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Nech vianočný čas v lásku sa zmení...

PF´2022
Je tu záver roka, blíži sa čas Vianoc. Prajem Vám a Vašim blízkym
nech na chvíľu ustane zhon a ruch. Nech pokoj otvorí Vaše srdcia dokorán.
Keďže sa rok s rokom míňa, dovoľte mi poďakovať Vám
za prejavenú priazeň, dôveru a spoluprácu.
V novom roku 2022 Vám prajem hlavne
dobré zdravie, veľa ľudského tepla,
nádeje a lásky.

Michal Sýkora

starosta obce Štrba
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Vianočné zvyky v Štrbe kedysi a dnes
Predvianočné obdobie sa začínalo
adventom a trvalo až do Troch kráľov. V
tomto čase sa od Všetkých svätých chodievalo do kúdeľnej izby na priadky. Každá vrstva sa schádzala zvlášť a vždy pri
druhej dievke v dome. Tvorili ju dievčatá a
o dva roky starší chlapci. Dievčatá priadli,
ale aj vystrájali. Kým chlapci v priebehu
dňa pomáhali vo dvore, dievčatá im brali
kľúče zo dverí, zamykali ich.
Dnes predvianočné obdobie znamená
stres pred blížiacim sa koncom roka, upratovanie, zháňanie vianočných darčekov.

Na Mikuláša sa chlapci preobliekli za
čerta, anjela a Mikuláša. Zašli do kúdeľnej
izby a čert vyšľahal palicou každé dievča.
A dievčence o dušu výskali. Potom chlapci išli rozdávať darčeky deťom, ktoré si vyčistili kapce a položili ich do okna. V balíčkoch si našli sladkosti a ovocie. Dievčatá
sa obliekali za strašky a strašili po ulici a
vbehli postrašiť aj chlapov do krčmy.
Dnes Mikuláš prichádza medzi deti
do materských a základných škôl, do
kultúrneho domu. Deťom prináša okrem
sladkostí aj kultúrny program – divadlo.
V domácnostiach veríme, že tradícia čistenia čižmičiek a uloženie ich do okna sa zachováva. V čižmičkách si deti nájdu ráno
sladkosti a ovocie.

Štrbskí koledníci.

Mikuláš medzi deťmi s darčekmi.


Na Luciu pálili dievky pri večernom
zvonení lístočky, na ktorých boli napísané
mená chlapcov. Posledný lístok sa prečítal
na Štedrý večer, dievča sa vraj vydá za
chlapca s takým menom, aké bolo na lístku.

Zvyk na Luciu sa nezachoval.

Ku každým Vianociam patrí nepochybne aj ich symbol – vianočný stromček.
Stromček robievali rodičia pre radosť svojich detí. Obliekli si kožuchy naopak, chlapi
mali letnice (spodná sukňa z kroja) a takto
oblečení doniesli stromček do izby. Deti sa
pomodlili, poprosili o dary a poďakovali.
Stromček bol ozdobený jabĺčkami, pozlátkom, neskôr aj koláčikmi, orechmi, figami
a doma vyrobenými salónkami – kockový
cukor zabalený v staniole a v chudobnejších rodinách bolo zabalené drievko alebo
aj kúsok uhlia. Vianočný stromček – svrčinka (malý smrečok), jedlička alebo len
vetvičky borievky – bol postavený v rohu
na tofle (lavica).
Dnes sa vo väčšine domácností vianočný stromček ozdobuje spoločne s deťmi.
Stromčeky sú už aj umelé a každý rok
prichádzajú iné farebné módne trendy vianočných ozdôb.

Na Štedrý deň teda na Viliju sa v gazdovskej rodine najprv pripravilo všetko pre
statky – statkom sa dal cesnak so soľou,
zaparil ovos, uvarili grule (zemiaky) a až
potom sa vyvetralo, zavesili čisté firangy
(záclony), prestreli čisté koberce a dali sa
variť slivky, aby izba príjemne prevoňala.
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Vianočné gule
Neodmysliteľné ozdoby vianočného

Vianočné gule patria k tradičnej výzdobe počas
Vianoc.

Tradičný štedrovečerný stôl.

To sa stihlo dovtedy kým prišiel kostolník
vyberať koledu pre pána farára.
Varili sa šúľance s makom, aby narástol
dlhý ľan. Piekli sa lokše, nakrájali sa na
kúsky, posypali makom, cukrom a uvarenými sušenými slivkami. Počas tohto dňa
chodili Cigánky od poludnia až do štedrého
večera spievať vianočné koledy o narodení
Ježiša Krista. Zato im dali kus slaninky, koláčik alebo to, čo doma mali.
Dnes sa v niektorých domácnostiach
zachoval už len zvyk varenia lokše s makom a sušenými slivkami.

Na Štedrovečernú večeru sa väčšinou
varila strukovinová polievka s údeným
mäsom, keďže pred sviatkami sa robili
zabíjačky. V niektorých rodinách to bol
bravčový vývar a k nemu domáce rezance. Klobása sa uvarila zvlášť.
Po večeri sa išlo do evanjelického kostola. Po „kostole“ dievčatá spievali nábožné piesne popod okná mládencov, za čo
dostávali koruny. Dievčatá sa medzi sebou
rozdelili a išli do katolíckeho kostola na
polnočnú omšu.
Dnes sa na štedrovečernú večeru väčšinou varieva kapustnica s údeným mäsom,
ryba, zemiakový šalát.
Spievanie dievčat popod okná sa vytráca.

Prvý sviatok vianočný – deň Božieho
narodenia bol kľudnejší. Počas dňa sa išlo
do kostola, a to aj doobeda aj poobede.
Od rána spievali a vinšovali Cigáni, bo sa
vravelo, že na Božie narodenie vraj nesmie
vstúpiť do domu žena, lebo by priniesla do

domu nešťastie. Vianočnú pohodu na
Božie narodenie dotváralo aj vinšovanie
chlapcov po rodinách.
Na Štefana sa tiež chodievalo do kostola. Ku večeru začali chlapci chodiť na
vohľady a popýtať dievča o ruku. V tento
deň, no i na Jána (v kresťanskom kalendári je 27. decembra) sa robievali zábavy.
Vtedy chodili chlapci na pytačky. Pýtať
dievča o ruku sa chodilo až do Nového
roka.
Na Jána sa stretávali aj salašníci a hodnotili ovčiarsky rok a gazdovanie.
I na Silvestra doobeda chodili cigánky
spievať a kostolník vyberal koledu pre
kantora.
Dnes počas vianočných sviatkov sa prevažne navštevujú rodiny navzájom.

Tradícia ozdobovania stromčekov pochádza z Nemecka. Jedna z prvých správ
o vianočných stromčekoch je v brémskej
kronike z roku 1570. Jedličku zdobili
cukrovinky, ďatle a kvetiny z papiera. Vianočné stromčeky sa najskôr udomácnili
v cechových a remeselníckych domoch.
Ozdobovali ich jabĺčkami, perníkmi a
orechmi.

Zázračné imelo
Legenda hovorí, že imelo bolo kedysi
stromom, z ktorého dreva bol zhotovený
kríž a na ňom zomrel Kristus. Strom od
hanby zoschol, premenil sa na rastlinu a
zahŕňa dobrom tých, čo pod ňu prejdú.
Imelo nosí šťastie tomu, kto je ním obdarovaný, nie tomu, kto si sám kúpi.


stromčeka – sklenené gule – majú vyše
storočnú tradíciu. V roku 1889 si ich výrobu patentoval Francúz Pierre Dupont. Najskôr vyrábal jednofarebné fúkané gule z
jemného skla a zakrátko rozšíril sortiment
aj o farebné, s ornamentmi, hviezdičkami,
vločkami, či kresbami kvetov.

Tichá noc
Najznámejšia vianočná koleda má už
viac ako 200 rokov a spieva sa v 300
rôznych jazykoch. Po prvýkrát zaznela
na Vianoce v roku 1818 v kostolíku v
rakúskom Oberndorfe. Text napísal duchovný Joseph Mohr, učiteľ Franz Gruber
skomponoval melódiu.

Vianočná ruža.


Vianočná hviezda (vianočná ruža)
Jedna z najkrajších vianočných dekorácií – rozkvitnutá vianočná hviezda
– pochádza z Mexika. Jej názov znie v
španielčine Nochebuena, čiže Svätá noc.
V čase Aztékov bola symbolom nového
života pre mŕtvych bojovníkov. Vianočná
hviezda vraj očarila aj istého amerického
veľvyslanca, ktorý ju odviezol do Ameriky
a odvtedy zdobí sviatočne prestreté stoly
miliónov ľudí sveta.
Ľubomíra Otčenášová
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PSK zavádza pod Tatrami taktovú autobusovú dopravu
Prešovský samosprávny kraj (PSK) od 12.decembra 2021 zavádza na viacerých linkách pod Tatrami tzv. taktovú dopravu. Tá výrazným spôsobom zjednoduší dopravný systém a zvýši atraktivitu verejnej dopravy. Autobusy budú jazdiť v jednoducho zapamätateľných časových intervaloch,
pričom zároveň dôjde k skvalitneniu koordinácie spojov so železničnou dopravou.
„Súčasné cestovné poriadky s nepravidelnými odchodmi a jazdnými časmi či množstvom poznámok a výnimiek pôsobia na
cestujúcich zložito a chaoticky. Dôsledkom
toho je stále menší počet cestujúcich v prímestských autobusoch. Tento trend chceme
zvrátiť zavádzaním taktového systému dopravnej obsluhy, ktorý je založený na pravidelných intervaloch odchodov autobusov zo
zastávok – zväčša v 30, 60, alebo 120-minútových– ako aj na rovnomernejšej ponuke
spojení v priebehu dňa namiesto často kritizovaných súbehov. V praxi to bude fungovať
tak, že každú hodinu pôjde spoj zo zastávky
v rovnakú minútu. Autobusy už teda nebudú
odchádzať v rôznych časoch a cestujúci si
tak nebudú musieť zakaždým v cestovnom

poriadku kontrolovať konkrétny čas odchodu
každého spoja,“ vysvetlil predseda PSK Milan Majerský.
Výrazné skvalitnenie dopravy môžu cestujúci od 12. decembra očakávať najmä na
linkách:
1./ Štrbské Pleso – Vyšné Hágy – Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica – Lendak,
2./ Poprad – Starý Smokovec – Tatranská
Lomnica – Ždiar – Tatranská Javorina,
3./ Poprad – Svit – Lučivná – Štrba – Štrbské Pleso
4./ Poprad – Svit – Lučivná – Štrba – Važec
ale aj na ďalších linkách v regióne pod Tatrami.
Zavedenie taktovej dopravy je kľúčovým
prvkom každého úspešného integrovaného

dopravného systému vo svete. Cestujúci si
jednoduchšie zapamätajú odchody zo svojej
zastávky a vďaka väčšiemu počtu pravidelných spojení a prestupných nadväzností v
priebehu dňa budú schopní využívať verejnú
dopravu omnoho flexibilnejšie.
„Verejná doprava v tatranskom regióne
je špecifická aj v tom, že okrem miestnych
obyvateľov prepravuje aj množstvo turistov.
Uplatňovaním moderných trendov teda v
tomto prípade prispejeme aj k rozvoju cestovného ruchu a ekologickejšej mobilite v chránených územiach,“ dodal Majerský.
Cestovný poriadok bude uverejnený na
www.strba.sk a na vývesných tabuliach pri
autobusových zastávkach.
Redakcia

Integrovaná inteligentná ekologická doprava TATRY 2030
Už niekoľko mesiacov sa Obec Štrba intenzívne zapája do prípravy riešenia zložitej dopravnej situácie v Tatrách. Prioritne obec chce riešiť dopravu
na Štrbskom Plese, ale nevyhnutné je to riešiť komplexne pre celé územie minimálne Vysokých Tatier (od Podbanského po Tatranskú Javorinu).
V dňoch 20. a 21. 9. 2021 sa na
Štrbskom Plese uskutočnila konferencia organizovaná spoločnosťou
driving.digital 2021, na ktorej sme
sa stretli s ministrom dopravy a
výstavby Andrejom Doležalom a
s predsedom PSK Milanom Majerským. A táto konferencia odštartovala
ďalšiu etapu prípravy riešenia pre dopravu
v Tatrách, ktorá je pokračovaním doterajších
aktivít Obce Štrba. Na tejto konferencii sa
zadefinoval hlavný cieľ spoločného projektu
(iniciatívy): TATRY ako nízko-emisná zóna v
rámci trvalo udržateľného a prírode blízkeho
rozvoja regiónu VYSOKÝCH TATIER (čiže
potreba vytvorenia integrovaného systému
inteligentnej ekologickej dopravy). Má ísť o
spoločnú iniciatívu štátu, regionálnej a miestnej samosprávy podporená ďalšími partnermi – na princípe pravidelnej komunikácie,
partnerstva a spolupráce. Hlavní partneri
takéhoto projektu – Prešovský samosprávny
kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a
miestne územné samosprávy. Ďalší partneri
projektu – IDS Východ, SAD Poprad, SÚC
PSK, ŽSR, ŽSSK, Žilinský samosprávny kraj,
ďalšie subjekty .....

Pri takomto projekte je nutné byť v súlade so strategickými dokumentami na úrovni
regiónu, resp. kraja, akými sú Plán udržateľnej mobility PSK, Plán dopravnej obslužnosti
PSK, budúca Integrovaná územná stratégia
PSK, resp. PHSR PSK, ale aj súlad s inými
strategickými dokumentami na úrovni štátu
– KURS 2001, Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 a ďalšie dokumenty....
Chýba entita na území regiónu TATRY,
ktorá by prevzala zodpovednosť za riešenie
dopravy a bola by akceptovaná, preto naštartovanie tejto iniciatívy na úvod prevzalo
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí (regionálny ZMOS). Cieľom
je založenie spoločnej iniciatívy „Inteligentná
ekologická doprava TATRY 2030“ (ako prvá
nízko-emisná dopravná zóna na Slovensku).
Ako sa doposiaľ a v súčasnosti postupuje
na Štrbskom Plese? Len veľmi stručne:

- svoju činnosť na mesačnej báze
vykonáva pracovná skupina pre
TUR Štrbského Plesa (pôvodne len
pre dopravu) – založená na princípe
partnerstva (obec, podnikatelia, tretí
sektor, obyvatelia).
- minulý rok bola zriadená medzirezortná pracovná skupina pre TUR Štrbského Plesa (za účasti zástupcov 6 ministerstiev, PSK a obce Štrba)
- spolupráca so Žilinskou univerzitou (vypracovanie Dopravnej štúdie Štrbského Plesa) – práce sú prerušené kvôli COVID-u 19,
nakoľko v súčasnom stave návštevnosti nie
je vhodné robiť dopravné prieskumy a analýzy
- v novembri sa začala spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene – na vypracovanie Krajinno-ekologického plánu Štrbského
Plesa, ktorého cieľom je odborné určenie
kapacity a únosnosti územia (kľúčový dokument pre Štrb. Pleso)
- veľmi intenzívna spolupráca s Prešovským samosprávnym krajom - kľúčový
partner pre riešenie integrovanej ekologickej
dopravy v Tatrách
Pre ilustráciu uvádzame – aké boli konkrétne aktivity v roku 2021 na území Štrb-
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ského Plesa (okrem prípravy vyššie uvedených dokumentov):
- od júla 2021 parkovanie len na určených
miestach na Štrbskom Plese (menej takmer
500 „parkovacích“ miest z dôvodu, že sa
neparkuje v športovom areáli a na iných nevhodných miestach)
- v prípade obsadenia všetkých parkovacích miest, sa Štrbské Pleso dopravne uzatvára (odklon dopravy do Tatranskej Štrby)
- zriadenie záchytnej (dočasnej) odstavnej
plochy v Tatranskej Štrbe (po zaplnení Štrbského Plesa) – fungujúca od augusta 2021
- zavedenie autobusovej linky TATRA EXPRES – medzi Popradom a Štrbským Plesom
(cez Štrbu) - projekt podporený práve PSK
(vďaka veľkej iniciatíve obce Štrba už počas
letnej sezóny 2021)
- príprava projektu parkovacieho domu P+R
v Tatranskej Štrbe (pri železničnej stanici)
Cieľom Obce Štrba, ako aj ostatných tatranských samospráv, je príprava návrhu
spoločného postupu pre vybudovanie integrovaného systému inteligentnej ekologickej
dopravy vo Vysokých Tatrách v úzkej súčinnosti s Ministerstvom dopravy a výstavby SR
a Prešovským samosprávnym krajom a s
ďalšími aktérmi pôsobiacimi v oblasti verejnej
osobnej dopravy
Udržateľná mobilita regiónu Vysokých Tatier znamená vytvorenie takých podmienok,
aby sme zabezpečili :
• bezproblémové cestovanie za účelom
uspokojovania a vykonávania potrieb a aktivít ľudí žijúcich a pohybujúcich sa na danom území (kvalitnú a modernú dopravu)
• väčší podiel na využívaní verejných (hromadných) druhov dopráv a redukovanie
individuálnej automobilovej dopravy (dostupnú dopravu)
• podporu environmentálne vhodnejších a
energeticky nenáročných druhov dopráv
(ekologickú dopravu)
• zavádzanie inteligentných SMART riešení
(inteligentnú a bezpečnú dopravu)
V tomto smere sú potrebné dva kľúčové
dokumenty – vypracovať Plán udržateľnej
mobility pre región Vysokých Tatier a následne aktualizovať Plán dopravnej obslužnosti
PSK pre región Vysokých Tatier.
Našou snahou je pripraviť Integrovaný
projekt „Inteligentná ekologická doprava
TATRY 2030“, ktorý má byť spoločným
projektom štátu, regionálnej a miestnej samosprávy s ďalšími partnermi a pod záštitou
ministra dopravy a výstavby SR a predsedu
PSK. Má ísť o súbor navzájom previazaných
krátkodobých, strednodobých a dlhodobých
opatrení, ktoré sa budú postupne realizovať.
To znamená, že má ísť etapovitosť komplex-

ného integrovaného inteligentného riešenia
ekologickej dopravy vo Vysokých Tatrách.
Krátkodobé riešenia (do 2-3 rokov)
• výstavba parkovacieho domu P+R (inteligentného dopravného terminálu) v Tatranskej Štrbe (pri železničnej stanici) pre
odľahčenie dopravy na Štrbskom Plese
• zavedenie tzv. taktovej autobusovej dopravy – projekt SAD POPRAD a PSK
(prepojenie aj ŽSK - na Podbanské a Pribylinu)
• vypracovanie Plánu udržateľnej mobility
(PUM) pre región TATRY (v rámci aktualizácie Plánu udržateľnej mobility PSK)
Strednodobé opatrenia (do roku 2030)
• pripravovaná modernizácia cesty 2/538
(Tatr. Štrba – Štrb. Pleso) a 2/537 (Podbanské – Tatranská Kotlina) v réžii PSK
• prestavba centrálneho parkoviska, auto-

busovej stanice a predstaničného priestoru pri železničnej stanici na Štrbskom
Plese na moderný verejný dopravný uzol
(prepojenie železničnej a autobusovej
dopravy a nevyhnutné parkovanie pre základnú dopravnú obsluhu územia s prepojením na budúcu intravilánovú dopravu)
• riešenie vnútrointravilánovej dopravy na
Štrbskom Plese (vrátane statickej dopravy v nadväznosti na komplexnú obslužnosť územia)
• výstavba ďalších inteligentných parkovacích domov P+R (inteligentných dopravných terminálov) v podtatranskom regióne (v podhorí Tatier)
• prestavba a modernizácia existujúcich autobusových staníc na inteligentné integrované dopravné uzly (centrá) v tatranskom
regióne
• zavedenie nízko-emisnej verejnej autobusovej dopravy (napr. elektrobusy, autobusy na CNG alebo vodíkový pohon)
• technické úpravy na železničnej trati TEŽ,
ak to bude potrebné (s cieľom zvýšenia
prepravnej kapacity)
• zvýšenie taktovej dopravy na TEŽ a na
ozubnicovej železnici
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• podpora nemotorovej dopravy - výstavba
cyklochodníkov a cyklotrás
• a ďalšie opatrenia vyplynú najmä z Plánu
udržateľnej mobility pre región TATRY a
Plánu dopravnej obslužnosti pre región
TATRY
Dlhodobé opatrenia (vízia po roku 2030)
vzídu z pripravovaných strategických dokumentov pre región TATIER (najmä z PUM
pre región TATRY), ale v prípade Štrbského
Plesa aj z dvoch ďalších strategických dokumentov: Dopravná štúdia Štrbského Plesa
a Krajinno-ekologický plán Štrbského Plesa.
A čo sa podarilo doposiaľ z toho zrealizovať ?
• Niekoľko pracovných stretnutí na Ministerstve dopravy a výstavby SR ohľadne
prípravy konkrétnych aktivít v rámci projektu Integrovaná ekologická doprava
TATRY 2030
• Niekoľko pracovných stretnutí na úrovni
Prešovského samosprávneho kraja – s
predsedom PSK, s IDS Východ s.r.o a so
SÚC PSK s cieľom pripraviť už konkrétne projekty v rámci projektu Integrovaná
ekologická doprava TATRY 2030
• Koncom októbra sa uskutočnilo pracovné
stretnutie k zriadeniu koordinačnej pracovnej skupiny pre prípravu a koordináciu
projektu Integrovaná ekologická doprava
TATRY 2030 za účasti ŽSR, ŽSSK, SAD
Poprad, miestnych samospráv, PSK, SÚC
PSK
• Začiatkom novembra sa v Bratislave
uskutočnila Medzirezortná pracovná skupina pre trvalo udržateľný rozvoj Štrbského Plesa – prezentácia návrhu projektu
Integrovaná ekologická doprava TATRY
2030 pre zástupcov 6 ministerstiev
• 6. decembra 2021 Prešovský samosprávny kraj schválil rozpočet PSK na rok
2022 a v ňom financie na aktualizáciu
Plánu udržateľnej mobility PSK a v rámci
neho na prípravu Plánu udržateľnej mobility regiónu Tatier, čo sa deje práve na
podnet obce Štrby a Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí
(regionálny ZMOS)
• Od 12. decembra 2021 v rámci reorganizácie verejnej autobusovej preprava pod
Tatrami poriadkov PSK spolu so SAD Poprad zavádzajú nové autobusové linky v
rámci tzv. taktovej autobusovej dopravy
pod Tatrami (výrazné posilnenie verejnej
autobusovej prepravy)
Takže prvé plánované opatrenia sa v
týchto dňoch stávajú realitou, ale ešte stále
sme na začiatku celého procesu. Ale dôležité je, že sme začali.
JUDr. Štefan Bieľak
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Problémy s autobusovými spojmi môžu cestujúci hlásiť na novej infolinke
Prešovský samosprávny kraj prichádza s novinkou v prímestskej autobusovej doprave. Cestujúci môžu využiť služby novej infolinky, ktorej cieľom
je zlepšiť fungovanie prímestskej autobusovej dopravy.
Cestujúci môžu prostredníctvom
infolinky, ktorú v rámci integrovaného dopravného systému Východ zavádza Prešovský samosprávny kraj,
upozorniť na nevypravené spoje,
chronické meškania či predčasné odchody spojov. Kraj si od tejto novinky
sľubuje ďalšie skvalitnenie služieb v
prímestskej autobusovej doprave.
„Už niekoľko rokov sa intenzívne
snažíme zvyšovať kvalitu verejnej dopravy, vrátane čo najpresnejšieho dodržiavania cestovných poriadkov. Zvlášť prípady,
kde dochádza k chronicky sa opakujúcim
meškaniam sú nepríjemné nielen pre pravidelných cestujúcich, ale aj tých občasných,
ktorí s meškaním nerátajú, a tak nestihnú
prísť načas na vyšetrenie k lekárovi, do
práce, či do školy. Neprípustné sú tiež predčasné odchody spojov, kedy vám autobus
ujde takpovediac „pred nosom“ aj napriek
včasnému príchodu cestujúceho na zastáv-

ku. Infolinka má zabezpečiť, aby sme sa o
takýchto veciach dozvedeli a následne ich
mohli v spolupráci s príslušným dopravcom
riešiť,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Okrem toho môžu cestujúci prostredníctvom infolinky nahlásiť aj neprístojné
správanie vodiča alebo spolucestujúcich,
neprípustné hygienické podmienky v autobuse, či únik tržieb v dôsledku nevydávania cestovných lístkov. Samosprávny
kraj, ktorý spoje prímestskej autobusovej

dopravy financuje, bude tieto hlásenia spracovávať a riešiť s jednotlivými dopravcami, u ktorých došlo k
pochybeniam.
Vzhľadom na charakter verejnej služby a efektivitu vynakladania verejných
financií má Prešovský samosprávny
kraj záujem výskyt vyššie spomínaných problémov v maximálnej miere
eliminovať. K tomu im môžu dopomôcť
informácie priamo od cestujúcich.
Infolinka s telefónnym číslom
055/333 33 31
funguje v pracovných dňoch
od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Od 1. decembra 2021 je k dispozícii hlasová záznamová služba, linku teda bude
možné využívať 24 hodín denne a sedem
dní v týždni.
Redakcia

Možnosť testovania v tatranskej štrbe
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Rok 2021 v Poľnohospodárskom družstve Štrba
Ukončili sme práce na poliach, nastáva čas na hodnotenie a bilanciu končiaceho sa roka.
Aj tento rok nám počasie ukázalo, že je
významným hráčom v poľnohospodárskom
sektore. Keďže v poslednom období vnímame zmenu počasia mierneho pásma na
počasie, keď tu máme sériu buď extrémne
teplých a suchých dní, alebo niekedy týždeň
aj dva, kedy do poľa nemôžeme vstúpiť. To
má významný vplyv na naše práce pri výrobe krmovín, čo je hlavný cieľ rastlinnej výroby na družstve. Výroba ďatelinovej senáže
z prvej a druhej kosby je pre naše dojnice
základným krmivom. Tu platí pravidlo, čím
mladší porast tým kvalitnejšia senáž, a čím
kvalitnejšia a chutnejšia senáž, tým vyšší je
príjem krmiva a dojíme viac mlieka. Preto
pri produkcii hľadáme kompromis medzi počasím, kvalitou a kvantitou. Tento rok sme
vyrobili 6763 ton senáže a 1797 ton sena,
čo by malo stačiť pre potreby živočíšnej výroby. Časť sena, najmä staršieho, používame na podstielku, keďže produkcia slamy z
obilnín nestačí, ak chceme udržať čistotu a
pohodu zvierat.
Priemerná úroda obilnín v tomto roku bola
2,3 tony z ha, čo je nižšia ako náš dlhodobý
priemer, aj v dôsledku extrémne mokrej jesene roku 2020, keď sa nám podarilo zasiať
len 170 ha, pre nás tak dôležitých ozimín. Na
porovnanie, táto jeseň nám počasím priala,

už v polovici októbra sme mali zasiate 250
ha ozimín, paradoxne už teraz pred zimou vnímame absenciu zrážok. Celková produkcia
850 ton obilnín nám v skromnejšom režime
uspokojí potreby živočíšnej výroby, ako aj naturálií pre členov družstva.
Na úseku živočíšnej výroby plníme stanovené ciele, chov 950 kusov dobytka, z
toho 300 dojníc s dennou produkciou cca
4 500 litrov bio mlieka a 150 ks predaných
výkrmových býkov s hmotnosťou okolo
600 kg. Živočíšna výroba je úzko prepoje-

ná s ľudskou prácou a jej úskaliami, preto
tieto čísla hodnotíme pozitívne aj v súvislosti s dobou, v ktorej žijeme.
Druhá polovica roka sa niesla v znamení
rastúcich cien energií, náhradných dielov a
celkových vstupov do výroby, neistoty na
politickej scéne a v poľnohospodárskej platobnej agentúre, čo v nás vzbudilo obavy o
včasný príchod podpôr pre poľnohospodárov a o celkový hospodársky výsledok.
MVDr. Pavol Knapík,
predseda predstavenstva

Príprava zimnej turistickej sezóny na Štrbskom Plese
Bežecké lyžovanie v Športovom areáli na Štrbskom Plese
má svoju viac ako päťdesiatročnú históriu
Na organizovanie lyžiarskych bežeckých
podujatí sú na Štrbskom Plese veľmi dobré nielen prírodné danosti, ale v súčasnosti
aj dobré technické zázemie. Tak ako v šiestich predchádzajúcich zimných sezónach,
aj v sezóne 2021-2022 predpokladáme
v prípade priaznivých poveternostných
podmienok pripraviť kvalitné a bezpečné
lyžiarske bežecké trate, ktoré budú upravované nielen na lyžiarske preteky, ale aj
na tréningový proces športových klubov,
lyžiarov - bežcov, ako aj športovcov iných
športových zväzov.
Po dôkladnej príprave bežeckých tratí v letných mesiacoch, neodmysliteľnej
údržbe techniky, systému pre zasnežovanie a snežných pásových vozidiel na
úpravu bežeckých stôp predpokladáme

Nové snežné pásové vozidlo Kässbohrer Pisten Bully 100.
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Upravené bežecké trate na Štrbskom Plese.
Areál bežeckého lyžovania Štrbské Pleso

Trate pre beh na lyžiach / Cross Country Skiing Courses 2021/2022
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Upravované trate / Groomed Courses
Deti a začiatočníci / Kids & Beginners 0,7 km
Šprintérska trať / Sprint
Andelova trať / Angel course
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Prístupová trasa / Access way
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Slepé pleso / Blind Lake

Turistické trate / Tourist Courses

1,6 km

zasnežiť technickým snehom 2 km okruh
bežeckých tratí a Mlynickú lúku.
Upravené lyžiarske trate budú pripravené denne od 9.00 do zotmenia. Obec Štrba, ktorá spravuje prevádzku športového
areálu zakúpila pre skvalitnenie úpravy bežeckých stôp nové snežné pásové vozidlo
Kässbohrer Pisten Bully 100. Počas zimnej
sezóny sú v športovom areáli pripravené
aj komerčné doplnkové služby pozostávajúce z požičovne lyží, lyžiarskej výstroje,
lyžiarskych škôl a občerstvenia.
Pre nastávajúcu zimnú sezónu ponúkame prioritne športovým klubom prenájom
servisných buniek a parkovacie karty určené výhradne pre parkovanie vozidiel športových klubov zabezpečujúcich tréning a
športovú prípravu športovcov v lyžiarskom
bežeckom areáli na Štrbskom Plese.
V prípade individuálnej dopravy neubytovaných hostí a širokej verejnosti bude
pre parkovanie na Štrbskom Plese k dispozícii centrálne parkovisko, parkovisko pri
Penzióne Pleso, parkovisko pred Hospodárskou budovou, resp. parkovisko v areáli
bývalého LD Helios a jednosmerná komunikácia na Popradské pleso. Parkoviská a
poskytované prenájmy budú spoplatnené
v zmysle cenníkov jednotlivých prevádzkovateľov.
Počas prevádzky lyžiarskych dopravných zariadení z uvedených parkovísk je
pripravovaná k doprave do športového areálu skibusová doprava.
Pred zimnou sezónou 2021-2022 je
Športový areál na Štrbskom Plese pripravený aj na organizáciu podujatí uvedených
v sezónnom kalendári, ak to umožnia
aktuálne pandemické opatrenia.
Jaroslav Chalúpka
správca ŠA
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ťažká / diﬃcult

www.abl.sk
www.strbskepleso.sk
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Mapa tratí.

Štrbské Pleso pripravené na bezpečnú lyžovačku
Horské stredisko Štrbské Pleso finišuje s
prípravami na lyžiarsku sezónu 2021/22.
Aj keď pandémia COVID-u opäť mieša karty
nielen v cestovnom ruchu, stredisko pripravuje všetko preto, aby mohlo návštevníkom
dopriať kvalitnú a bezpečnú lyžovačku.
Začiatok roka 2021 neurobil lyžiarom
veľa radosti, keďže z dôvodu pandémie
muselo byť lyžiarske stredisko zatvorené od
1.januára až do 21.apríla. „To, že lyžovačka
ľuďom chýbala, najlepšie dokumentovali ra-

dosť a nadšenie lyžiarov, ktorí využili podmienky a prišli si zalyžovať ešte aj koncom
apríla. Bola to počtom lyžiarskych dní asi
historicky najkratšia, ale na druhej strane
dĺžkou trvania asi najdlhšia zimná sezóna
za posledné roky,“ skonštatoval riaditeľ
strediska Peter Tomko.
Ešte pred začiatkom leta bola sedačková
lanová dráha Solisko Expres na Štrbskom
Plese vybavená spolu 120 patentovanými
odkláňačmi letu vtákov, ktoré švédsky do-

dávateľ vyvinul v spolupráci s ornitológmi.
Ide o pevné alebo dynamické ochranné prvky typu FireFly, ktoré využívajú reflexné odrazky ako aj UV absorpciu a upozorňujú tak
vtákov na prekážku v ich letovej dráhe. Lanovka na Štrbskom Plese sa tak stala prvou
osobnou lanovkou na Slovensku vybavenou
týmito špeciálnymi ochrannými prvkami,
ktoré by mali zabrániť kolíziám s prelietajúcim vtáctvom a ochrániť tak aj ohrozeného
hlucháňa hôrneho.
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Zjazdovka Furkota.
Lyžovačka prináša aj zábavu na lyžiach.

Samotná letná turistická sezóna mala v
horskom stredisku rozpačitý začiatok aj z
dôvodu chaosu s neustále sa meniacimi
podmienkami na vstup do krajiny, vďaka
čomu slovenské turistické centrá prišli o
zahraničnú klientelu. „Mesiac júl bol však už
dobrý. V auguste návštevnosť opäť klesla
aj vplyvom meniacich sa opatrení a otvorenými hranicami. Tie ľudia využili na vycestovanie k moru, ktoré bolo oproti prvému

covidovému letu konečne dostupné. Jeseň
priniesla nádherné počasie, no klesajúci
trend návštevnosti z leta sa preniesol aj do
tohto ročného obdobia.
Koncom septembra začala údržba zasnežovacej infraštruktúry a dopravných zariadení. Na zasnežovacom zariadení sme repasovali čerpadlá a elektromotory, vymenili sme
kĺzadlo na vleku H130 a aktuálne máme
na plánovanej údržbe spojenej s výmenou
ložísk hlavný elektromotor lanovky na Solis-

ko. Na tej istej lanovke sa v septembri uskutočnila aj predpísaná úradná skúška, ktorú
zariadenie absolvuje každé tri roky.
Lyžiarske stredisko je aktuálne pripravené a začalo už aj so zasnežovaním. Sme
pripravení odštartovať lyžovačku na Štrbskom Plese podľa aktuálne platných pandemických opatrení. Aj naším cieľom je ponúknuť návštevníkom veľa zimných zážitkov a
bezpečnú lyžovačku.
Ing. Peter Tomko

Blahoželáme k 90-tke
V živote každého z nás sú chvíle jedinečné a neopakovateľné. Takou neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je určite oslava narodenín. Ak sa
jedná o úctyhodné životné jubileum, je to chvíľa o to viac výnimočnejšia. Naša spoluobčianka Anna Švorcová sa dožila 26. novembra 2021 90-tych
narodenín. Úprimne jej blahoželáme, prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie, lásku a radosť v kruhu svojich najbližších, krásnu a pokojnú jeseň života.
„Striebro vlasov je veľký poklad,
striebro vlasov je múdrosti doklad,
striebro vlasov každý z nás si váži,
striebro vašich vlasov láska najbližších stráži.“

Anna Švorcová je pôvodným povolaním
zdravotná sestra. Od roku 1962 pracovala s MUDr. Zubalom v ambulancii Ústavu
národného zdravia v Štrbe až do svojho
odchodu na dôchodok.
Popri hlavnom zamestnaní sa aktívne
zapájala do života obce. V rokoch 1964
– 1986 bola poslankyňou MNV v Štrbe

za časť Tatranská Štrba, v rokoch 1976 –
1981 aj členkou rady MNV a predsedníčkou
Občianskeho výboru pre časť Tatranská
Štrba. Stála pri zrode vzájomných vzťahov
obcí Štrba a Štěpánkovice, ktoré prerástli do
rodinného priateľstva a udržuje ich dodnes.
Pracovala aj ako prísediaca sudkyňa Okresného súdu v Poprade. Po vzniku miestneho
kultúrneho strediska v roku 1984 sa stala
jeho riaditeľkou a pôsobila tu do roku 1990.
Aktívne pracovala v spoločenských organizáciách. Od roku 1948 je členkou Matice

slovenskej v Štrbe a v roku 2011 sa angažovala o obnovenie jej činnosti. Má výrazný
podiel na rozvoji obce.
S nesmiernou oddanosťou svojmu rodisku
rozvíjala po celý svoj život folklórne tradície
nielen ako vynikajúca speváčka, ale aj ako
zberateľka ľudových piesní a štrbského kroja. Spievala už v školských rokoch, účinkovala v spevácko-tanečnom súbore Jánošík
a neskôr vo folklórnej skupine Štrbän, ktorej
členkou bola do svojich 85 rokov. Ako dlhoročná vedúca folklórnej skupiny nacvičovala
programy, dodržiavala autentičnosť piesní,
oblečenia, tanečných prvkov, zvykov a obyčají štrbského ľudu. Popredné umiestnenia
získavala ako sólistka ľudových piesní na rôznych súťažiach, má mnoho čestných uznaní
a diplomov za kultúrnu a osvetovú činnosť.
Za svoju aktivitu bola ocenená titulom Výnimočná žena Prešovského kraja a za výrazný podiel pri rozvoji obce a šírení tradičného
folklóru jej bola v roku 2012 udelená Cena
obce Štrba. Zaradila sa tak medzi významné osobnosti obce. 		
Redakcia
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Spomienka na Ing. Alexandra Jirouška
V posledný októbrový deň vo veku nedožitých 87 rokov zomrel známy košický fotograf Ing. Alexander Jiroušek, ktorý sa výraznou mierou
podieľal aj na vydaní publikácie o našej obci v roku 2011 pod názvom „Štrbské premeny“. Okrem toho sa ako fotograf zúčastňoval každoročne
viacerých významných podujatí organizovaných v obci – Malého štrbského maratónu, Otvárania dverí Vianoc podtatranských, Štrbských folklórnych
slávností, Dňa obce a ďalších. V 90-tych rokoch pripravoval pre našu obec návrhy kalendárov a novoročných pozdravov, ktorých tlač zabezpečoval prostredníctvom vydavateľskej a reklamnej agentúry JES Košice, ktorá bola založená na jeho podnet.
Z jeho životopisu vyberáme:
ako 180 samostatných výstav a zúčastnil
Alexander Jiroušek sa narodil v roku sa viacerých kolektívnych výstav doma i
1934. Fotografovanie sa stalo jeho váš- v zahraničí.
ňou už počas stredoškolského štúdia na
Rezort diplomacie si v roku 2004 objednal
gymnáziu. Vo svojej tvorbe sa venoval od Jirouška reprezentačný súbor fotografií o
viacerým žánrom, vrátane dokumentár- Slovensku, ktoré slúžili na predstavenie nanej, reportážnej, technickej či výtvarnej šej krajiny ako nového štátu Európskej únie.
fotografii. Po mnohých skúsenostiach sa Kolekcie Od Tatier k Dunaju sa objavili vo
napokon zameral na fotografiu prírody a viacerých európskych a svetových metroarchitektúry. Jeho tvorba sa objavila nielen polách, okrem iných v Lisabone, Madride,
v mnohých kalendároch, ale aj v domácich Bruseli, Montreale či Washingtone.
či zahraničných publikáciách.
Počas svojej kariéry precestoval nielen Slovensko a susedné štáty, ale zavítal aj do
Ruska, Španielska, Japonska,
Grécka, Nemecka, Švajčiarska,
Holandska, Juhoslávie, Írska,
Spojených štátov či Juhoafrickej republiky. Od roku 1975,
kedy sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov,
pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní. Usporiadal viac Uvedenie publikácie „Štrbské premeny“ do života.

Alexander Jiroušek bol zanieteným fotografom.

Jiroušek bol pri príležitosti
svojich 75. narodenín v roku
2009 ocenený Cenou predsedu Košického samosprávneho
kraja za úspešnú dlhoročnú
dokumentáciu a prezentáciu
Košického kraja na Slovensku
i v zahraničí formou umeleckej,
dokumentárnej, fotografickej a
publikačnej činnosti.
Česť jeho pamiatke!
Zdroj: Korzár SME
Mária Pavelová

Tatranský ľadový dóm 2021/2022
Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách vyrástol Tatranský ľadový dóm v podobe jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe - Katedrály
sv. Jakuba zo Santiaga de Compostela ako cieľa pútnikov na Svätojakubskej púti. Tatranský ľadový dóm bol otvorený 19. novembra 2021, bohužiaľ,
z dôvodu lockdownu je od 25. 11. 2021 do odvolania zatvorený.
Na ľadovej katedrále nechýbajú ani také
ikonické detaily ako nenápadný kruh na
fasáde chrámu s vyobrazením gréckych
symbolov v netradične opačnom poradí
– omegy a alfy symbolizujúcich
miesto, kde niečo staré končí
a nové začína či ľadové mušle
ako dôverný znak sprevádzajúci pútnikov na ceste poznania a
zážitkov pri púti do Santiaga de
Compostela. Nechýba ani socha
sv. Jakuba, ktorú pútnici pri dokončení púte chodia objímať – v
ľadovom dóme bola vyrobená z
dreva a je umiestnená v ľavom
krídle katedrály.
Na majstrovskom diele sa po-

dieľalo mnoho sochárov a rezbárov z Česka, Slovenska a USA. Hlavným staviteľom
bol aj tento rok talentovaný umelec Adam
Bakoš. Šikovné ruky majstrov vytvorili

precízne umelecké dielo. Pod ich rukami prešlo až neuveriteľných 1880 blokov
ľadu, ktoré dokopy vážili viac ako 225 ton.
Ľadový dóm bol aj tento rok umiestnený
v kupole o priemere 25 m s najvyšším bodom stavby, ktorý aktuálne dosahuje výšku až 12 m.
Tatranský ľadový dóm bol zrealizovaný s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky. Vstup je
pre všetkých návštevníkov bezplatný.
Veríme, že sa pandemická situácia zlepší a Tatranský ľadový
dóm bude opäť otvorený!
Zdroj: Región Vysoké Tatry
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Poznáme pôvod názvov nových zubačiek?
Už dlhší čas žijú domáci, ale aj návštevníci Vysokých Tatier v očakávaní nových súprav zubačiek, ktoré nahradia staré pôvodné zubačky premávajúce z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso a slúžiace k všeobecnej spokojnosti 50 rokov. Známe sú aj plánované názvy nových súprav, o ktorých
bola verejnosť informovaná a o ktorých sme mali možnosť dočítať sa aj v predchádzajúcom čísle Štrbských novín. Autori názvov vychádzali (ako
uvádzajú) „z výnimočných, no menej známych štítov Vysokých Tatier“. Preto by nebolo na škodu trochu bližšie sa na ne pozrieť a v prípade potreby
nám – ako obyvateľom Štrby a jej častí – disponovať informáciami, ktoré by sme mohli poskytnúť „zvedavým“ návštevníkom pýtajúcich sa na pôvod
názvov. Rovnako by sa tieto bližšie informácie mohli hodiť aj posádkam a obsluhám nových súprav.

Kostolík v Batizovskej doline.

Asi najmenej známy verejnosti je KOSTOLÍK. Bežný turista ho nemá možnosť v podstate vidieť, lebo tento štít sa nachádza v
hornej časti Batizovskej doliny – v miestach,
kade nevedie žiadny turistický značkovaný

keď som ako adept na členstvo v horskej
službe pri skúškach použil názov Stredohrot a členovia komisie ma veľmi dôrazne upozornili, že člen horskej služby taký
názov nesmie používať.) Prostredný hrot
je častým cieľom vysokohorských turistov
či horských vodcov so svojimi klientmi a
veľmi dobre viditeľný najmä počas túry po
značkovanom chodníku Malou Studenou
dolinou.
Podobné spresnenie si vyžaduje aj GANEK. Tento názov je spojený s trojicou
samostatných vrcholov tvoriacich jeden
masív a ležiacich v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier na rozhraní Kačej, Rumanovej
a Ťažkej doliny. Najvyšším z nich je Veľký

Bradavica.

chodník. Výnimočnosť KOSTOLÍKA spočíva v jeho polohe i podobe – nie je súčasťou žiadneho horského hrebeňa a tento
2 251 metrov vysoký štít tvorí samostatný
skalný útvar pripomínajúci svojím kužeľovitým tvarom kostol. Štít je zaujímavý z horolezeckého hľadiska a historicky spojený s
tragédiou jedného z najlepších poľských horolezcov – Wieslawa Stanislawskeho, ktorý
práve na KOSTOLÍKU zahynul v auguste
1933 spolu so svojím spolulezcom.
STREDOHROT, názov ktorého má niesť
ďalšia súprava, vo Vysokých Tatrách „oficiálne neexistuje“. Je to zjednodušený,
ale nie oficiálny názov pre Prostredný hrot
(2 441 m.n.m.) – impozantný a najvyšší štít
ležiaci v tzv. Prostrednom hrebeni oddeľujúcom Malú a Veľkú Studenú dolinu. Hoci
sa názov STREDOHROT používa, je treba
poznať jeho oficiálny a „úradný“ názov –
PROSTREDNÝ HROT. (V tejto súvislosti sa
mi vybavuje situácia spred mnohých rokov,

Ganek (2 459 m.n.), s ktorým sa zvyčajne
spája aj názov GANEK. Súčasťou masívu
Ganku sú ďalšie samostatné vrcholy Prostredný Ganek a Malý Ganek. Štíty sú zaují-

mavé z horolezeckého i turistického hľadiska a výstup na ne je možný len s horským
vodcom. Výnimočný je najmä Malý Ganek
so svojou severozápadnou stenou – tzv.
Galériou Ganku – impozantnou takmer
300 metrov vysokou kolmou až previsnutou stenou, ktorá je veľmi obľúbená medzi
horolezcami pre svoju náročnosť a rôznorodosť výstupových ciest. S ňou sa však
spája aj žiaľ, mnoho horolezeckých tragédií
a jedna z najneobvyklejších je spojená s
menom poľskej horolezkyne, ktorá sa počas silnej búrky v skalnom komíne plnom
vody utopila.
Azda „najnepríjemnejšie“ znejúcim názvom je BRADAVICA. Samotný štít Bradavica ( 2 476 m.n.m.) si svoj názov vyslúžil
svojím tvarom, nakoľko jeho vrchol tvoria
4 končiare (severovýchodný, východný,
juhozápadný a západný) pripomínajúce
akési výrastky. Štít leží mimo hlavného
hrebeňa Vysokých Tatier v rázsoche Slavkovského štítu a je prístupný pre turistov
s horským vodcom z Velickej, prípadne z
Veľkej Studenej doliny. Z obidvoch dolín je
dobre viditeľný, aj z turistického chodníka,
ktorý nimi vedie.
Spomedzi nových názvov je určite najznámejším VYSOKÁ. Tu si dovolím trochu
nesúhlasiť s autormi názvov, ktorí vychádzali z „menej známych štítov“. Štít tohto

Dvojvrchol Vysokej s Ťažkým štítom vľavo a Dračím štítom vpravo.
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mena - VYSOKÁ (2 560 m.n.m.) ležiaci v
hlavnom hrebeni Vysokých Tatier určite
patrí medzi ich najznámejšie štíty a uvádza
sa ako 10-ty najvyšší samostatný štít. Leží
na rozhraní Rumanovej, Dračej a Ťažkej doliny a považuje sa za jeden z najfotogenickejších objektov vo Vysokých Tatrách. Impozantný je hlavne pohľad zo Štrbského Plesa,
kde dvojvrchol Vysokej spolu z Ťažkým a
Dračím štítom tvoria prekrásnu scenériu.
Práve tieto pohľady ho zaraďujú medzi najobdivovanejšie štíty Vysokých Tatier. Vysoká
je jedným z najčastejších cieľov horských
vodcov s klientmi, ale aj vysokohorských
turistov a skialpinistov. V súvislosti s Vysokou je treba upozorniť na častú zámenu
medzi Vysokou a Východnou Vysokou
(2 429 m.n.m.) – turisticky dostupným štítom ležiacom tiež v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier v závere Velickej a Veľkej Studenej doliny.
Cieľom tohto príspevku nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť aspoň
základné informácie o štítoch, ktorých
mená budú niesť nové súpravy.
Rozhodnutie, aby nové súpravy niesli

Prostredný hrot.

názvy tatranských štítov je iste veľmi dobrý nápad a treba veriť, že si nové zubačky
získajú obľubu nielen kvôli svojmu technickému komfortu, ale aj prispejú k ďalšej

propagácii Vysokých Tatier.
PaedDr. Jaroslav Švorc,
Tatranská horská služba

TRVALÝ VIANOČNÝ DARČEK
Pred stopäťdesiatimi rokmi, presne 8. decembra 1871 dostala Štrba cenný trvalý vianočný darček – železničné prepojenie Košicko–bohumínskou železnicou /KBŽ/ nielen s celým Uhorskom, ale aj celou Európou. V chotári obce, na mieste zvanom Hochwald bola vybudovaná železničná
stanica Štrba /maď. Csorba/, ktorá bola s nadmorskou výškou 895 metrov nad morom nielen najvyššie položenou železničnou stanicou na trati
KBŽ, ale zároveň aj najvyššie položenou železničnou stanicou v celom Uhorsku. Tento nový dopravný uzol spolu s prepojením na celoštátnu železničnú sieť bol aj rozhodujúcim dôvodom pre vybudovanie najvyššie položenej osady obce, a to Štrbského Plesa.
Uhorský snem vypracoval už v roku
Záujem o stavbu železnice, ktorá by
1836 program výstavby dopravných spo- spojila Košice so severným Slovenskom,
jov, v ktorom figurovali aj tzv. „ductus Moravou a Sliezskom malo nielen Uhorferreos“ – železné cesty. Pamätný spis o sko, ale aj Sliezsko. Třinecké železiarne
Košicko-bohumínskej železnici /KBŽ/, vyda- navyše patrili členovi cisárskeho rodu,
ný v roku 1864, zhrňoval dôvody výstavby arcivojvodovi Albrechtovi, ktorý vlastnil –
tejto železnice do niekoľkých bodov:
ako surovinovú základňu – aj železnorud• Vývoz poľnohospodárskych produktov z né bane na Spiši a huty v Liptove. Dovtedy
Potisia na severozápad do Poľska.
totiž surové železo a liatinu vozili povozmi
• Prevoz surového železa vyrábaného
do Liptovského Hrádku, odtiaľ plťami
v hornouhorskej rudnej panve na
do Budatína a potom ďalej opäť
Spiši v Gemeri na spracovapovozmi. Tieto vysoké náklady
nie do Sliezska, na Moravu
na prepravu mohla odstrániť
a do poľského Haliča. Zo
len železnica.
Sliezska sa bude na Spiš
V tomto období sa ešte
a Gemer voziť čierne uhlie,
vôbec neuvažovalo o využití
ktoré nahradí používané
Tatier ako centra turistického
drahé drevné uhlie.
ruchu a ani dôvody výstavby
• KBŽ zabezpečí Uhorsku a
železnice tento argument neuSedmohradsku významnú
vádzali. V zdôvodnení sa hovočasť prepravy medzi prístavmi
rilo iba o ekonomických záujmoch
na Baltskom a Čiera neoficiálne sa spomíPeter Ráth, generálny riaditeľ KBŽ.
nom mori.
nali aj vojenské záujmy

Výstavba železničnej trate pri Tatranskej Štrbe
smerom na Važec.

monarchie. Zdôvodnenia boli reálne a k
nim bola prispôsobená aj trasa železnice.
Trasa vychádzala zo samostatnej stanice v Bohumíne, pokračovala cez Karvinú,
Tešín a Jablunkovským priesmykom do
Čadce a Žiliny. Viedla popri Váhu Turčianskou a Liptovskou župou, pri Štrbe prekročila rozvodie riek Váh a Poprad a ďalej
smerovala cez Poprad a Spišskú Novú Ves
údolím Hornádu do Košíc, ktoré boli už
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vtedy aj koncovou stanicou Tiskej železnice /Debrecín – Miškovec – Košice/, dokončenej v roku 1860.
Definitívnu koncesiu na výstavbu KBŽ
udelil cisár František Jozef I. až 26. júna
1866 konzorciu belgických podnikateľov,
súrodencom Richeovcom a bola udelená

na 90 rokov. Stanovovala tiež podmienku začatia výstavby do jedného roka a
ukončenia do šiestich rokov po udelení
koncesie. Stavba mala pôvodne začať od
Košíc, no na podnet sliezskych priemyselníkov sa začala stavať od Bohumína.
Práce sa začali už koncom roku 1867 a

Pôvodná budova stanice Štrba bola postavená na opačnej strane ako je dnešná stanica, 1904.

Výstavba železničnej trate v Tatranskej Štrbe.

Vítanie prvého prezidenta T. G. Masaryka obyvateľmi obce a pracovníkmi železnice na železničnej stanici.
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1. februára 1869 bol otvorený prvý úsek
dlhý 32 km z Bohumína do Tešína. Po finančných problémoch stavbu v priebehu
výstavby prevzala Anglo-rakúska banka a
následne v roku 1872 bola trať dokončená
v celej plánovanej dĺžke.
Na stavbe tejto železnice sa podieľalo až
17 000 pracovníkov, najviac bolo tesárov,
murárov, mínerov a ďalších iných remeselníkov. V tom čase ešte v Uhorsku neexistovali nákladné autá, bagre, buldozéry
a podobná technika, a preto sa prevoz
všetkého materiálu a zeminy pri stavbe
železnice uskutočňoval za pomoci vozov,
ktoré ťahali kone, alebo voly. Aj napriek
takýmto ťažkým podmienkam sa podarilo
nielen dodržať stanovený termín výstavby,
ba dokonca sa termín výstavby skrátil o
takmer štyri mesiace.
Stavebne zložitý úsek Poprad – Žilina
začali budovať 15. decembra 1869. Trať
prechádzala pri Štrbe cez popradsko-vážske rozvodie vo výške 895 metrov nad
morom, na trati bolo niekoľko veľkých
mostov a dva tunely. Pri výstavbe tohto
úseku našlo prácu aj množstvo Štrbianov
a mnohí z nich našli svoje trvalé zamestnanie „na dráhe“ aj po dobudovaní a spustení
prevádzky KBŽ. Tento najdlhší úsek trate
s dĺžkou 139 km dali do prevádzky 8. decembra 1971. Preprava podľa cestovného
poriadku sa na tejto trati začala 1. júla
1972. Vlak z Košíc do Bohumína premával
denne a cestovný čas trval 13 h a 18 min.,
dnes je to už iba 5 hodín.
Náklady na výstavbu dosiahli
58 237 800 zlatých, t. j. 179 000 zlatých
na 1 km trate. Prevádzka na celej trati
začala jedným párom zmiešaných vlakov,
postupne sa však vozový park rozšíril na
72 osobných vozňov, 32 parných rušňov a
vozne, ktoré slúžili na prepravu pošty, uhlia, dobytka či iného materiálu. Riaditeľstvo
spoločnosti, prevádzkujúcej KBŽ bolo v
Budapešti, riadiace centrum prevádzky pre
uhorskú časť v Košiciach a pre rakúsku
časť v Tešíne. Generálnym riaditeľom KBŽ
sa stal Peter Ráth. KBŽ bola pôvodne
jednokoľajná, koncesia na výstavbu však
stanovovala povinnosť prevádzkovateľa na
zdvojkoľajnenie trate, ak ročný hrubý zisk
na jednu míľu trate prevýši dva po sebe
idúce roky 150 tisíc zlatých. Kompletné
zdvojkoľajnenie však bolo dokončené až v
roku 1955.
Budova železničnej stanice Štrba na KBŽ
bola postavená asi 4 km od obce, v jej
chotári, na mieste nazývanom Hochwald.
Tento dopravný uzol bol v roku 1880 premenovaný na Tatranskú Štrbu. Pôvodná
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budova železničnej stanice Štrba bola peknou hrazdenou stavbou a stála na opačnej
strane ako budova dnešnej železničnej stanice a ponad trať viedol viadukt. Smerom k
Popradu bolo ešte stanovište traťovej
údržby, nákladisko a odstavné koľaje pre
tzv. postrkové rušne. Na severnej strane
trate bola od roku 1896 situovaná aj údolná stanica ozubnicovej železnice smerom
na Štrbské Pleso.
Aj keď rozvoj cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách nebol medzi primárnymi
cieľmi vybudovania KBŽ, jej dokončenie
viedlo od roku 1872 nielen k začiatku budovania osady Štrbské Pleso, ale výrazne
ovplyvnilo aj rozvoj návštevnosti ďalších
tatranských osád. Tieto osady navštevovali turisti spočiatku iba v letných sezónach,
no po prvej úspešnej tatranskej zimnej sezóne, ktorú podľa vzoru alpských stredísk
zaviedol v sezóne 1882/1883 v Novom
Smokovci Dr. Szontagh st., začali turisti
navštevovať tatranské osady už celoročne,
teda aj v zimnom období.
Záujem o pobyt v tatranských kúpeľoch
začal narastať, počet návštevníkov stúpal
z roka na rok, a tak už od roku 1884 sa
do Popradu začali vypravovať mimoriadne
vlaky z Viedne, Budapešti a zo Sliezska.

Stanica Štrba.

Od roku 1894 boli do nich pravidelne zaraďované aj priame lôžkové vozne v relácii
Budapešť – Poprad, Viedeň – Poprad a
od roku 1896 aj v relácii Budapešť – Tatranská Lomnica. Pár metrov západne od
železničnej stanice Štrba stál neskôr aj
tzv. Krakovičov hostinec, ktorý ponúkal

jednoduché ubytovanie a stravu. KBŽ zanikla vznikom Československej republiky
a jej nástupcom sa stali Československé
štátne dráhy.
Podľa knihy L. Olexu a J. Strišša „Koľajová doprava vo Vysokých Tatrách“ voľne
spracoval Ing. Peter Chudý

MYŠLIENKA EUROREGIÓNU „TATRY“ VZNIKLA PRED TRIDSIATIMI ROKMI
Myšlienka spolupráce medzi samosprávami na slovensko–poľskom pohraničí v podtatranskej oblasti vznikla v novembri 1991, teda pred tridsiatimi rokmi. V nasledujúcich rokoch sa viedli rozhovory o rozširovaní vzájomných kontaktov a v roku 1993 sa stretli predstavitelia samosprávnych
orgánov. Výstupom bola „Deklarácia samosprávnych orgánov územných častí Poľskej republiky a Slovenskej republiky o projekte vytvorenia
cezhraničného združenia Euroregión „Tatry“ zo dňa 31. októbra 1993. Hlavným mottom tohto združenia sa stalo heslo „Dve krajiny, dva jazyky,
jeden región, jeden cieľ“.

Účastníci založenia EZÚS Tatry 14. augusta 2013.

Euroregión je združenie právnických osôb
vytvorené na prihraničnom území dvoch,
resp. viacerých štátov, ktoré pôsobí v nezávislých štruktúrach, zložených zo zástupcov
samosprávnych krajov, obcí a inštitúcií. Je
zároveň miestom, kde sa stretávajú všetky cezhraničné vzťahy, kontakty, operačné
programy a projekty, pri ktorých dochádza k
výmene poznatkov.
Cieľom euroregiónu je prezentovať spoločné záujmy a zlepšiť úroveň života v oblastiach pozdĺž štátnej hranice. Euroregióny sa
zameriavajú na rozvoj infraštruktúry, hospodárstva, kultúry, cestovného ruchu, ochranu
životného prostredia, zdravotníctva, školstva
a vzdelávania, výskum a vývoj, rozvoj mládeže, sociálnu spoluprácu, spoluprácu záchranných služieb, predchádzanie mimoriadnym
udalostiam atď.
História euroregiónov začala po 2. sve-
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tovej vojne, keď v roku 1958 vznikol prvý
euroregión na nemecko–holandskej hranici.
V súčasnosti existuje v Európe už viac ako
70 euroregiónov, pričom viaceré z nich vznikli
už v päťdesiatych rokoch minulého storočia.
Výrazný nárast euroregiónov bol však v celej
Európe zaznamenaný až po páde železnej
opony v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho
storočia.
Euroregióny za svoju dobu pôsobenia významne prispeli k prekonávaniu hraníc v Európe, budovaniu dobrých susedských vzťahov,
zjednocovaniu ľudí na oboch stranách hranice a prekonávaniu predsudkov, a to najmä
prostredníctvom cezhraničnej spolupráce na
miestnej a regionálnej úrovni. Prihraničné euroregióny sa na európskej úrovni združili a vytvorili aj svoju strešnú organizáciu – Združenie
európskych prihraničných regiónov /AEBR,
ZEPR/ so sídlom v Gronau v Nemecku.
V Slovenskej republike /SR/ je zaregistrovaných a aktuálne fungujúcich 12 euroregionálnych združení /ERZ/, ktoré spolupracujú s
Ministerstvom vnútra a regionálneho rozvoja
SR na implementácii programov cezhraničnej spolupráce.
V Poľskej republike existuje
16 ERZ. Súčasné Združenie
Región „Tatry“ združuje na
slovenskej strane 103 miest a
obcí, vrátane Štrby, na poľskej
strane združuje 33 riadnych
členov a 2 podporných členov
/mestá, obce a okresy/. Celková rozloha Euroregiónu „Tatry“
je 11 000 km2 a žije v ňom
skoro 900 000 obyvateľov. Na
hraniciach s Poľskom okrem
Euroregiónu Tatry pôsobí ešte
Karpatský Euroregión so sídlom v Košiciach, s pobočkou v Prešove a
Eurocentrom v Sobranciach.
Ustanovujúca schôdza Euroregiónu „Tatry“ sa konala 26. augusta 1994 v Novom
Targu, kde bola podpísaná Dohoda medzi
samosprávami Poľska a Slovenska o založení cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“.
V tom istom roku vojvodský súd v Novom
Saczi zapísal Euroregión „Tatry“ do zoznamu
zväzov a potvrdil jeho štatút, na slovenskej
strane to bolo trochu neskôr, a to až v roku
1996, kedy Okresný súd v Poprade oficiálne
Euroregión „Tatry“ zaregistroval.
Na mimoriadnom kongrese cezhraničného zväzku Euroregiónu „Tatry“ v roku 1999
vznikla aj myšlienka vytvorenia vlastných
sídiel tohto zväzku, a tak aj za pomoci fondu
európskeho spoločenstva Phare Brigs bolo po
rekonštrukcii historických budov v centrách
miest otvorené najskôr 12. februára 2004

v Novom Targu stredisko poľsko–slovenskej spolupráce a 6. júla 2007 v Kežmarku
aj „Dom slovensko–poľského
stretávania Euroregiónu Tatry“.
Združenie Euroregión „Tatry“
sa podieľalo na organizovaní
niekoľkých ročníkov Euroregióny bez hraníc, kde svoje zvyky
a tradície predstavili slovenské
a poľské umelecké súbory. Euroregióny spoločne podporili aj
folklórne inštitúcie na výmenu
a predstavenie tradícií a zvykov
slovenskej kultúry v Poľsku a
naopak. Toto pokračovalo hudobnými dielňami, kde sa deti
z Poľska a Slovenska zúčastnili
výmenného pobytu, pričom záverečným vyvrcholením bolo ich spoločné
vystúpenie s poľským umelcom p. Pawlusiewiczom.
Združenie Región „Tatry“ na slovenskej
strane a zväzok Euroregión „Tatry“ na poľskej
strane Tatier založili 14. augusta 2013 Európske zoskupenie územnej samosprávy s r. o.
/EZÚS/, ako novú inštitúciu s právnou subjektivitou. Túto subjektivitu získal EZÚS Tatry
20. septembra 2013 zapísaním do registra,
vedeného na ministerstve zahraničných
vecí Poľskej republiky. Sídlom EZÚS Tatry je
Nový Targ, viac informácií je možné nájsť na
www.ezus-tatry.eu.
Význam Euroregiónu „Tatry“ pre náš región vyplýva priamo úmerne aj z obchodných
vzťahov Slovenska k Poľsku ako nášmu bezprostrednému susedovi, s ktorým máme až
541 km dlhú spoločnú hranicu. Poľsko je totiž
pre Slovensko tretí najvýznamnejší obchodný
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partner, ktorý sa na našom exporte podieľa
8 %, čo za I. polrok 2021 predstavovalo až
takmer 6 mld. eur. Výška nášho exportu za
toto obdobie pritom v porovnaní s rovnakým
obdobím roku 2020 narástla až o 20 %. Pre
Poľsko, vzhľadom na veľkosť tejto krajiny, je
Slovensko ako obchodný partner priebežne
len na 10. až 11. mieste, no poľskí turisti sú
stále na 2. mieste v počte ubytovaných zahraničných turistov na Slovensku.
V roku 2019 bol pritom každý desiaty turista, ktorý sa ubytoval na Slovensku z Poľska,
potom však koronakríza veľmi vážne poznačila aj tieto vzťahy, pretože za I. polrok 2020 v
porovnaní s I. polrokom 2019 poklesol počet
poľských turistov, ktorí sa na Slovensku ubytovali o 50 %. Tento negatívny trend však pokračoval aj v roku 2021, kedy bol za I. polrok
2021 v porovnaní s I. polrokom 2019 tento
pokles až ohromujúcich 90 %.
Jedným z pravidelných podujatí Euroregiónu „Tatry“ je aj každoročné Slovensko–poľské
hospodárske fórum, ktorého XIX. ročník sa
uskutočnil na jeseň 2021 v Poprade. Všetky vystúpenia na tomto fóre pritom potvrdili
aktuálnosť a nevyhnutnosť v pokračovaní
vzájomných kontaktov samospráv tohto prihraničného regiónu s cieľom ďalšieho rozšírenia
spolupráce a vzájomných produktov najmä
v oblasti cestovného ruchu. Vzhľadom na
aktuálnu epidemiologickú situáciu, sa tento rok
žiadne oslavy ani ďalšie spoločné akcie z príležitosti 30. výročia vzniku Euroregiónu „Tatry“
nekonali, všetko bolo preložené na budúci rok
2022, kedy by sa malo uskutočniť aj okrúhle
XX. Slovensko–poľské hospodárske fórum.
Podľa stránky www.euroregion-tatry.sk
voľne spracoval Ing. Peter Chudý
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NEDOŽITÁ STOROČNICA ONDREJA RUSKA
4. augusta 1921 sa na Králikoch pri Banskej Bystrici narodil Ondrej Rusko, budúci slovenský reprezentant v behu na lyžiach, aktívny účastník
Slovenského národného povstania, úspešný tréner, jeden zo spolutvorcov lyžiarskych bežeckých tratí pre súťaže Majstrovstiev sveta v klasických
lyžiarskych disciplínach 1970 vo Vysokých Tatrách a prvý náčelník strediska vrcholového športu na Štrbskom Plese. Bol dlhoročným občanom
Štrbského Plesa, neskôr Tatranskej Štrby a významnou mierou sa zaslúžil o vznik jednej z najúspešnejších telovýchovných jednôt na Slovensku –
Červenej hviezdy Štrbské Pleso.
Malý Ondrej mal iba päť rokov, keď sa lákom, Štefanom Kovalčíkom
prepadli v Liptovskom Mikuláši
u neho objavila láska k lyžiam. Keďže sa a Slavomírom Cagašíkom, roztovárnika Haasa a prinútili ho
narodil na Králikoch, kde bolo snehu vždy pútala sa druhá svetová vojna.
odviezť 350 kožuchov a čapíc
veľa, ale vlastné lyže nemal, musel si pora- Už ako majster Slovenska v
pre povstaleckú armádu. Podadiť, ako vedel. Otcovi v komore rozbil sud behu na lyžiach narukoval do
rilo sa to aj napriek silným nea na zakrivených dyhách sa začal spúšťať Oddielu armádnych pretekárov
meckým jednotkám v meste.
dolu kopcom poza svoju rodnú obec. Večer /OAP/ spolu s ďalšími lyžiarmi
Po ústupe do hôr bol Ondrej vo
síce za to dostal od otca poriadny výprask, a športovcami – Lehotským,
vysokoškolskom partizánskom
ale láska k lyžiam mu zostala. Ako štrnásť- Šlachtom, Viazanicom, Krasuoddiele v Lúčkach. V jeden
ročný chlapec sa dopočul, že na neďalekej ľom, Rozborilom, Gaškom a
neskorý večer ich prepadli
chate Makabi pri Banskej Bystrici usporiada ďalšími. Hoci rota OAP sídlila Ondrej Rusko.
Nemci, Ondrejovi sa však spolu
KČSTL oblastné preteky v behu na lyžiach. v Bratislave, väčšinu času tráso Slávom Rozborilom a TiboOndrej sa tam teda vybral, aby na vlastné vili v Tatranských Zruboch vo Vysokých rom Lehotským podarilo ujsť cez Priehybu a
oči videl ozajstné lyžiarske bežecké preteky. Tatrách. Tam zachytili aj správy o príprave Sinú až do Pavčinej Lehoty. Nemci čoskoro
Keď funkcionár KČSTL Juraj Bukvaj videl Slovenského národného povstania /SNP/. našli čerstvé stopy v snehu a pod hrozbou
zvedavého mladíka s vlastnoručne vyhobvypálenia dediny hľadali novo príchodiacich.
ľovanými lyžami, ktoré mal pripevnené na
Súc si vedomí, že obeťami by sa mohli stať
vlnené kapce, zavolal ho k sebe. Ondrej
nevinní občania, vyšli partizáni zo svojho
dostal na prsia veľké pretekárske číslo a
úkrytu a prihlásili sa úradom. /V tom čase
od radosti div z kože nevyskočil, že môže
bol na Ruska i Lehotského v Liptovskom
pretekať ako skutočný lyžiar. V kategórii
Mikuláši vydaný zatykač s odmenou./
mladších dorastencov vtedy prvýkrát vyhral
Pod samopalmi ich potom odviedli do
preteky v behu na lyžiach na 3 km, a to s
Demänovej na Ortskomando. Ondrej Rusko
veľkým náskokom.
išiel k výsluchu ako prvý. Nemecký veliteľ
V roku 1936 začal Ondrej už systematicky
si prehliadol partizána a pohľadom zastal
trénovať, začal študovať rôzne príručky, aby
na odznaku OAP, pretože bola na ňom
svoje umenie v behu na lyžiach zdokonalil.
ríšska orlica. Rusko povedal, že je lyžiar,
Veľkým vzorom mu bol najmä Slavomír Camajster Slovenska, a pretože boli pred tým
Ondrej Rusko ako pretekár OAP.
gašík, u ktorého obdivoval zvládnutý súlad
na Štrbskom Plese medzinárodné preteky,
pohybu a vôbec radosť z behu na lyžiach. Na vlastnú žiadosť boli spolu s kamarátmi spomenul aj mená niektorých nemeckých
Popri tréningu si však už od svojich štrnás- prevelení do Banskej Bystrice a boli pridele- pretekárov. Pri vyslovení mena Heider dôstich rokov bol nútený privyrábať v harma- ní do strážneho oddielu generálneho štábu tojník zareagoval s tým, že to je predsa jeho
neckých papierňach, kde
gen. Viesta a gen. Go- priateľ. Výsluch dopadol tak, že Nemec pribolo detí neúrekom, meliana. Nebola to náhoda, šiel k Ruskovi a podal mu ruku a nechal si
dzi nimi aj takzvaní slopretože ako dobre tréno- predstaviť Tibora Lehotského, ako majstra
venskí Nemci. Podaktorí
vaní športovci perfektne v zjazde a Sláva Rozborila ako horolezca.
z nich boli hitlerovskými
poznali terény Nízkych Dôstojník ich dokonca začal prehovárať, aby
Tatier a Kremnických odišli do ríše v Nemecku, kde z nich urobia
fanatikmi, ktorí otvorene
vrchov, kde boli povero- výborných pretekárov. A nielen to. Športovprovokovali aj udávali, a
vaní rôznymi špeciálny- ci na otázku, čo robili v Pavčinej Lehote odpreto viacerých robotními akciami štábu majora povedali, že ich tam zastihlo povstanie, sú
kov, medzi nimi aj OndreNoska. Samotný Ondrej príslušníci armády /mali uniformy OAP/, a
ja, vyšetrovali na začiatku
Rusko bol aj poradcom tak im Nemec nakoniec aj vydal potvrdenie
okupácie na Ústredí štátkpt. Golbu pri obsadzova- vo voľnom pohybe.
nej bezpečnosti v Banskej
ní Kremnických vrchov,
Bystrici.
Podobných príhod mal Ondrej Rusko,
keď sa Nemci snažili do- samozrejme viac. Vždy zdôrazňoval, že poKeď sa začala ukazostať zozadu do Banskej chádza z hôr a hory sú jeho životom. Ale závať Ondrejova športová
Bystrice.
výkonnosť pri súperení
roveň nezabúdal na význam športu, čo mu
S priateľom Tiborom potvrdzoval celý jeho život. Nikdy nezabudol
s vtedajšími najlepšími
lyžiarmi Lukášom Micha- Ondrej Rusko so svojimi deťmi na jazere. Lehotským napríklad na strašné obrazy, ktoré sa mu naskytli pri
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prechode cez Chopok, Ďumbier, Sinú. Našiel
vtedy ľudí s kúskom chleba pri ústach, ale
už zamrznutých, nezranených a predsa mŕtvych. Vtedy pochopil, čo to je fyzická zdatnosť. Obdivoval preto sovietskych veliteľov
a partizánov, s akým nasadením bojovali a
vydržali.
Keď prišla sloboda, hory a lyže prirástli
Ondrejovi Ruskovi k srdcu úplne. Aby mohol behať na lyžiach čo najviac, začal pracovať na pohraničnom oddelení verejnej
bezpečnosti /PO VB/ vo Vysokých Tatrách,
najskôr ako hliadkový príslušník a neskôr
sa stal náčelníkom Pohraničného oddelenia
na Štrbskom Plese. Denne absolvoval aj 20
km v náročnom vysokohorskom teréne, čo
si vyžadovalo dobrú fyzickú zdatnosť. ČleOndrej Rusko ako člen družstva veteránov na pretekoch TP.
novia VB pomáhali aj členom Tatranskej
horskej služby pri rôznych záchranných chodok, ale on si to nepripustil a vytrval. Vo organizovať športový a hlavne lyžiarsky žiakciách. Priamo v teréne absolvovali pod svojej poslednej sezóne pred ZOH 1956 v vot vo Vysokých Tatrách. Ich vytrvalé úsilie
vedením kpt. Jozefa Sokola aj horolezecké talianskej Cortine d´ Ampezzo bol vo výbor- bolo v roku 1968 korunované vznikom Telotúry, lektorom im bol horolezec a zaslúžilý nej forme, čo dokázal aj víťazstvom na silne výchovnej jednoty Červená hviezda Štrbské
majster športu Ivan Urbanovič. Samotný obsadených medzinárodných pretekoch v Pleso, v ktorej sa J. Sokol stal prvým predOndrej Rusko bol aj dobrovoľným členom poľskom Zakopanom. Zahraniční pretekári sedom a O. Rusko prvým trénerom behu na
mu vtedy hovorili: „Stretneme sa na ZOH. lyžiach.
horskej služby v Tatrách.
Po trojročnom štúdiu na Fakulte telesnej
Aktívnej športovej činnosti sa venoval Nie, túto métu už nedosiahnem. Z lyžovania
viac ako 25 rokov, v rokoch 1947 až 1952 mám radosť, to je pravda. No do Talianska výchovy a športu v Prahe získal kvalifikáciu
trénera I. triedy. Začal sa preto profesionálbol aj členom reprezentačného družstva pocestujú mladší“, odvetil vtedy.
Vo svojej bohatej športovej kariére sa ne venovať tréningu športovcov v behu na
Československa v behu na lyžiach. Bol aj
v širšej nominácii čs. športovcov na ZOH stal desaťkrát majstrom republiky v rezor- lyžiach, ale aj výchove nových trénerov. Ak1948 v St. Moritz, ktoré mali byť prvé po te Ministerstva vnútra. Na majstrovstvách tívne sa zapojil aj do prípravy a organizácie
zničujúcej druhej svetovej vojne. Športov- Československa skončil druhý za najlepším MS 1970 v klasických lyžiarskych disciplíci celého sveta sa pustili do horúčkovitej bežcom Jaroslavom Cardalom, úspešne re- nach vo Vysokých Tatrách, spolu s Jánom
Terezčákom bol spoluautorom
prípravy, aj slovenskí lyžiari
lyžiarskych bežeckých tratí v
O. Rusko, V. Krajniak, D. ŠlachMlynickej i Furkotskej doline
ta, Š. Kovalčík, A. Chaban, E.
na toto podujatie. V roku 1974
Nemeszegy a Z. Banko sa vtedy
bola rozkazom ministra vnútra
pripravovali na ZOH v Špindlezriadená Správa telovýchovy
rovom Mlyne v Krkonošiach. Aj
a vrcholového športu /STVŠ/
Ondrej Rusko splnil výkonnostFederálneho ministerstva vnútné kritériá, mal dokonca vybara /FMV/, v rámci ktorej bolo
vené aj cestovné formality, ale
na Štrbskom Plese vytvorené
tri dni pred odchodom mu oznáStredisko vrcholového športu
mili, že miesto neho pocestuje
/SVŠ/ FMV ČSSR pre prípravu
funkcionár... Nevzdal sa, pretože
čs. reprezentantov v klasických
lyže a šport mu boli priveľmi
lyžiarskych disciplínach. Jeho
blízke. Aj po štyroch rokoch
prvým náčelníkom bol v roku
pred ZOH 1952 patril medzi naj1974 menovaný práve Ondrej
lepších čs. bežcov na lyžiach. Pretekári ČH Štrbské Pleso po tréningu, horný rad zľava Vladimír Seidl,
Kremel, Juraj Kohút a Dalibor Suchánek a dolný rad zľava Ján
Rusko.
Mesiac pred ZOH sa však zranil, Miroslav
Garajček, Vladimír Staroň a Ondrej Rusko.
Toto stredisko pod jeho vedea tak mu z lyžiarskeho centra
oznámili, že do Oslo pocestuje len v prípade prezentoval Československo v Zakopanom ním vychovalo viacerých úspešných bežcov
úspechu na medzinárodných pretekoch v i v Nemecku. V roku 1946 sa stal prvým na lyžiach, ktorí nás úspešne reprezentonemeckom Oberhofe v behu na 50 km. Na víťazom významných slovenských bežec- vali nielen doma, ale aj v zahraničí. Patrili
trati bojoval ako nikdy, po štyridsiatich km kých pretekov Bezroukov memoriál, kde si k nim Ján Michalko, ktorý sa v roku 1971
bol prvý, potom však prišla kríza a napokon víťazstvo zopakoval aj v roku 1953. Viac- stal najúspešnejším bežcom na lyžiach v
skončil na 3. mieste. Za úspech to vtedy ne- krát sa zúčastnil aj tradičných bežeckých Československu, bol čs. reprezentantom a
považovali, a tak aj tento raz zostal doma. pretekov Okolo Štrby, kde opakovane zvíťa- účastníkom ZOH 1972 v japonskom SappoNerezignoval, oslávil tridsiate narodeniny – zil. Po ukončení pretekárskej kariéry spolu s re. Neskôr pracoval v rezorte Ministerstva
vek, kedy sa už myslieva na športový dô- Jozefom Sokolom a inými činovníkmi začal vnútra a dosiahol hodnosť generála. Ďal-
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ším bol Ján Ilavský, tiež čs. reprezentant a
účastník majstrovstiev sveta a ZOH. Stal
sa aj trénerom SVŠ FMV ČH Štrbské Pleso, potom bol menovaný do funkcie trénera
reprezentačného družstva žien v behu na
lyžiach, najskôr v rámci Československa,
neskôr aj v rámci Slovenska. Najúspešnejším domácim pretekárom bol Július Lupták,
niekoľkonásobný majster Československa
v behu na lyžiach na 30 a 50 km, neskôr
tréner v SVŠ FMV ČH na Štrbskom Plese
a tréner slovenského juniorského družstva
v behu na lyžiach. Medzi úspešných trénerov, ktorých vychoval Ondrej Rusko patril aj

Ján Greguška, ktorý bol najskôr tréner na
ČH Štrbské Pleso, potom v SVŠ FMV ČH
Štrbské Pleso a neskôr tréner športového
gymnázia v Banskej Bystrici.
Ondrej Rusko odišiel do dôchodku v roku
1978, naďalej sa však venoval funkcionárskej práci, či už pri organizovaní pretekov
ako rozhodca, alebo ako tajomník TJ ČH
Štrbské Pleso. Na bežky však nezabudol,
pomáhal aj pri tréningu detí a sám sa tiež
zúčastňoval mnohých verejných pretekov.
Ako účastník SNP nemohol chýbať na
lyžiarskych pretekoch Biela stopa SNP v
Kremnici. Stal sa ich mnohonásobným víťa-

zom, po treťom víťazstve v poradí mu bol
venovaný aj Putovný pohár Slovenského
ústredného výboru Zväzu protifašistických
bojovníkov. Pri týchto pretekoch však nešlo
o víťazstvá, ale predovšetkým o stretnutia
s kamarátmi, pretože bolo na čo spomínať.
Zostal po nich kus dobrej a poctivo vykonanej práce. Ondrej Rusko zomrel vo veku 76
rokov 31. marca 1998, posledná rozlúčka s
ním sa konala v Kremničke pri Banskej Bystrici 3. apríla 1998.
Podľa dobových dokumentov a osobných rozhovorov spracoval Mgr. Vladimír
Seidl, redakčne upravil Ing. Peter Chudý

Z futbalových trávnikov
Opäť úspešnejší rok ako ten predošlý...
V roku 2021 sa Futbalový oddiel ŠK Štrba rozrástol o ďalšie dve kategórie, konkr. o
staršiu a mladšiu prípravku. To je z môjho
pohľadu najväčšie pozitívum v mládeži nášho
klubu v končiacom sa roku.
Napriek pretrvávajúcim problémom súvisiacim s pandémiou sme od druhej polovice apríla nepretržite trénovali až do konca októbra,
kedy nám opäť vydal stopku Covid – 19. Žiacka kategória v tejto sezóne pôsobí v 4. lige.
Po jesennej časti sme v tabuľke na 9. mieste.
Túto kategóriu reprezentovalo 15 hráčov a
1 hráčka. Aj pri bilancovaní tohto roka platí,
že súčasťou nášho tímu sú deti z Važca a zo
Šuňavy. Z toho sa osobne veľmi teším!
Naše dve kategórie prípraviek pôsobia v
súťaži riadenej Podtatranským futbalovým
zväzom v skupine H spoločne so Šuňavou,
FK Poprad a ŠK Zemedar Poprad – Stráže.
Systém je taký, že každý klub musí zorganizovať turnaj pre prípravky. Počas jesene sa
naše deti teda zúčastnili štyroch turnajov.
Staršiu kategóriu reprezentuje 6 chlapcov a 5
dievčat. V mladšej kategórii pôsobí 13 chlapcov a 3 dievčatá.
Okrem veľkého úspechu, ktorý spomínam
v úvode, ma rovnako veľmi teší, že v súčasnosti je v tréningovom procese 36 chlapcov
a 9 dievčat. Po prázdninách bolo minimum
tréningových jednotiek, na ktorých by bolo

Mužstvo staršej prípravky, kategória U11.

menej ako 30 detí. Sú to pekné čísla, z ktorých sa teším a verím, že nastolený trend, čo
do výsledkov, ale aj počtu detí bude pokračovať a mládežnícky futbal v našej obci bude aj
naďalej rozkvitať.
Káder kategórie U15 /žiaci/: Gavalier Andrej Ján, Halčin Lukáš, Janko Matúš, Juhás
Matej, Kašša Dávid, Kozubjak Brian, Kozubjak Enriko, Kozubjak Sebastián, Kuruc Matúš,
Kurucová Simona, Marec Jakub, Pavelka
Lukáš, Porada Marek, Smolár Peter, Adrián
Tomko, Uhrin Martin, Zubaj Matúš Michal
Kategória U11 /staršia prípravka/: Balážová Adela, Blaho Dávid, Blahová Karolína, Čon-

ka Matej, Frohlich Ľuboš, Halčinová Martina,
Hoššo Adrián, Majerčíková Alexandra, Mihoč
Jakub, Pavelková Tamara, Rezník Damián,
Tekel Andrés
Kategória U10 /mladšia prípravka/: Čonka
Martin, Čonka Marek, Gaži Michal, Horváth
Alex, Koky Maroš, Koky Martin, Koky Miroslav, Macko Markus, Macková Nina, Michalková Ema, Michalková Jana, Omasta Lukáš,
Petričko Kristián, Pohlod Martin, Šubrt Alex,
Tomko Tomáš.
ŠPORTU ZDAR A FUTBALU ZVLÁŠŤ
Mgr. Martin Pohlod
tréner prípraviek a žiakov FO ŠK Štrba

Aká bola jesenná časť vo futbalovom „A“ mužstve?
Do súťaže 5. ligy sme vstupovali skromne
až ustráchane, keďže príprava neexistovala z
dôvodu nízkeho počtu hráčov v kádri. Napriek
tomu sme v prvej tretine súťaže získali 5 bodov a na úvod to nebolo zlé. Lenže v ďalších
kolách ligy sa naplno ukázala netrénovanosť,

nezohratosť, slabá kondícia atď., k tomu prišli
od 3. kola zranenia hráčov, s ktorými sme
sa trápili až do konca jesennej časti. To znamená, že rezultát je taký, že sme nepotešili
našich fanúšikov, funkcionárov a ani seba samých, aj keď boli zápasy, kedy chýbalo málo

k ďalším bodom ako napr. v Nálepkove atď.
Body sme už však nezískali, napriek snahe
všetkých. Sme z toho v klube všetci smutní
a budeme musieť pridať po každej stránke.
Tomáš Sabo
tréner „A“ mužstva FO ŠK Štrba
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Tajničku z krížovky ŠN č. 11-12/2021 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 31. 12. 2021. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie
tajničky zo Štrbských novín č. 10/2021: „... nás dokáže ochrániť pred starobou“. Knižnú publikáciu vyhrávajú: 1. Zuzana Kubíková, Hlavná 190/69, 059
38 Štrba, 2. Andrea Bartošová, Hlavná 205, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo v Tatranskej Štrbe.
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