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Aj v našej obci sa pomáha ukrajine aj jej obyvateľom
Koncom februára 2022 bola v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia. Vláda ju vyhlásila v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine.

Z dôvodu pretrvávajúceho vojnového konfliktu sa Obec Štrba rozhodla pomôcť Ukrajine a jej obyvateľom, a to formou poskytnutia finančného príspevku na transparentný
účet ZMOS pod názvom „ZMOS_POMOC_
UKRAJINE“ a úhradou nákladov spojených
so zabezpečením pobytu občanov Ukrajiny
dočasne ubytovaných na území obce Štrba.
Sekciou krízového riadenia MV SR bolo
obci oznámené spustenie rezervačného
systému Bookio (v súvislosti s utečeneckou krízou). Na základe toho informujeme
majiteľov ubytovacích zariadení, ktorí už
poskytujú alebo začnú poskytovať ubytovanie pre utečencov, aby sa registrovali cez
webovú stránku https://pomocpreukrajinu.
sk/sk - ak tak ešte neurobili.
Dostupnosť voľných lôžok v ubytovacom
zariadení po registrácii je online zdieľaná, a
preto je potrebná pravidelná aktualizácia pri
každom ubytovaní a odubytovaní.

Prevažná väčšina Ukrajincov, ktorí prichádzajú z vojnou zničených oblastí, je ubytovaná v hoteli
Rysy v Tatranskej Štrbe. Iniciátorkou tejto pomoci je naša spoluobčianka Mgr. Lenka Potočná
(na foto), ktorá od samého začiatku zabezpečuje všetky potrebné úkony s tým súvisiace. Obec
Štrba jej, všetkým dobrovolníkom, ubytovateľom a sponzorom vyslovuje úprimné poďakovanie.

Do prípravných prác pri zariaďovaní bungalovov pri hoteli Rysy sa zapojili aj členovia nášho DHZ Štrba.

INFORMÁCIA K OZNAČENIU DOMU SÚPISNÝM A ORIENTAČNÝM ČÍSLOM
Podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. je obec povinná určiť súpisné
číslo každej budove nachádzajúcej sa na území obce a zároveň z týchto predpisov vyplýva povinnosť označiť budovu číslom vlastníkovi budovy.
Vlastníci stavieb, nachádzajúcich sa na katastrálnom území obce Štrba, sú povinní označiť svoje stavby súpisnými aj orientačnými číslami podľa
vzoru:

Súpisné číslo

Orientačné číslo

Súpisné číslo (čierne) je pridelené každej skolaudovanej budove v obci, orientačné číslo (červené), slúži na orientáciu na
konkrétnej ulici v obci.
•Označenie domu číslami nie je iba povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale aj
účinnou pomocou pre rýchlejšiu a správnu

orientáciu v obci. Nemá slúžiť iba cudzím
občanom a tým, ktorí v obci nebývajú, ale
aj poštovým doručovateľkám, zdravotníkom, pri doručení zásielok a objednaného
tovaru, zriadencom plynární, elektrární či
vodárenskej spoločnosti a pri rôznych administratívnych úkonoch.
•V neposlednom rade je nenahraditeľnou pomôckou aj pri neočakávanej potrebe záchrannej zdravotnej služby, polície,
prípadne iného zásahu.
•Nezabúdajte, že neoznačená stavba
môže skomplikovať inak celkom nevinnú
situáciu.

•V krajnom prípade, vlastník stavby,
ktorá nie je riadne označená, môže byť
napadnutý, že ide o nelegálnu stavbu, nevybudovanú v súlade s územným plánom
obce a stavebnými predpismi a bez povolenia alebo dodatočného súhlasu príslušného stavebného úradu.
Vážení spoluobčania, všímajte si preto,
koľko domov vo vašom susedstve nie je
správne, resp. vôbec označených číslami a
vžite sa do situácie napr. posádky vozidla
zdravotnej služby, ktorá pri nočnej návšteve nedokáže ani pri najlepšej vôli nájsť
medzi neoznačenými domami ani ten váš.
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Odpad v obci a správne triedenie
Zodpovednosť za životné prostredie a mieru triedenia nesieme my občania, spotrebitelia. Na našom správaní záleží, v akom prostredí budeme žiť.
Obec Štrba a všetci jej obyvatelia v
predchádzajúcom roku 2021 dosiahli
32,93 % úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov. Je to veľa alebo málo? Vieme
však triediť aj lepšie, no zodpovednosť je
na každom z nás... Stretávame sa počas
roka s tým, že v kontajneroch na separovaný odpad nachádzame aj to čo tam nepatrí.
Je v nich komunálny odpad, tráva či kuchynský odpad. Obec pritom zabezpečila
do každej domácnosti kompostér na biologicko-rozložiteľný odpad, ktorý by nemusel
končiť v komunálnom odpade.
Snaha poctivých občanov, ktorým záleží
na životnom prostredí, vychádza preto nazmar a odrádza ich od triedenia. Vyzývame
všetkých, aby neznehodnocovali snahu
občanov správne triediť a nevhadzovali
do separátov komunálny odpad!
Obec vytvorila pre všetkých možnosť
triediť odpad, dvakrát ročne máme veľkoobjemový zber, šesťkrát do týždňa je
otvorený zberný dvor. Stále sa však stretávame s občanmi, ktorí vyhadzujú tento
odpad do prírody v našom katastri. Často-

krát máme nahlásenú nelegálnu skládku v
katastri obce. Je to neskutočne zarážajúce
a smutné, že aj napriek vytvoreným podmienkam sa také niečo deje.
V minulom roku sa nám podarilo vytriediť z veľkoobjemových zberov aj 21,7 ton
dreva, ktoré sa využilo na spätnú výrobu.
Vytriedili sme aj 2 tony šatstva. Počas roka
aj napriek množstvu zle triedeného separovaného odpadu sme dokázali vytriediť
105,64 ton papiera a lepenky, 105,35 ton
skla, 62,1 tonu plastov, 23,845 ton kovov,
3,220 ton VKM, 2,490 ton obalov z kovu,
67,944 ton železa a množstvo nebezpečného odpadu. Aj napriek tomu máme stále
veľa komunálneho odpadu - v roku 2021 to
bolo 1028,15 ton.

Touto cestou sa obraciame na občanov,
aby tatrapak obaly z mlieka, džúsov a pod.
doniesli vytriedené na zberný dvor na ul.
29. januára samostatne vo vreciach. Keď
ich budete takto samostatne triediť a nebudete dávať do zberných nádob na plasty,
pomôžete zároveň obci splniť nábehovú
krivku pre Environmentálny fond v r. 2022.
V zberovej spoločnosti Brantner Poprad
tak budú pripočítané pre obec Štrba, ak si
ich dovezieme osobitne a nie ako súčasť
plastového odpadu.
Vopred všetkým ďakujeme.
INFO:
Výkup sklenených a plastových vratných fliaš v našej obci zabezpečujú v
predajni potravín Martin Hlava na ul.
SNP.
Fľaše musia byť označené logom:

„Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody“
So začínajúcou jarou si 28. marca každoročne pripomíname sviatok všetkých učiteľov.
Oslavy Dňa učiteľov sú jednou z tých
vzácnych chvíľ, kedy si najčastejšie premietame cestu, ktorá učiteľov priviedla k
tomuto povolaniu a zároveň si pripomíname všetky dôležité okamihy strávené za
katedrou. Pre niekoho sú to roky, pre iného
desaťročia. Učiteľ nemôže za dieťa prežiť
život. Môže však prispieť k jeho harmonickému rozvoju, všestrannej výchove, môže
mu dať lásku a starostlivosť, učiť ho morálke a ľudským hodnotám. Pri príležitosti
vášho sviatku vám vyslovujeme poďakovanie za každú iskru poznania, za lásku, v
ktorej klíčia vaše slová. Želáme vám, aby
každý žiak a každá žiačka pochopili hlavne
to, čomu sa hovorí kantorovo srdce… Také
srdce učiteľa, ktoré v každej chvíli bije pre
sviatok poznania. Práve tak, ako na vežiach, kvôli inej svätej veci, stáročia udiera
srdce zvonov.
V tomto čase prežívame veľmi náročné
obdobie. Obdobie, aké sme dosiaľ nezaži-

li. Boli sme nútení zavrieť školské brány
alebo pracovať za nových – náročných a
obmedzených podmienok. Aj tejto úlohy
sa učitelia zhostili veľmi dobre, za čo im
tiež patrí naše poďakovanie. Na znak úcty
a vďaky učitelia Základnej školy v Štrbe,
Materskej školy v Štrbe a Základnej ume-

leckej školy v Štrbe obdržia pri príležitosti
tohtoročného Dňa učiteľov od obce malý
darček a ďakovný list.
Milí naši pedagógovia,
prajeme vám veľa pevného zdravia,
trpezlivosti a tvorivých síl.
Ing. Anna Hurajtová
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Opäť je tu Marec Mesiac knihy
“Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom” - Charles William Eliot.
Pomaly prichádza jar. Je tu marec, ktorý si už od roku 1955 pripomíname ako
„Marec, Mesiac knihy“. Tento prívlastok
vznikol v bývalom Československu na
počesť Martina Hrebendu Hačavského,
slovenského národného buditeľa a ľudového spisovateľa, ktorý sa narodil a zomrel
práve v marci. Bol významným šíriteľom
slovenskej a českej knihy, a tým aj osvety a vzdelanosti. Dnes už úlohu Mateja

Deti z materskej školy v obecnej knižnici boli pozornými poslucháčmi.

Žiaci z vyšších ročníkov základnej školy pri prezeraní knižných publikácií.

Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry
a podporu vzdelávania - plnia knižnice. O
to sa snaží aj naša knižnica. Čítanie je aj
dnes v tomto pretechnizovanom období
dôležitou súčasťou života. Dvojnásobne to
platí v prípade detí, ktoré si čítaním rozvíjajú myslenie i fantáziu. My v knižnici
vieme, aké dôležité je podporovať deti v
čítaní.
Obecná knižnica v Štrbe prešla pred
dvoma rokmi celkovou rekonštrukciou,
kvôli ktorej musela byť rok zatvorená.
Potom prišla pandémia a s ňou množstvo opatrení, ktoré neumožňovali jej
prevádzku. Dva roky sme nemohli slávnostne privítať ani prváčikov a odovzdať
im čitateľské preukazy. Tento rok sme v
marci zaktivizovali svoju činnosť a čitateľom sme všetko vynahradili. Prvákov
a druhákov sme privítali vo vynovených
priestoroch a slávnostne sme ich uviedli
medzi čitateľov knižnice. Pre deti materskej a základnej školy sme pripravili rôzne
podujatia. Deti z materskej školy zavítali
na rozprávkové dopoludnia, čítanie hádaniek a spoznávanie knižničných noviniek.
Navštívili nás aj škôlkari z Tatranskej
Štrby. Pre žiakov základnej školy sme
pripravili informačné dopoludnia - hodiny
knihovníckej gramotnosti, ako sa orientovať v prestavanej knižnici. Dnes už vieme,
že chýba absencia čítajúceho rodiča, ktorý si to ani neuvedomuje, že je vzorom pre
svoje dieťa. