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

Zima nás tento rok poriadne skúša
a o snehu sa nám už aj sníva.
Fašiangy sú prvou
predzves ťou konca
zimy. Predchádzajú
veľkonočnému pôstnemu
obdobiu (začínajú sa na
Troch kráľov a končia
sa Popolcovou stredou).

V minulosti ako
aj dnes sú obdobím
veselosti a hodovania,
vyvrcholením ktorého
je fašiangová zábava
s maskami vyjadrujúcimi „svet naruby “.

Užite si končiacu fašiangovú atmosféru ako najlepšie viete!
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zhodnotenie 1. polroka v našich školách
Materská škola

Prešiel prvý polrok od chvíle, keď sa
prvýkrát slávnostne otvorila brána našej
materskej školy. Na Školskej ulici stojí nová moderná budova MŠ a láka deti,
aby vošli do sveta jej rozprávok. V tomto
školskom roku 2021/2022 navštevuje MŠ
91 detí. V troch triedach materskej školy

roda, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.
A veľa priestoru dávame hre, pretože hrou
sa dieťa najviac naučí. Naša škola sa snaží byť nielen miestom, kde deti prežívajú
väčšinu pracovného dňa, ale chce byť aj
priestorom, v ktorom sa cítia dobre, slobodne a tvorivo, kde môžu medzi sebou
rozvíjať svoje schopnosti, naplno popustiť
uzdu svojej fantázii, pričom ich výsledky
bude mať kto oceniť. Prvý polrok sa opäť
niesol v zamení opatrení Covid-19, ktoré
výrazne zasahujú aj do organizácie škôl.
No napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať tieto pekné podujatia:
September: návšteva štrbskej drevenice,

Deti materskej školy v požiarnej zbrojnici.

v Štrbe je zapísaných 72 detí. V triede
3-4 ročných detí je zapísaných 23 detí,
ktoré vzdelávajú učiteľky: Bc. Beáta
Jančíková a Lenka Bartková. V triede
4-5 ročných detí je zapísaných 24 detí a
vedú ich učiteľky: Bc. Iveta Bartošová a
Renáta Marcová. V triede 5-6 ročných detí
je zapísaných 25 detí a vzdelávajú ich:
Mgr. Jana Otčenášová a Libuša Mravová.
V triede MŠ v Tatranskej Štrbe je zapísaných 21 detí a vedú ich: Anna Ševčíková a
Michaela Kyselová. Výchovno- vzdelávaciu
činnosť realizujeme podľa školského vzdelávacieho programu Dieťa v zdravej materskej škole spoznáva svet. Pani učiteľky
rozvíjajú u detí poznatky vo vzdelávacích
oblastiach: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a svet
práce, Človek a spoločnosť, Človek a prí-

Najmladšie deti počas karnevalu.

športový deň MŠ ( v rámci Európskeho týždňa športu 23. – 30. 9. 2021), Túlavé topánky – turistická vychádzka na Štrbské Pleso.
Október: logopedické vyšetrenie detí
strednej a veľkej triedy MUDr. Masárovou,
fotenie so zimnou tematikou, divadielko
- Vitamínky a bacilky (Hoki-Poki), vystúpenie v programe OTV – Mesiac úcty k
starším.
November: exkurzia v hasičskej stanici,
exkurzia – obecná polícia, Šarkaniáda, Bubnovačka 2021 ( ochrana detí proti násiliu).
December: Mikuláš, vystúpenie v
programe OTV - Vianoce, projekt - Krabičky plné lásky (malé darčeky pre starkých
v DSS Tatranská Štrba), do ktorého sa zapojili aj rodičia našej MŠ, za čo im veľmi
pekne ďakujeme.
Január: lyžiarsky výcvik na Štrbskom
Plese.
Február: divadielko Danka a Janka, karneval. Pri organizovaní týchto podujatí nám
pomáhajú rodičia a Rodičovské združenie
pri našej škole, bez ktorých by organizácia
podujatí nebola možná, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili
do projektov Školské ovocie a Mliečna chuť
Tatier, kde deti dostávajú ovocie a mliečne
výrobky nad rámec školského stravovania.
Prihlásili sme sa aj do projektu Zdravé oči v
škôlke, ktoré prebehne v mesiaci apríl a tiež
do projektu Logická olympiáda pre najmenších, ktorá bude prebiehať od apríla do júna
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2022. Deti navštevujú krúžok anglického
jazyka, v spolupráci s jazykovou školou
Target, ktorý vedie lektorka p. Garajová.
Vďaka veľmi dobrej spolupráci s riaditeľkou Základnej školy v Štrbe Mgr. Ľubomírou Iľanovskou využívame aj priestory
hornej telocvične ZŠ, a to: stredná trieda v
stredu a trieda predškolákov v piatok. Deti
majú športové aktivity veľmi obľúbené a
do telocvične sa tešia. Veľmi dobrú spoluprácu máme aj s vedúcou školskej jedálne
a celým kolektívom kuchárok ZŠ Štrba,
ktoré pripravujú obedy aj pre našu MŠ a aj

elokovanú triedu v Tatranskej Štrbe. Bola
to pre nás aj rodičov veľká zmena oproti
starej MŠ, keďže sme museli nabehnúť
na systém záväzného prihlasovania a odhlasovania sa z obedov. Vďaka ekonómke
Beáte Korenkovej, ktorá má vo svojej pôsobnosti aj stravovanie v MŠ, sa tento nový
proces počas tohto prvého polroka veľmi
dobre zabehol a udomácnil. Nesmieme zabudnúť aj na všetkých nepedagogických
zamestnancov, ktorí zabezpečovali plynulý
chod MŠ, ktorí dbali, aby sme vstupovali
do bezinfekčného prostredia a denne de-

zinfikovali priestory MŠ, čistili chodníky a
odhadzovali sneh pri MŠ, ktorého máme
tento rok neúrekom. Tiež na kuchárky v
MŠ, ktoré pripravujú desiaty a olovranty,
vydávajú obedy pri dodržiavaní prísnych
hygienických podmienok.
Tešíme sa na druhý polrok a na všetko,
čo je v ňom pre nás pripravené. Prajeme aj
vám, aby ste doňho vstúpili s odhodlaním
a dôverou, že pred nami sú lepšie veci než
tie, ktoré zostali za nami.
Libuša Mravová
riadieľka MŠ

Základná škola

Prvý polrok v základnej škole sa niesol
v duchu prezenčného vyučovania, ktoré striedalo prevažne na druhom stupni
dištančné vzdelávanie.
31.1.2022 sme ukončili prvý polrok
školského roka 2021/2022. Cez školský
informačný systém bol žiakom odoslaný
výpis vysvedčenia, o ktorom bol informovaný aj zákonný zástupca žiaka. Oproti
minulému školskému roku sme stihli uzatvoriť klasifikáciu v riadnom termíne, avšak vyskytli sa aj také prípady, kedy žiaci
ignorovali dištančnú výuku, nenastúpili ani
na prezenčné vyučovanie, z čoho pramenilo nedostatok podkladov na hodnotenie
a následne sme museli predĺžiť klasifikáciu
prvého polroka do 31.3. 2022. Úspešne
sa podarili realizovať aj školské súťaže
a projekty, z ktorých sme absolvovali:

Na Hviezdoslavov Kubín sa žiaci tešili.

Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko,
dejepisná a biblická olympiáda, olympiáda
zo slovenského a anglického jazyka, zapojili sme sa do výtvarných súťaží. Úspešne
sme absolvovali online súťaže I-Bobor,
Pytagoriáda, ale aj medzinárodnú súťaž
Matematický náboj -junior. Pracovali sme
na environmentálnom projekte pre žiakov
I. stupňa – Napínavé dobrodružstvo Toly,
Poly a Emila. Realizovali sme zbierku na pomoc slabozrakým a nevidiacim Biela pas-

Aktualizačné vzdelávanie pedagógov základnej školy.

telka, zbierka na pomoc deťom zo sociálne
slabšieho prostredia - Hodina deťom, športový projekt – olympijský odznak zdatnosti
a testovanie pohybových schopností žiakov
1. a 3. ročníka. Počas prvého polroka sme
si pripomenuli veľa významných svetových
dní, z nich niektorým sme venovali väčšiu
pozornosť, ako: Svetový deň behu, Svetový
deň slobody zvierat - spojený s finančnou
materiálnou zbierkou pre psí útulok v Poprade, Zdravá výživa a Deň jablka.
Pedagogickí zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie v rámci IKT - oboznámenie sa s robotom Photon, možnosťami
ovládania a spôsobmi využitia, návrhmi
na implementovanie získaných znalostí do
vlastnej pedagogickej praxe. Žiaci využili
možnosti prednášky Centra pedagogickéhopsychologického poradenstva a prevencie
na tému: "Nástrahy internetu".
Do druhého polroka prajem našim žiakom a učiteľom veľa pevného zdravia, šťastia, trpezlivosti, ľudského porozumenia,
nech sa situácia upokojí a môžeme všetci
spoločne zasadnúť do školských lavíc či za
katedru.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská,
riaditeľka ZŠ Štrba
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Základná Umelecká škola

Školský rok 2021/2022 v Základnej
umeleckej škole v Štrbe začal v riadnom
termíne 2. 9. 2021. Od 2. 9. 2021 do 10.
9. 2021 sa v ZUŠ konali prijímacie talentové skúšky.
K 15. 9. 2021 škola evidovala 178 žiakov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a
literárno-dramatickom odbore.
V školskom roku 2021/2022 prebieha
v ZUŠ Štrba vyučovanie v 4 umeleckých
odboroch:
Hudobný odbor: prípravné štúdium v
hre na nástroji - hra na klavíri, keyboarde,
husliach, zobcovej flaute, akordeóne, gitare, kontrabase, spev a hudobná náuka
Výtvarný odbor: kresba, maľba, modelovanie, sochárska tvorba, grafická tvorba, keramika, tvorba šperku – tvorivé experimentovanie s materiálmi, technikami,
postupmi a štúdie k samostatnej kreativite
a operatívnosti
Tanečný odbor: klasický tanec, ľudový
tanec, moderný tanec s prvkami jazzu, tanečná prax, kreatívny tanec
Literárno-dramatický odbor: prípravná
dramatická výchova B, dramatická príprava a prednes.
Aj v tomto školskom roku sme zaznamenali pokles žiakov, ktorý zapríčinili opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19,
súvisiace s dištančným vyučovaním. Napriek týmto opatreniam pracujú na škole
tieto súbory a zoskupenia:
Detská hudobná skupina v Šuňave,
Komorný sláčikový súbor, Detská ľudová
hudba Šuňavček, Detská ľudová hudba
Štrbianček a Detská ľudová hudba v Liptovskej Tepličke.
Výučba je realizovaná priamo v priestoroch ZUŠ a na elokovaných pracoviskách
Šuňava a Liptovská Teplička.
Vo výchovno-vzdelávacom procese
postupujeme podľa ŠkVP Umenie je stromom života, ktorý bol vypracovaný pre
prípravné štúdium a pre 1. až 4. ročník
prvej časti prvého stupňa (primárne vzdelávanie), pre 1. až 4. ročník druhej časti
prvého stupňa (sekundárne vzdelávanie)
a pre 1. – 4. ročník II. stupňa, a to podľa
rámcových učebných plánov vydaných

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR.
V októbri sa na všetkých pracoviskách
v spolupráci s obecnými televíziami podarilo nahrať program pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším.
19. 11. 2021 na základe štvrťročnej
klasifikácie boli všetci žiaci hodnotení zo
všetkých predmetov známkou.
Prezenčná forma vyučovania prebiehala
až do 28. 11. 2021 na základe opatrení
vydaných ministerstvom školstva. Vianočné nahrávanie sa už v riadnom termíne nepodarilo nahrať, nakoľko dištančná
forma vyučovania trvala až do vianočných
prázdnin.

Vianočný koncert s názvom Ukradnuté
Vianoce - zimná rozprávka o ukradnutých
Vianociach a ich hľadaní - sa nám podarilo
nahrať za prísnych protiepidemiologických
podmienok 21. 1. 2022 a 24. 1. 2022.
V I. polroku sa škola podieľala na príprave kultúrnych programov, zabezpečovala koncerty na všetkých elokovaných
pracoviskách v spolupráci s obecnými
televíziami. Dňa 24. 1. 2022 sa konala
polročná klasifikácia a prvý polrok sa
uzavrel 31. 1. 2022 polročným hodnotením žiakov.
Mgr. Marián Šabla, DiS. art.
riaditeľ ZUŠ

Pred Vianocami nacvičil literárno-dramatický odbor niekoľko divadielok, ktoré odvysielala naša
obecná televízia.
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ZAZNAMenali sme
HASIČI POMÁHAJÚ NIELEN PRI
POŽIAROCH, ALE AJ SOCIÁLNE
SLABŠÍM
V sobotu 15. 1. 2022 členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe spoločne
so známym tatranským šéfkuchárom Jánom Dudášom od rána varili a pripravovali
v priestoroch komunitného centra v kultúrnom dome obed pre sociálne slabších a
ľudí bez domova. Celkovo dokázali navariť
viac ako 50 porcií hrachovej polievky s
údeným mäsom a domácim zemiakovým
chlebom, plnených kapustových piroh s
restovanou červenou repou a ako olovrant
rozdali aj jablká, ktoré zabezpečili sponzorsky. Teplý obed následne zabalili a odniesli
na Mestskú políciu vo Svite a do Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez
prístrešia v Poprade, kde tieto organizácie
obedy odovzdali ľuďom, ktorí sa tomu potešili a boli za to nesmierne vďační.
Aj touto cestou by sa chceli poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí im na tento charitatívny čin dobrovoľne prispeli surovinami, materiálom alebo priestormi na varenie.

