak stal
jednou z prvých dedín na Liptove, kde bol
do domov zavedený elektrický prúd a vodovod. Ján Hála, český maliar, kresliar a
ilustrátor žil vo Važci až do svojej smrti v
roku 1959. Z jeho domu bola neskôr vytvorená vysunutá expozícia Liptovskej Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom
Mikuláši, kde boli vystavené jeho obrazy,
viažuce sa k životu Važťanov a okoliu tejto
malebnej podtatranskej obce. V samotnom
areáli múzea bola ešte maľovaná drevenica, v ktorej žil Hála ako prvej po svojom
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príchode do Važca. Táto drevenica bola etnografickou expozíciou pôvodného važeckého obydlia, jedného z mála dochovaných
po rozsiahlom požiari obce v roku 1931.
Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou.
Zdá sa však, že majster Hála sa vo Važci
nedožil pokoja ani po smrti. V roku 2005
totiž postihol jeho dom podobne nešťastný
osud, ako pred vyše sedemdesiatimi rokmi
dedinu. Tento raz to však nebol oheň, ale
zlodeji, ktorí ukradli dvadsaťšesť najvzácnejších obrazov, ktoré sa dodnes nepodarilo
vypátrať. Dnes v bývalom Hálovom dome
funguje počas letnej sezóny výstavná sieň
s dočasnými výstavami a v susednej drevenici je už spomínaná etnografická expozícia pôvodného važeckého obydlia. A aby
toho nebolo málo, niekoľko týždňov dozadu,
29. augusta 2021, ráno pred ôsmou hodinou zničil požiar aj strechu tejto drevenice.
Podľa informácií z wikipédie a knihy
Česká stopa v Tatrách voľne spracoval
Ing. Peter Chudý

Galéria J. Hálu.

Výnimočný tatranský turista
Vysoké Tatry navštívilo doteraz obrovské množstvo turistov, z ktorých mnohí sa sem opakovane vracali po celý svoj život, aby obdivovali neustále
sa meniacu krásu tatranskej prírody. Jedným z takýchto turistov bol v minulosti aj Ludvík Svoboda, najskôr armádny generál, potom povojnový
minister národnej obrany, neskôr účtovník na poľnohospodárskom družstve a napokon v rokoch 1968 až 1975 prezident Československej socialistickej republiky /ČSSR/. Celý svoj život trávil každoročnú dovolenku vo Vysokých Tatrách, ktoré dôverne poznal a veľakrát ich pochodil celé
krížom – krážom. Vo svojom živote zavítal dvakrát aj do obce Štrba, prvýkrát ako brigádny generál a veliteľ Čs. armádneho zboru počas oslobodzovania Československa v roku 1945 a druhýkrát už ako prezident ČSSR v roku 1968 pri návšteve salaša Starý mlyn a štrbského družstva. Priamo
na Štrbskom Plese sa jeho obľúbeným miestom stal hotel Panoráma, kde sa opakovane zastavil so svojimi hosťami a sprievodom. Poslednýkrát
navštívil prezident Svoboda Vysoké Tatry pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1971.

Ludvík Svoboda na MS 1970 na Štrbskom Plese.

Ludvík Svoboda začal pravidelne
chodil Vysoké Tatry skutočne krížom
navštevovať Vysoké Tatry od roku
– krážom a spoznal ich dokonale.
1947. Vtedy vystúpil prvýkrát aj
Navštívil takmer všetky doliny,
na Gerlachovský štít. Pri tomto
ale vystúpil aj na mnohé štíty
výstupe sa zrodil zaujímavý
a sedlá. K jeho najobľúbenejosobný priateľský vzťah medzi
ším túram patrili výstupy na
ním a horským vodcom Ottom
Gerlachovský štít, Lomnický
Oktaviánom Krejčím, ktorý ho
štít, Kriváň a Rysy, obľuboval
odvtedy sprevádzal počas kažvšak aj túry v Belianskych Tatdej tatranskej dovolenky. Tento
rách, prechody cez Priečne sedlo,
horský vodca patril k starým
Poľský hrebeň, sedlo PrieLudvík Svoboda.
„Jamesákom“ a bol pri tom
lom, Bystré sedlo, či Sedielzamestnancom Horskej služko. Počas svojej každoročby TANAP-u. Sprievod mu však často robili nej desaťdňovej dovolenky vo Vysokých
aj iní členovia HS TANAP-u, napr. Ing. La- Tatrách urobil priemerne šesť veľkých túr,
dislav Harvan, ktorý opisuje svoje osobné medzi ktorými málokedy chýbali výstupy
zážitky z týchto stretnutí aj vo svojej živo- na Gerlachovský štít či Rysy, ako aj túra
topisnej knihe „Ako to bolo“.
do Belianskych Tatier.
V prvých rokoch po oslobodení navšteVeľmi zriedka sa stáva, aby sa muž aj v
voval Ludvík Svoboda vojenskú zotavovňu pokročilom veku a k tomu ešte hlava štátu,
v Tatranských Zruboch, neskôr si obľúbil venoval aktívne vysokohorskej turistike.
okolie vojenskej zotavovne v Tatranských Patril pritom medzi bežných tatranských
Matliaroch. Za viac ako štvrťstoročie po- turistov s nepredstieranou skromnosťou.
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Ludvík Svoboda na Gerlachu, vľavo muž s fajkou je jeho celoživotný tatranský sprievodca Oto
Oktavián Krejčí.

Dôverne poznal celé Vysoké Tatry, ich prírodu, plesá, sedlá, doliny i štíty. Jeho sprievodcovia spomínali, že ich vedel bez chyby
aj pomenovať. Chodil si do Tatier oddýchnuť, načerpať duševných i telesných síl, získať nové a obnoviť staré spomienky. Rád
sa stretával so známymi, ktorých spoznal
pri svojich tatranských potulkách. Miloval
tatranskú prírodu, kvety, velebné tatranské
ticho a celou svojou bytosťou vnímal krásu

Návšteva L. Svobodu v Štrbe.

a vznešenosť tatranskej prírody. Na túrach
sa často zastavoval a v tichosti obdivoval
horský svet okolo seba. Nemal rád okolo
seba ľudí, ktorí veľa rozprávali.
Prezident Svoboda patril medzi zanietených milovníkov Tatier, zaujímal sa o
všetko, čo sa vo Vysokých Tatrách dialo.
Zaujímalo ho horolezectvo i horská služba
a vedel oceniť náročnú prácu horských
záchranárov. Práve preto sa Tatranská

Ludvík Svoboda na vrchole.

horská služba v roku 1968 stala nositeľkou vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“, ktoré jej udelil prezident Svoboda za
vzorné služby návštevníkom, za rozsiahlu
preventívnu činnosť, za úspešnú propagačnú prácu, za príkladné poskytovanie
vodcovských služieb a obetavé záchranné
zákroky. Následne v roku 1969 prijal na
pražskom hrade aj účastníkov kongresu
Medzinárodnej horolezeckej asociácie
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UIAA, kde vysoko vyzdvihol
morálne i športové hodnoty
horolezectva a v rozhovore s
predstaviteľmi
československého horolezeckého zväzu
prekvapil detailnými znalosťami
Vysokých Tatier i problémov tatranského horozelectva.
Je určite zaujímavosťou, že
tatranské prostredie si prezident Svoboda vybral dokonca
za miesto stretnutia aj so svojimi zahraničnými partnermi,
keď napr. v roku 1968 podnikol
spolu s poľským prezidentom
Marianom Spichalskim spoločný Ludvík Svoboda v tábore účastníkov výstupu na Rysy.
výstup na Rysy zo slovenskej
strany za účasti sprevádzajúcich členov Druhýkrát prišiel na svoju tradičnú turisticHS TANAP-u.
kú dovolenku v auguste. Vtedy vystúpil na
V roku 1970 bol prezident Svoboda vo Gerlachovský štít /už po osemnásty raz/,
Vysokých Tatrách dokonca dvakrát. Prvý- na Slavkovský štít, na Rysy /už po dvadsiakrát vo februári slávnostne otváral ako ty raz/, navštívil Téryho chatu, z ktorej cez
hlava štátu nezabudnuteľné Majstrovstvá Priečne sedlo prešiel do Veľkej Studenej
sveta v klasických lyžiarskych disciplínach doliny. A to mal už sedemdesiatštyri rokov.
v športovom areáli na Štrbskom Plese.
Na Štrbskom Plese sa opakovane zasta-

vil so svojim sprievodom na občerstvenie v hoteli Panoráma,
ktorý si obľúbil už v roku 1970.
Na jeho návštevy, ako všeobecne uznávanej osobnosti, si doteraz spomínajú aj viacerí dlhoroční zamestnanci hotela, ako
napr. terajší poslanec Obecného zastupiteľstva v Štrbe Milan Figliar. No zastavil sa aj v
novovybudovanom športovom
hoteli FIS, kde dokonca vyskúšal služby tunajšieho vychýreného športového maséra Giga
Húšťavu zo Svitu. Vysoké Tatry
navštívil poslednýkrát v roku
1971, teda pred päťdesiatimi
rokmi, v roku 1972 sa mu zhoršil zdravotný stav, ktorý mu už neumožnil venovať sa
obľúbenej vysokohorskej turistike. Zomrel
v roku 1979 ako osemdesiattri ročný.
Podľa príspevku Radka Roubala
z publikácie IAMES 50 voľne spracoval
Ing. Peter Chudý

PRÍPRAVA ŠPORTOVÝCH MAJSTROVSTIEV SVETA NABRALA „DRUHÝ DYCH“
Po viac ako jeden a pol ročnej nútenej prestávke, spôsobenej prvou a druhou vlnou koronavírusu, začal organizačný výbor školských Majstrovstiev sveta ISF v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese svojím októbrovým zasadnutím prípravu tohto podujatia na rok 2022. Jedná sa v poradí
už o tretí termín majstrovstiev. Pôvodne bolo toto podujatie pridelené na Slovensko v termíne 18. – 23. apríla 2020, no prvá vlna koronavírusu
ho presunula na nový termín 6. – 11. novembra 2020. Druhá vlna koronavírusu však opätovne zmenila plány organizátorov, a tak Medzinárodná
federácia školského športu ISF posunula termín podujatia až o dva roky, a to na termín 22. – 27. apríla 2022.

Slovenská asociácia športu na školách
ako člen medzinárodnej federácie školského športu ISF je hlavným organizátorom
školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu v roku 2022 na Štrbskom Plese
v spolupráci až s tromi samosprávnymi
krajmi – Prešovským, Žilinským a Banskobystrickým, za podpory obce Štrba. Na
čele organizačného výboru zostal Roman
Králik z Liptovského Mikuláša, ktorý viedol
prípravu takéhoto podujatia na Slovensku

už v roku 2010 a je zároveň aj slovenským
delegátom ISF. Zmena však nastala na poste prezidenta Slovenskej asociácie športu
na školách, pretože na tohtoročnom sneme
SAŠŠ v júni sa jeho novou prezidentkou
stala Mgr. Eva Murková.
Činnosť organizačného výboru tak šesť
mesiacov pred plánovaným termínom majstrovstiev nabrala „druhý dych“ a po dohode s Medzinárodnou federáciou školského
športu ISF boli stanovené nové termíny
jednotlivých fáz prípravy. Národné školské
športové federácie tak do 31. decembra
2021 nahlásia organizátorom počty súťažných družstiev za jednotlivé krajiny a do
28. februára 2022 potom upresnia definitívne počty účastníkov. Samotné súťaže sa
uskutočnia v športovom areáli a na bežeckých tratiach na Štrbskom Plese za účasti
viac ako 600 účastníkov z celého sveta.
Kultúrno-spoločenským a organizačným
centrom celého podujatia bude hotel Patria,
pričom všetci účastníci budú ubytovaní buď
na Štrbskom Plese alebo v Tatranskej Štrbe.

Presun termínu majstrovstiev priniesol
organizátorom viacero „staronových“ úloh.
Tou najdôležitejšou je možno nová kvalifikácia jednotlivých športových družstiev u
nás na Slovensku, ktorá sa uskutoční na
jar, pravdepodobne v marci 2022. Doriešiť
treba aj text na medailách pre víťazov, na
ktorých je vygravírovaný pôvodný termín
majstrovstiev v roku 2020. Aktualizovať
bude treba aj oficiálny bulletin majstrovstiev. Bude potrebné pozorne sledovať aj
aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete v súvislosti s nastupujúcou, už treťou,
v niektorých krajinách sveta dokonca štvrtou vlnou koronavírusu.
Organizátori sú však optimisti v duchu
známeho hesla „do tretice všetko dobré“.
Podporu a záštitu pri obnovenej príprave
podujatia našli u starostu obce Štrba Michala Sýkoru, u správcu športového areálu
na Štrbskom Plese Jaroslava Chalupku,
ako aj u riaditeľov oslovených ubytovacích
zariadení na Štrbskom Plese i Tatranskej
Štrbe. Bude potrebné pripraviť aj náhradné
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trate samotných športových súťaží, pretože uplynulá zima ukázala, že ešte na konci
apríla môže byť na Štrbskom Plese bohatá snehová pokrývka nielen na bežeckom
štadióne, ale aj na bežeckých tratiach.

Medzinárodná propagácia školských
majstrovstiev na Štrbskom Plese odštartovala už v septembri 2021 počas školských
Majstrovstiev sveta v orientačnom behu a
Svetových školských hrách v srbskom Be-

lehrade, ktorých sa úspešne zúčastnila aj
slovenská výprava.
Tlačovú informáciu pripravili členovia
OV MS 2022 Mgr. Andrea Ristová a
Ing. Peter Chudý

35.ročník bežeckej štafety 100x1000 metrov
Po ročnej odmlke hostil Športový štadión ŠK v Štrbe v nedeľu 3. októbra, 35. ročník bežeckej štafety 100x1000 metrov. K svojmu jubileu si
dala štafeta darček hlavne tým, že aj keď za prísnych bezpečnostných opatrení sa mohla uskutočniť.
Podujatie nebolo súčasťou Dňa detí a
športu a uskutočnilo sa bez sprievodných
podujatí.
Tento ročník bol špecifický tým, že v
záujme ochrany zdravia detí si už v júni
na hodinách telesnej v rámci Behu olympijského dňa odbehli žiaci ZŠ v Štrbe úsek
štafety 1000 metrov.
Krásne slnečné jesenné počasie štafete
prialo a ako tradične boli pri otvorení členovia Olympijského klubu Vysoké Tatry a na
úvod sa účastníkom prihovorila jeho predsedníčka, Mária Jasenčáková. Spolu s ňou
slávnostne odštartovali štafetu účastníci
OH Anna Pasiarová, Alžbeta Havrančíková, Jozef Kovařík, Ján Klimko a na záver
podujatia aj Viera Klimková s vnúčikom
Samkom. Zároveň s nimi aj Július Lupták,
bývalý úspešný reprezentant v behu na
lyžiach, ktorý sa stal i najstarším účastníkom štafety a v kategórii mužov bol i na
stupňoch víťazov, obsadil tretie miesto.
Mária Jasenčáková počas podujatia
predstavila Olympijský klub, jeho členov
i ciele, medzi ktoré patrí hlavne práca s
mládežou a šírenie myšlienok olympizmu
a fair play. OK Vysoké Tatry spolupracuje s

Kartička pre účastníkov štafety.

Členovia OK Vysoké Tatry - Alžbeta Havrančíková a Jozef Kovařík.

organizátormi už pätnásty rok.
Po nich sa postupne vydalo odbehnúť
svoj úsek, približne 1000 metrov, 3 kolá
okolo futbalového ihriska, 70 bežcov. Potešila opäť aj účasť rodín - bolo ich desať,
nemôže byť nič lepšie, ako keď sú rodičia
a starí rodičia vzorom pre svoje ratolesti a
vedú ich k športu. Každý účastník dostal

kartičku s dosiahnutým časom, malý darček, ovocie a sladkosť.
Ukážku nordic walkingu predviedli členky Nordic walking Running Štrba, ktoré reprezentujú ŠK Štrba, Mária Novotná, Jiřina
Šerfelová a Jana Kovárová.
Na záver podujatia organizátori vyhodnotili a odmenili aj jednotlivé kategórie.
V kategórii 0-5 rokov boli najlepší Oliver Mikula a Zuzana Miklošeková, 6-10
rokov Martin Pohlod a Janka Michalková,
11-15 rokov s najrýchlejším časom 4:11,9
Matej Juhás a takisto celkovo najrýchlejšia
Dáša Juhásová, časom 4:28, 6, v kategórii
mužov Peter Miklošek a Aneta Kolodzejová.
Najstarším účastníkom bol už spomínaný 78 - ročný Július Lupták a najmladším
2 - ročný Oliver Kičin.
Je potrebné sa poďakovať rozhodcom
Lyžiarskeho oddielu ŠK Štrba, OÚ v Štrbe,
ZŠ v Štrbe, Olympijskému klubu Vysoké
Tatry, Poľnohospodárskemu družstvu i
Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Štrbe, spoločnosti Sportcool v Poprade a
MUDr. Eve Bujdovej.
Tešíme sa na 36.ročník!
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Memoriál Jozefa Psotku premiérovo na Štrbskom Plese
V sobotu 16. 10. 2021 sa Areál bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese stal dejiskom 36. ročníka Memoriálu Jozefa Psotku. Tento najstarší
vysokohorský beh v strednej Európe sa od roku 1985 koná na počesť jedného z najznámejších slovenských horolezcov Ing. Jozefa Psotku,
ktorý 15. októbra 1984 spolu s ďalším Slovákom Zoltánom Demjánom a nepálskym šerpom Ang Ritom vystúpil na vrchol najvyššej hory sveta –
8 848 vysoký Mont Everest v Himalájach. Jozef Psotka však pri zostupe zahynul a v masíve najvyššej hory sveta našiel aj svoj hrob. O niekoľko
rokov neskôr prišla na Mont Evereste o život štvorica ďalších slovenských horolezcov – Jozef Just, Peter Božík, Dušan Becík a Jaroslav Jaško.
A tak si týmto vysokohorským behom každoročne pripomíname aj ich pamiatku.
tekárov zo Slovenska, Českej republiky,
Poľska, Maďarska, Rakúska a Írska, ktorí
súťažili v dvoch kategóriách – hlavnej kategórii extrém a v kategórii basic. Trať extrému viedla od areálu bežeckého lyžovania smerom na Kriváň až po rázcestie pod
Kriváňom, odkiaľ pretekári pokračovali na
Tri studničky, ďalej Furkotskou dolinou k
Chate pod Soliskom a po zbehnutí dolu
zjazdovkou Solisko pokračovali Mlynickou
Jozef Psotka.

Organizátorom memoriálu je od jeho
vzniku Slovenský horolezecký spolok
JAMES a Tatranská horská služba. Takmer
3 desiatky rokov bol Memoriál Jozefa Psotku spojený s horským hotelom Sliezsky
dom a Velickou, Veľkou a Malou Studenou
dolinou, kadiaľ viedli náročné trate. Rôzne
organizačné problémy a zmeny vlastníckych vzťahov hotela Sliezsky dom, a s tým
súvisiacich zmien v poskytovaní služieb
spôsobili, že sa posledné ročníky uskutočnili v Tatranskej Lomnici. Po 35. ročníku
hľadali organizátori iné miesto a lokalitu,
v ktorej by organizovali ďalšie ročníky
memoriálu – dôstojné mena toho, komu
je beh určený. Rozhodnutie napokon padlo
na Štrbské Pleso, ktoré vzhľadom na svoju
polohu poskytovalo ideálne organizačné
zázemie, ako aj možnosť nových atraktívnych a náročných tratí. A tak sa vďaka
ústretovosti obce Štrba, areálu bežeckého lyžovania a Športového klubu v Štrbe
začali prípravy na 36. ročník memoriálu v
úplne nových podmienkach. Pôvodne sa
mal uskutočniť už v októbri minulého roku,
avšak napriek starostlivej príprave sa kvôli
prijatým pandemickým opatreniam musel
zrušiť a presunúť na tento rok.
Areál bežeckého lyžovania na Štrbskom
Plese sa tak stal miestom štartu a cieľa
memoriálu, ako aj všetkých ostatných s
ním súvisiacich činností /prezentácia, registrácia pretekárov, občerstvenie, a pod./.
Za dodržania stanovených pandemických opatrení, ako aj podmienok daných
orgánmi ochrany prírody sa v sobotu
16. 10. 2021 postavilo na štart 134 pre-

Víťazi v hlavnej kategórii.

Členovia Tatranskej horskej služby.

dolinou cez vysokohorský prechod Bystrá
lávka do Furkotskej doliny, následne opäť
na Chatu pod Soliskom a odtiaľ do cieľa v
areáli bežeckého lyžovania. Celková dĺžka
trate extrém bola 39 kilometrov s výškovým prevýšením 2 500 metrov. „Ľahšia„
trať basic viedla v podobných lokalitách,
s výnimkou Mlynickej doliny a prechodu
cez Bystrú lávku. Trate viedli výlučne po
značkovaných turistických chodníkoch

ŠTRBSKÉ NOVINY 15

Štart behu v areáli bežeckého lyžovania.

a častiach lyžiarskych bežeckých tratí.
Na trati boli rozmiestnené hliadky členov
Tatranskej horskej služby – dobrovoľného
zboru, ktoré dozerali nielen na bezpečnosť
pretekárov, ale aj bežných turistov, a to
hlavne na najexponovanejších miestach –
Rázcestí pod Kriváňom, vodopáde Skok a
hlavne Bystrej lávke – najvyšším bodom
trate vo výške 2 312 metrov. Trať, na ktorú by bežný turista potreboval minimálne
2 dni, zvládol najrýchlejší pretekár za necelých 4,5 hodiny. Medzi mužmi v hlavnej
kategórii zvíťazil slovenský reprezentant
Peter Fraňo časom 4 hod. 25 min. 48 sek.,

pred ďalšími Slovákmi Mariánom Trégerom a Matúšom Vnenčákom. Medzi ženami bola najrýchlejšia Márie Zelená z Českej republiky, ktorá trať zdolala za 5 hodín,
37 min. 47 sek. pred Slovenkami Lindou
Beniačovou a Janou Žuffovou.
O dobrej organizácii a celkovom zabezpečení pretekov svedčí aj to, že napriek
mimoriadne náročnej trati a miestami aj
nebezpečným podmienkam /zľadovatený
a šmykľavý chodník/ nedošlo k žiadnym
vážnejším úrazom.
Organizátori aj toto cestou vyslovujú veľké poďakovanie obci Štrba, zamestnancom

Recepty z „babinca“
Šišky zo zemiakového cesta
50 dg polohrubej múky, 25 dg uvarených, prelisovaných zemiakov, 2 celé vajíčka,
1 kocka droždia, 3 dcl mlieka, cukor do kvásku, 5 dg Hery, 2 PL rumu, štipka soli.
Zarobíme kvások, všetko spolu vymiesime a hneď vyvaľkáme. Povykrajujeme šišky a
necháme 1 hod. kysnúť. Pred vyprážaním /Cera, olej, brav. masť/ urobiť prstom v strede
jamku. Nechať na papierovej utierke odtiecť, teplé posypať práškovým cukrom.
Mária Bartošová, č. 268/11
Tekvicové placky
1/2 kg nahrubo nastrúhanej tekvice, 4 celé vajcia, 1/2 dcl mlieka, 2-3 strúčiky cesnaku, soľ, majorán. 2 PL hladkej múky, strúhanky tak, aby zmes bola rozotierateľná na
panvici.
Vyprážame na oleji, alebo bravčovej masti.
Mária Dluhá, č. 23

areálu bežeckého lyžovania i Športovému
klubu v Štrbe za mimoriadnu ústretovosť
pri realizácii 36. ročníka Memoriálu Jozefa
Psotku. Zároveň vyslovujú presvedčenie,
že s podobnou ústretovosťou sa stretnú aj
pri ďalších ročníkoch a že sa 36. ročníkom
začne písať ďalšia spoločná spolupráca
medzi organizátormi memoriálu a orgánmi
obce Štrba.
Úplné výsledky a ďalšie podrobnosti,
vrátane popisov tratí nájdu záujemcovia na
stránke www.james.sk.
PaedDr. Jaroslav Švorc
člen organizačného výboru pretekov
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Tajničku z krížovky ŠN č. 10/2021 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 20. 11. 2021. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie
tajničky zo Štrbských novín č. 9/2021: „Na svätého Václava býva blata záplava“. Knižnú publikáciu vyhrávajú: 1. Miroslav Mališ, Čsl. armády 66/52,
059 38 Štrba, 2. Mária Čunderlíková, Lesná 55/7, 059 41 Tatranská Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo v Tatranskej Štrbe.
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