Ekumenická bohoslužba

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnila v nedeľu
23. januára 2022 v Evanjelickom a.v. chráme v Štrbe ekumenická bohoslužba. Mottom tohtoročného týždňa bola myšlienka:
„Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2). Tému vybrala a pre celý svet pripravila Rada cirkví
Blízkeho východu v libanonskom Bejrúte.

77. výročie oslobodenia našej obce

Oslobodenie obce Štrba sa zapísalo do
dejín 29. januára 1945. Odvtedy uplynulo
už 77 rokov. Tento výrazný dejinný medzník v našej histórii sme si pripomenuli
položením vencov k pamätníkom Smútiaca mať a padlým Štrbanom vo vojnách
a zavesením venca k pamätnej tabuli za
oslobodenie na budove kultúrneho domu,
za účasti predstaviteľov obce, inštitúcií a
organizácií v obci.

Prítomným sa prihovoril starosta obce
Michal Sýkora, ktorý poukázal na udalosti, ktorých hrôza priniesla veľa bolesti na
Slovensku a v Európe. Zdôraznil, že ak si
chceme uchovať morálny kredit, sme povinní si pripomínať tieto udalosti.
Pietnu chvíľu podujatia pri príležitosti
77. výročia oslobodenia našej obce umocnila poézia v podaní Michaely Bednárovej
a spev FS Štrbän.
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Snehová nádielka aj v našej obci

Koncom mesiaca január a začiatkom
februára zasiahlo aj územie našej obce

silné sneženie. Mimoriadnu situáciu sme
zvládli. Pracovníci spoločnosti OTV, s.r.o.

Štrba pracovali denne v skorých a aj nočných hodinách na odpratávaní snehu.

Deti z materskej školy na lyžiarskom výcviku

Počas prvého februárového týždňa sa deti z
materskej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku

na Štrbskom Plese, kde sa naučili lyžovať alebo zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti. Deti sa

Turistický pochod na bežkách

Turistický oddiel ŠK Štrba zorganizoval 6. februára 2022 turistický pochod na bežkách chotárom našej obce.

každý deň dopoludnia mnoho naučili, na kopci
sa riadne vyšantili a zlyžovali mnoho kilometrov.

Zimný olympijský festival
Peking 2022 na Štrbskom
Plese
Od 10. – 13. februára 2022 areál zimných
športov na Štrbskom Plese žil športom, zábavou a fandením slovenským športovcom na
zimných olympijských hrách v Pekingu. Slovenský olympijský a športový výbor pripravil
športové a kultúrne mestečko plné športových aktivít pre deti i dospelých.
Zimnú edíciu Olympijského festivalu zahájil vo štvrtok otvárací ceremoniál, pred
ktorým sa konala tlačová beseda. Zúčastnila sa ho aj trojnásobná olympijská šampiónka Anastazia Kuzminová, ktorá priniesla olympijskú pochodeň do areálu festivalu.
Prevzal ju prezident SOŠV Antom Siekel a
zapáli olympijský oheň.
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Účastníkov Olympijského festivalu pozdravil aj minister školstva Branislav Grőhling.
Návštevníci si mohli vyskúšať zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, biatlon, freeride
a freestyle lyžovanie, snoubording, skialpinizmus, lezenie na ľadovej lezeckej stene,
korčuľovanie v zóne Slovenského paralympijského výboru, ale aj netradičný snežný
volejbal. Na športoviskách na deti dozerali
skúsení inštruktori a bývalí športovci.
Okrem športovania a fandenia sa fanúšikovia tešili aj pri bohatom kultúrnom
programe. Na hlavnom pódiu sa predstavili
Dominika Mirgová, Peter Cmorík, Sima a
PACI PAC.

Zapálenie olympijského ohňa prezidentom
SOŠV.

Tlačová beseda pred podujatím, ktorej sa zúčastnili aj prezident SOŠV Anton Siekel a trojnásobná
olympijská šampiónka Anastazia Kuzminová.

Na Zimnom olympijskom festivale sa súťažilo aj na ľadovej ploche, ktorá bude slúžiť pre verejnosť do konca apríla 2022. Je situovaná pri náučno-vyhliadkovej veži na Štrbskom Plese.

Karneval v materskej škole

Vyzdobené triedy, masky od výmyslu
sveta, tance, súťaže, dobrá nálada a k

tomu speváčka a animátorka Usmievanka
Anka. To všetko bolo v Materskej škole v

Štrbe na karnevale, ktorý si pripravili vo
fašiangovom období.
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Zubačka zo Štrby na Štrbské Pleso opäť v prevádzke
Po niekoľkomesačnom zdržaní bola Nasadené sú na tratiach Štrba – Štrbské
16. februára 2022 obnovená prevádzka na Pleso, Štrbské Pleso – Starý Smokovec
zrekonštruovanej ozubnicovej železnici zo
Štrby na Štrbské Pleso. Jazdiť budú na nej
nové elektrické zubačky od švajčiarskeho
výrobcu, tri z nich už viac ako dva mesiace
prevážajú cestujúcich po Tatranskej elektrickej železnici.
Ide o päť nových hybridných vlakov,
ktorými bude národný dopravca zabezpečovať obyvateľom z tatranských obcí i turistom spojenie s Popradom. Vozidlá majú
nový dizajn, ktorý navrhla mladá dvojica
skialpinistov spod Tatier Jakub a Lenka
Rusnákovci. Rozhodli sa v ňom predstaviť
menej známe tatranské vrchy – Ganek,
Bývalí zamestnanci zubačky zo Štrby a okolia.
Kostolík, Stredohrot, Bradavica a Vysoká.

– Poprad a Starý Smokovec – Tatranská
Lomnica.

Slávnostné otvorenie za účasti predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára.

z výročnej členskej schôdze ZO SZCH
V nedeľu 6. februára 2022 sa stretli členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Štrbe na výročnej členskej schôdzi. Pre
všetkých chovateľov bol rok 2021 náročný najmä z hľadiska covidových opatrení a obmedzení, ktoré zasahovali aj do chovateľského života. Nemožnosť cestovania do zahraničia, ale aj z okresu do okresu spôsobila, že veľa chovateľov nemalo možnosť nakúpiť nepríbuzné zvieratá do svojich
chovov, alebo predať svoje odchovy. Opätovne bolo obmedzené organizovanie výstav a celý rok sa niesol v neistote, čo, samozrejme, neprispievalo
k rozvoju chovateľstva.
Chovateľom sa v tejto neistej dobe
podarilo zorganizovať Oblastnú výstavu
zvierat v Poprade. Poučení z roku 2020 ju
zorganizovali v skoršom termíne. Bolo to
náročné aj z hľadiska toho, že zvieratá v
septembri ešte nie sú vo výstavnej forme,
ale povedali si, že radšej skoršia výstava
ako žiadna. Členovia základnej organizácie
sa zúčastnili aj výstavy mladých králikov
v Hniezdnom, kde dosiahli pekné výsledky. Najväčší sviatok slovenských chovateľov, a to celoštátna výstava v Nitre sa
neuskutočnila už druhý rok po sebe, kvôli

Členovia ZO SZCH Štrba.
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covidovým opatreniam. Je potrebné sa
zamyslieť nad tým, či naozaj organizátori
urobili všetko preto, aby výstava bola. V
Čechách zrušili pôvodný termín a celoštátnu výstavu preložili na január 2022, kedy
sa aj zrealizovala.
Čo sa týka členov základnej organizácie
v Štrbe, počet členov sa ustálil na čísle
14, z toho je jedna mladá chovateľka. U
chovateľov prevláda chov čistokrvných
zvierat, ktoré aj pravidelne vystavujú a
snažia sa o zvyšovanie kvality svojich chovov. Svedčia o tom aj výsledky, ktoré dosahujú u svojich vystavených zvierat. Chcem
sa poďakovať aj všetkým členom, ktorí sa
podieľali na úspešnom priebehu oblastnej
výstavy, či už ako organizátori alebo ako
rozhodca Pavel Blaško.
Počas roka získali členovia organizácie
na výstavách viaceré ocenenia, čím dokázali, že kvalita zvierat je na vysokej úrovni.

V Hniezdnom na celoštátnej výstave mladých králikov získal Pavel Blaško majstra
Slovenska na kolekciu Oranžových rexov.
Ján Kšenzakovič získal prvého vicešampióna na Činčilu veľkú a mladá chovateľka
Katka Kšenzakovičová takisto prvého vicešampióna na Činčilu veľkú. Na Oblastnej
výstave v Poprade získali Čestné ceny
Michal Pavela st. a Pavel Sokol na holuby
Pomoranské hrvoliaky. Dvakrát Čestnú
cenu získal Pavel Blaško na Gerpadieho
rexa a Činčilu veľkú. Tak isto Čestnú cenu
na svoje Oravky biele získal nový chovateľ
organizácie Milan Šebest. Michal Pavela
ml. získal Víťaza výstavy na hydinu Indická
bojovníčka. Pekný výsledok dosiahol Pavel
Blaško na klubovke, kde získal na svoje
Činčily veľké Majstra klubu.
Chcem sa poďakovať aj subjektom, ktorí
prispievajú na chod organizácie, a to obci
Štrba, Pozemkovému spoločenstvu Urbár

v Štrbe a Poľnohospodárskemu družstvu
Štrba.
Hlavnou úlohou základnej organizácie
bude aj naďalej podporovať chov čistokrvných zvierat, zároveň ich aj vystavovať,
pomáhať chovateľom označovať a registrovať chovy a umožňovať im zúčastňovať
sa výstav.
V rámci výročnej členskej schôdze prebehli aj nové voľby predsedu a členov výboru organizácie. Za predsedu bol opätovne zvolený Michal Pavela ml., za tajomníka
Ján Kubaš a pokladníka Michal Maro.
Prajem chovateľom a ich zvieratám v
tomto roku, aby ich obchádzali choroby,
nech sa im darí odchovávať stále krajšie
a krajšie jedince, nech majú radosť z peknej a užitočnej záľuby, akou chovateľstvo
určite je.
Michal Pavela
predseda ZO SZCH v Štrbe

Venujte 2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech
občianskych združení, ktoré pôsobia v obci
Opäť prichádza čas, kedy môžeme poukázať 2% zo svojich daní niektorej neziskovej organizácii, občianskemu združeniu, či
nadácii na realizáciu verejnoprospešných
aktivít.
Aby ste nenechali prepadnúť svoje 2 %
zo svojej zaplatenej dane z príjmov, uvádza-

me zoznam občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré pôsobia v našej obci
a je im možné poskytnúť finančné prostriedky za rok 2021. Termín pre fyzické osoby,
ktoré si podávajú daňové priznanie a v rámci daňového priznania poukazujú aj 2 % z
dane je do 31. 3. 2022. Pre zamestnancov

na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z
dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)
je termín podania do 30. 4. 2022.
Vopred ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa rozhodli podporiť prácu občianskych
združení a neziskových organizácií prostredníctvom 2 % dane z príjmov.

Zoznam prijímateľov 2 % z dane v našej obci:

Príjemca

Adresa

IČO

PAGA GYM

29. januára 644/23, 059 38 Štrba

51272181

Folklórne združenie ŠTRBIANČEK

P. Z. Vrbického 1631, 059 38 Štrba

37874918

Združenie veteránov Slovenska v behu na lyžiach

Bellova č. 63/3, 059 41 Tatranská Štrba

37878654

TATRANSKÝ LIESKOVEC MEDVEĎOVO

Tatranská Štrba 3156, 059 41 Tatranská
Štrba

42382084

Za krajšie Štrbské Pleso

Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

42228484

Športový klub Štrba

Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

00892106

Združenie rodičov pri Materskej škole Štrba

ČSĽA č. 80/72, 059 38 Štrba

37880616

Race team Bajčičák, n.o.

Lesná 1193/60, 059 41 Tatranská Štrba

52136931

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná Štepánkovická 769/40, 059 38 Štrba
organizácia Štrba

006981720093

DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.

Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba

45743991

Šikovníček Janko

1. mája 523/24, 059 38 Štrba

52957918

Slovenská asociácia Nordic Walking

Štúrova 73/25, 059 41 Tatranská Štrba

42340594
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Novootvorené ambulancie v novom smokovci
Nemocnica Poprad, a. s., otvorila svoje pracoviská v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Novom Smokovci. Pacienti z Vysokých Tatier a okolitých obcí majú od 1. februára bližšie k ortopédovi a neurológovi. Navyše bez čakacích dôb! Ambulancia týchto špecialistov sa
nachádza na 2. poschodí CIZS a pacientov v nej v pondelok a utorok od 7.00 do 15.30 hod. privíta ortopéd a v stredu a štvrtok v rovnakom čase
zase neurológ. V snahe o komplexnosť ponúkaných vyšetrení rozhodlo vedenie popradskej nemocnice aj o vybudovaní RTG a USG pracoviska na
1. poschodí.
Neurologická ambulancia
kontakt: 0940 993 913
STREDA 7.00 – 12.00, 12.30 – 15.00,
15.00 – 15.30 administratíva
ŠTVRTOK 7.00 – 12.00, 12.30 – 15.00,
		 15.00 – 15.30 administratíva
Lekárka: MUDr. Anna Jarošová
Sestra: 		 Danka Lištiaková

RÁDIOLOGICKÉ (RTG) pracovisko
kontakt: 0940 993 906
Denne od 7:30 – 14:30

ULTRAZVUKOVÉ (USG) pracovisko
kontakt: 0940 993 908
Denne od 7:30 – 14:30
Na vyšetrenie je nutné objednať sa
telefonicky!

Ortopedická ambulancia
kontakt: 0940 993 916
PONDELOK 7.00 – 12.00, 12.30 – 15.00,
		
15.00 – 15.30 administratíva
UTOROK 7.00 – 12.00, 12.30 – 15.00,
15.00 – 15.30 administratíva
Lekári: MUDr. Filip Šivec
MUDr. Michal Pagáč
Sestra: Danka Lištiaková

Ponuka práce pre vodičov SAD, a.s. Poprad
SAD, a.s. Poprad zabezpečuje pravidelnú autobusovú dopravu v celej podtatranskej oblasti.
V posledných rokoch trápi spoločnosť situácia, a to pretrvávajúci trend úbytku vodičov
autobusov. Tento problém má dnes už každá
dopravná spoločnosť. Spôsobuje to prevádzkové problémy pre obsadenie všetkých liniek
a spojov podľa schválených cestovných poriadkov.

Spoločnosť napriek tomu disponuje za bežných okolností dostatkom vodičov. Aktuálna
pandemická situácia však z tohto dostupného počtu pracovníkov vyraďuje do karantény
tak vysoký počet vodičov, ktorý už bráni
možnostiam SAD, a.s. zabezpečiť všetky
spoje a spoločnosť musí pristúpiť k redukcii

a dočasnému pozastaveniu prevádzky na vybraných linkách.
Z týchto dôvodov ponúka stabilnú prácu
pre vodičov. Záujemcovia sa môžu kontaktovať na tel.č. 0905 554 059 (kontaktná osoba
Mgr. Viktória Kossuthová) alebo prostredníctvom emailu viktoria.kossuthova@sadpp.sk.

Priezvisko „Štrba“ po celom svete
Keďže našich slovenských hokejistov máme v kanadsko-americkej NHL čoraz menej, budeme musieť fandiť aj hráčom, ktorí
majú aspoň slovenské korene. Zaujal ma hráč Bostonu Bruins, ktorého mama je Slovenka a celým menom sa volá Taylor Štrba
Hall. Teší ma, že používa aj matkine priezvisko, ktoré je zhodné s menom našej obce. Je zároveň aj kanadským reprezentantom. Skúsil som trochu pátrať po priezvisku Štrba a čo som zistil. Priezvisko Štrba používajú ľudia na štyroch kontinentoch v
19 krajinách. Najviac ich je na Slovensku, asi 400, potom v Čechách ich je 100, v USA 80 a 20 v Chorvátsku. Čo keby sa raz
všetci stretli v Štrbe?
Michal Pavela, MO MS Štrba
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K HISTÓRII ŠTRBSKÉHO PLESA PATRIL TRIDSAŤ ROKOV AJ „ĽADOVÝ PRIEMYSEL“
Aj keď sa Štrbské Pleso nachádza priamo v lone tatranskej prírody, pred viac ako sto rokmi bolo tri desaťročia dejiskom zaujímavej priemyselnej činnosti, a to ťažby ľadu na chladiarenské účely z jazera Štrbské pleso počas zimných sezón. Prvé, ľadom naložené železničné vozne, boli
zo stanice Štrba vypravené v zimnej sezóne 1872/1873, teda pred stopäťdesiatimi rokmi do budapeštianskych reštaurácií. Paradoxne posledná
zásielka ľadu bola vypravená zo železničnej stanice Štrba pre budapeštiansky pivovar v hodnote 6 100 korún novej meny vo februári 1902, teda
pred stodvadsiatimi rokmi. „Ťažobný ľadový priemysel“ tak na Štrbskom Plese prekvital tri desaťročia a v roku 1902 uhorský štát, ako nový majiteľ
Štrbského Plesa, takúto ťažbu ľadu z jazera a jeho následný predaj ukončil.
V časoch, keď ešte neexistovali chladničky a mrazničky sa potraviny uschovávali v chladiacich jamách, nazývaných
ľadovne, kde sa chladili práve pomocou
veľkých ľadových kociek. Preto bola potrebná práca rezačov ľadu, ktorí pomocou
veľkých ručných špeciálnych píl rezali ľad
zo zamrznutej hladiny jazera a následne ho
zhromažďovali. Táto práca bola pomerne
nebezpečná, mnohokrát sa rezači dostávali do extrémnych situácií a často sa aj
zranili. Rezanie a vozenie ľadu bolo v zime
aj významným zdrojom príjmov pre časť
obyvateľov podtatranských dedín. V celej
Rakúsko – uhorskej monarchii sa za najlepší a najtrvanlivejší pokladal práve ľad zo

Nakladanie ľadu na vagóny ozubnicovej
železnice.

Štrbského plesa, ktorý sa vyvážal dokonca
do cudziny.
Počas zimnej sezóny našlo pri tejto činnosti zamestnanie asi dvesto robotníkov
a najmenej desať povozníkov, prevažne
zo Štrby. Denná mzda bola jeden forint a
dvadsaťpäť grajciarov, furmani s dvoma
koňmi dostávali štvornásobok. Polmetrové
kocky zamrznutej vody robotníci podľa potreby porciovali špeciálne upravenými pílami. Krištáľovo čistý ľad zo Štrbského plesa
bol vychyteným tovarom. Už v decembri
zamrzlo pleso tak silno, že sa po ňom mohol prejsť aj voz s koňom, pretože hrúbka
ľadu bola až štrnásť centimetrov. Blízkym

Z jazera k zubačke sa ľad vozil na vozoch.

zákazníkom, napríklad popradským a
kežmarským mäsiarom a hotelierom ho v
noci vozili štrbskí povozníci. Na miestach
určenia sa potom ľad skladoval v hlbokých
jamách, v ktorých ho prikrývali slamou a
zeminou. V tých časoch mal skoro každý

Ratibora a Wroclawi.
Keď od roku 1896 začala zo železničnej
stanice Štrba na Štrbské Pleso premávať
aj parná zubačka, začal sa ľad dopravovať
aj s jej pomocou. Z tohto dôvodu sa na toto
obdobie sprevádzkovala aj ozubnicová železnica, ktorá bežne v zime nepremávala.
Furmani to síce videli neradi, no osobitné
nočné jazdy s ľadom boli pre parnú ozubnicovú železnicu významným prostriedkom
na dosiahnutie rentability dopravy v zimnej
sezóne. Napr. počas sezóny v roku 1899
odviezla zubačka denne až dvadsaťpäť vagónov ľadu a KBŽ prepravila počas celej
zimy zhruba dvetisíc vagónov tatranského
ľadu. Podľa dobovej tlače bolo možné pre

Ľadový priemysel na Štrbskom plese.

hotel a reštaurácia takú ľadovňu, ktorá sa
potom v lete používala na chladenie nápojov, potravín prípadne aj mäsa.
Rozvoj ťažby ľadu bol spojený aj s vybudovaním Košicko – bohumínskej železnice
/KBŽ/ v roku 1871, keďže ho bolo možné
zo železničnej stanice Štrba prostredníctvo vlaku prepravovať aj do vzdialenejších
miest. Aby ľad čo najmenej ohrozovalo
teplo, vozili ho v noci furmani na štrbskú
stanicu, kde ho ešte za tmy nakladali do
pristavených vozňov KBŽ. Popri najpravidelnejších zásielkach ľadu do Viedne, Berlína a Budapešti smerovali značné množstvá ľadu aj do Temešváru, Nového Sadu,

Na rezanie ľadu sa používali špeciálne píly.

záujemcov vo februári priamo na železničnej stanici Štrba kúpiť až desať vozov ľadu
denne, pričom informácie poskytoval jeden
z nájomcov reštaurácií na Štrbskom Plese
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Samuel Klimo.
Odberatelia hodnotili tatranský ľad ako
mimoriadne kvalitný a hutný a stal sa veľmi žiadaným. Bol odporúčaný najmä zo
zdravotného hľadiska, pretože sa vytváral
z vody, ktorá bola úplne bez bacilov. Tatranský ľad vážne konkuroval aj ľadu od
dovtedajších nórskych producentov, ktorý
bol dlhodobo pokladaný za najkvalitnejší.
V decembri 1899 si ho špeciálne objednal
aj viedenský panovnícky dvor, na ktorý
sa malo odviesť skoro tisíc vagónov ľadu.
Zachoval sa dokonca aj údaj o najväčšom
úbytku ľadu počas prepravy, išlo o päť
metrických centov z pôvodného množstva
100 metrických centov počas dvojdňovej
prepravy zo Štrbského Plesa do Wroclawi.
Bolo to v roku 1898 a tento úbytok spôsobilo nezvyčajne teplé počasie.
Zaujímavá situácia nastala v zime v roku
1900, kedy Budapeštiansky korčuliarsky
spolok požiadal Jozefa Szentiványiho o
možnosť usporiadať začiatkom februára
Majstrovstvá Európy v rýchlokorčuľovaní
na jazere Štrbské pleso, pretože v Budapešti bolo mimoriadne teplé počasie, ktoré
znemožnilo usporiadanie tohto podujatia.
Majiteľ Štrbského Plesa súhlas udelil, pretože to bral ako ďalšiu formu propagácie
svojej osady, napriek tomu, že ešte celý
január sa na jazere ťažil ľad, ktorý bolo po-

Rýchlokorčuliarsky ovál na Štrbskom Plese na ME 1900.

trebné dodať pre viedenský cisársky dvor
a pre viedenských mäsiarov. Chladná zima
však bola zárukou, že do termínu konania
rýchlokorčuliarskych pretekov hladina jazera opakovane zamrzne a bude na ňom
možné pripraviť požadovanú rýchlokorčuliarsku dráhu.
No už v roku 1901 predal Jozef Szentiványi celú osadu Štrbské Pleso uhorské-

mu štátu, ktorý ďalšiu ťažbu ľadu z jazera
a jeho predaj na chladiarenské účely v
roku 1902 ukončil. Poslednou bola zásielka ľadu z jazera Štrbské pleso z februára
1902 pre budapeštiansky pivovar v hodnote 6 100 korún novej meny.
Podľa knihy Životné osudy Jozefa
Szentiványiho voľne spracoval
Ing. Peter Chudý
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SLALOM SA ZAČAL JAZDIŤ NA ČAS PRED STO ROKMI
Začiatkom februára na Zimných olympijských hrách v Pekingu pobláznila naša lyžiarka Petra Vlhová svojou druhou jazdou v súťaži slalomu
celé Slovensko. Aj keď pri súčte oboch jázd to boli len stotiny sekundy, bolo by dobré si pripomenúť, že dosiahnutý výsledný čas slalomu začal byť
rozhodujúci pri určovaní výsledkov tejto súťaže alpského lyžovania práve pred sto rokmi, od 21. januára 1922.

Arnold Lunn na lyžiach.

Prvá lyžiarska súťaž v slalome, kde
sa výsledky určovali podľa dosiahnutých
časov, sa uskutočnila na svahoch Mürrenu, dnes známeho najvyššie položeného
lyžiarskeho strediska vo švajčiarskom regióne Berner Oberland 21. januára 1922.
Toto lyžiarske stredisko bolo zvlášť obľúbené medzi britskými turistami už pred
prvou svetovou vojnou. Počas zimy tu Federálna rada britských lyžiarskych súťaží
usporadúvala preteky v slalome, skokoch
na lyžiach a v behu na lyžiach.
Do tohto dátumu však o víťazovi slalomu nerozhodoval dosiahnutý čas, ale štýl
jazdy, ktorý propagoval hlavne Rakúšan
Mathias Zdarsky, ktorý bol označovaný
ako „otec alpského lyžovania“. Bol to mi-

Pomník Lordovi Arnoldovi Lunnovi vo švajčiarskom Murrene.

Mathias Zdarsky, otec alpského lyžovania.

mochodom český rodák z Kožichovic pri
Třebíči, ktorý sa pôvodne volal Matyáš
Žďárský. Ten hodnotil výsledok slalomu
podľa zajazdených čo najdokonalejších
rôznych druhov oblúkov. Pre nás je zaujímavosťou, že Mathias Zdarsky navštívil
v decembri v roku 1915 Štrbské Pleso,
kde bol delegovaný ako vojenský kontrolný inštruktor na plánovaný lyžiarsky kurz
príslušníkov c. a k. armády. Do Popradu
pricestoval vlakom, keďže bola snehová
fujavica a električka nepremávala, vybral
sa na Štrbské Pleso z Popradu na lyžiach.
Po svojom príchode predniesol veliteľovi
kurzu svoj výcvikový plán, honvédsky
dôstojník ho však odmietol, a tak Mathias
Zdarsky ešte v ten deň opustil Štrbské
Pleso. Túto kurióznu udalosť našej lyžiarskej histórie zaznamenal domáci lyžiarsky odborník profesor J. A. Hefty, ktorý
M. Zdarskeho v Tatrách sprevádzal.
Usporiadanie amatérskych britských
pretekov v slalome spomínaného 21. januára 1922 dostal na starosť Arnold
Lunn, britský horolezec, spisovateľ, ale
predovšetkým priekopník alpského lyžovania, ktorý došiel k záveru, že pri slalome treba zmeniť dovtedajšie lyžiarske
pravidlá a víťaza treba určovať nie podľa
štýlu, ale podľa dosiahnutého času. Presadzoval názor, že lyžiari musia preukázať
svoju schopnosť jazdiť s istotou, svižne a
čo najrýchlejšie a zároveň bezpečne, aby
sa tak mohli pohybovať v náročnom teréne. Do ročenky britských lyžiarov tento
spôsob jazdy charakterizoval nasledovne:
„Cieľom oblúku je obísť danú prekážku

a stratiť pri tom čo najmenej z rýchlosti,
pretože rýchly a nepekný oblúk je lepší,
ako pekný, ale pomalý“.
Pri týchto prvých meraných pretekoch
v slalome však išlo úplne o iné predstavenie, aké vidia diváci slalomu dnes.
Prví pretekári najskôr upravovali, teda
„ušlapávali“ trať svojimi lyžami a na štart
museli vyšlapať „po svojich“. Vtedy boli
na odpružených tyčiach, ktoré vytyčovali
trasu položené poháriky s pomarančmi
alebo tenisovými loptičkami a ich vypadnutie alebo zrazenie celej tyče znamenalo
pripočítanie dvoch sekúnd k celkovému
času pretekára. Pred sto rokmi tak boli
položené základy pravidiel moderného
meraného slalomu.
Záujem o alpské lyžovanie začal potom
narastať. Popri tradícii usporadúvania
pretekov tak začali vznikať prvé alpské
lyžiarske strediská, lyžiarske školy, objavovali sa prví inštruktori a vytváralo sa
aj rekreačné lyžovanie a s ním spojený
výraz „apres – ski“, teda relaxácia a zábava po výkone podanom na snehu. Slalom
sa stal aj súčasťou novej oficiálnej olympijskej disciplíny – alpského lyžovania,
ktoré sa po prvýkrát objavilo na programe lyžiarskych súťaží na Zimných olympijských hrách v nemeckom Garmisch –
Partenkirchene v roku 1936.
A práve súťaž v slalome žien vďaka fenomenálnej jazde Liptáčky Petry Vlhovej
počas Zimných olympijských hier v Pekingu priniesla celému Slovensku „zlatú“
športovú radosť. Pritom Petra mala za sebou už nie veľmi vydarenú súťaž v obrov-
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Petra Vlhová počas ZOH 2022 na olympijskej
zjazdovke.

skom slalome, kde skončila „až“ 14. a do
druhého kola slalomovej súťaže nastupovala až z 8. miesta. Sústredený výkon a
takmer bezchybná jazda v druhom kole ju
však vyniesli na stupeň najvyšší, pričom
rozdiel od druhej Rakúšanky Kathariny
Lisbergerovej bol iba 8 stotín sekundy a
tretej Švajčiarky Wendy Holdenerovej iba
12 stotín sekundy. Nemke Lene Dürrovej, ktorá viedla po prvom kole slalomu
s náskokom až 72 stotín sekundy, zostala napokon iba „zemiaková“ medaila za
4. miesto. Petre však okrem perfektného
výkonu pomohlo aj športové šťastie, pretože Švédka Sara Hectorová mala počas

Petra Vlhová počas VCS 2011 na svahu Soliska (Foto: Daniel Hlinka).

svojej jazdy lepšie medzičasy, ale napokon následkom nešťastného „špicara“ zo
súťaže vypadla.
Výnimočná slovenská lyžiarka Petra
Vlhová pretekala v minulosti aj na Štrbskom Plese, poslednýkrát to bolo počas
56. ročníka Veľkej ceny Slovenska v
roku 2011 na novom svahu Furkota na
Prednom Solisku. Ako 15 – ročná obsadila vo svojej obľúbenej disciplíne slalom
2. miesto za celkovou víťazkou kombinácie Barbarou Kantorovou. Chuť na víťazstvo si však napravila ešte v tom istom
roku na juniorskom svetovom šampionáte
do 18 rokov, kde si v obrovskom slalome

vybojovala zlatú medailu.
Tvorca pravidiel moderného alpského
lyžovania Brit Arnold Lunn bol za svoje
„služby britskému lyžovaniu a anglo-švajčiarskym vzťahom“ v roku 1952 britskou
kráľovnou povýšený do šľachtického stavu. Vo Švajčiarsku v Mürrene stojí dnes
jeho pamätník, na ktorom je vytesaný nápis: „Práve tu, v Mürrene zajazdil Arnold
Lunn v roku 1922 prvý slalom a v roku
1931 zorganizoval prvé majstrovstvá sveta v zjazde a v slalome“.
Podľa článku v časopise Respekt
č. 4/2022 voľne spracoval
Ing. Peter Chudý

PRÍPRAVA MAJSTROVSTIEV SVETA FINIŠUJE NAPRIEK COVIDU
Napriek tomu, že vo svete a aj u nás ešte „zúri“ aktuálna vlna koronavírusu, najmä varianty omikron, organizačný výbor Majstrovstiev sveta
stredoškolskej mládeže ISF v cezpoľnom behu, ktoré sa v Športovom areáli na Štrbskom Plese uskutočnia v termíne 22. až 27. apríla 2022, je
s prípravou tohto podujatia v záverečnom štádiu. Na stole organizačného výboru sú už prvé záväzné prihlášky z jednotlivých členských krajín,
no omikron posunul záverečné informácie o konkrétnych dátumoch príchodov jednotlivých výprav až na obdobie tesne pred samotným podujatím.
Predposledné zasadnutie organizačného podľa ktorých môžu za danú krajinu v kažvýboru Majstrovstiev sveta ISF v cezpoľ- dej kategórii štartovať až tri šesťčlenné
nom behu na Štrbskom Plese v apríli 2022, družstvá, čo prakticky znamená, že každá
sa pod vedením jeho predsedu Romana krajina môže vyslať až 48 športovcov. PreKrálika uskutočnilo v Liptovskom Mikulá- to sa očakáva, že celkový počet zúčastneši 1. februára 2022. K dnešnému dňu bolo ných pretekárov sa bude pohybovať okolo
na toto podujatie záväzne prihlásených
už trinásť krajín, menovite Rakúsko,
Česká republika, Veľká Británia, Írsko,
Izrael, Litva, Luxembursko, Maroko,
Holandsko, Slovenská republika, Spojené arabské emiráty, Francúzsko a
Mexiko. Viaceré ďalšie krajiny ako
napríklad Čína, Turecko, Uganda, Afganistan a Chile svoju účasť zvažujú, ale
zatiaľ svoje záväzné prihlášky neodoslali (vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svojich krajinách).
Medzinárodná federácia školského
športu však upravila svoje pravidlá, Ambasádor podujatia Matej Tóth.

počtu 600. Drobný problém má slovenská
výprava, ktorej členovia musia ešte absolvovať na jar 2022 národnú kvalifikáciu
na toto podujatie, pretože tá z jesene roku
2019 na Štrbskom Plese je už prakticky
nepoužiteľná, vzhľadom na vek vtedajších
pretekárov.
Celé to „vypukne“ po Veľkej noci už
v stredu 20. apríla 2022, kedy na Štrbské Pleso pricestujú jednak členovia
Organizačného výboru zo Slovenskej
asociácie športu na školách, ako aj
technickej komisie ISF. Na druhý deň
vo štvrtok 21. apríla je plánovaný prílet
zahraničných delegácií, ktorých materské krajiny sú z väčšej vzdialenosti ako
5 000 km, ako aj slovenskej výpravy.
Členovia organizačného výboru budú
v ten deň pripravovať priestor štartu
v bežeckom štadióne, pódium na kul-
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túrny program slávnostného
otvorenia a samotnú trať.
Príchod všetkých ostatných
delegácií, ako aj celého tímu
dobrovoľníkov z Popradu
do akreditačného strediska
v hoteli Patria sa očakáva
v piatok 22. apríla, všetci
účastníci budú ubytovaní v
hoteloch na Štrbskom Plese
a v Tatranskej Štrbe.
Prvý oficiálny tréning
na bežeckých tratiach sa
uskutoční v sobotu dopoludnia 23. apríla, popoludní o 15.00 hod.
bude otvárací ceremoniál. Sú pripravené
dve varianty. V prípade dobrého počasia
bude podujatie v priestore štartu a cieľa
v bežeckom areáli. Tzv. „mokrý variant“ je
plánovaný v interiéri hotela Patria. Hlavným
dňom celého podujatia je nedeľa 24. apríla,
kedy sa o 11.00 hod. uskutočnia samotné
Majstrovstvá sveta stredoškolskej mládeže v cezpoľnom behu. Chlapci pobežia tri
okruhy o dĺžke 1 750 metrov a dievčatá
dva okruhy o dĺžke 1 600 metrov. Príprava samotnej trate bude veľkou výzvou pre

Štart kategórie dievčat.

organizátorov, pretože posledné dve zimy
boli na Štrbskom Plese bohaté na sneh a
samotní pretekári môžu bežať po snehu
iba malú časť trate, na väčšine trate bude
potrebné sneh odstrániť. Z týchto pretekov
sa organizátori snažia zabezpečiť aj „live
stream“ prenos cez internet.
V pondelok 25. apríla budú mať účastníci majstrovstiev voľný deň, ktorý bude
venovaný spoznávaniu usporiadateľského
regiónu a krajiny. Výpravy z jednotlivých
krajín sa spolu s dobrovoľníkmi vydajú v
tento deň po celom tatransko – podtatranskom regióne, jednak za spoznávaním, relaxom i nákupom suvenírov. Vďaka podpore
Železničnej spoločnosti Slovensko budú
môcť všetci účastníci majstrovstiev na

akreditačnú kartu využiť aj
bezplatnú možnosť dopravy
tatranskou električkou a zubačkou. Večer sa uskutoční
v priestoroch hotela Patria aj
kultúrny večer národov, kde
v krátkom vystúpení jednotlivé krajiny predstavia svoje
osobitosti a kultúru.
Zaujímavosťou tohto dňa
bude aj prezentácia kultúrnej časti Zimnej kalokagatie, ktorej športová časť sa
túto zimnú sezónu ani na
tretíkrát neuskutoční. Deti zo základných
škôl z celého Slovenska však zaslali kultúrnej komisii organizačného výboru viac
ako 600 prác, z ktorých komisia vybrala
tých 64 najkrajších. Tieto práce tak budú
prezentované, vyhodnotené a ocenené v
interiérových priestoroch hotela Patria práve pri spomínaných Majstrovstvách sveta
stredoškolskej mládeže v cezpoľnom behu.
V stredu 26. apríla je dopoludnia na
programe majstrovstiev tzv. štafeta priateľstva, ktorej sa zúčastňujú už národnostne
pomiešané dievčensko – chlapčenské

štafety. Toto je už forma spoločenskej
zábavy všetkých účastníkov, ktorá má
demonštrovať súdržnosť tejto mladej športovej komunity z celého sveta. Popoludní
organizátori spolu so Slovenským olympijským a športovým výborom pripravili ešte
vzdelávacie aktivity, ktoré budú zamerané
najmä na súťaženie v duchu fair – play a na
antidopingové aktivity. Posledný deň podujatia vo štvrtok 27. apríla je plánovaný už
iba spoločný odchod jednotlivých delegácií.
Organizačný výbor rozoslal v týchto
dňoch všetkým národným školským športovým federáciám aj informáciu o tom, že sa
v roku 2022 „rozlietalo“ aj letisko Košice, z
ktorého vďaka leteckej spoločnosti Ryanair
budú priame spojenia nielen s letiskami v
okolitých metropolách ako Viedeň, Varšava
či Praha, ale aj priame linky do Londýna,
Dublinu i Manchestru. Táto informácia je
dôležitá najmä z hľadiska dĺžky prepravy
autobusom z príslušného letiska na Štrbské Pleso, pretože po dokončení diaľničného obchvatu Prešova na jeseň v roku 2021
sa dostupnosť košického letiska skrátila na
2 hodiny, pričom krakovské letisko aj vďaka nedokončenému tunelu na diaľničnom
prepojení Krakova s Novým Targom, zostáva stále v dostupnosti minimálne 4 až 5
hodín cesty autobusom.
Najaktuálnejšou úlohou organizačného
výboru v čase do začatia samotného podujatia je úzka spolupráca s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
zabezpečení bezproblémového príchodu i
pobytu všetkých účastníkov majstrovstiev
na Slovensku. V súlade s covid protokolom
pri organizácii hromadných športových akcií budú zabezpečené aj antigénové testy
na testovanie.
Tlačovú správu spracovali Mgr. Andrea
Ristová a Ing. Peter Chudý

Nová predajňa na Štrbskom Plese
Na Štrbskom Plese je otvorená nová predajňa športového tovaru s názvom
Štrbský obchod. Nachádza sa v priestoroch budovy železničnej stanice.
V predajni si môžete kúpiť aj publikácie vydané obcou Štrba.
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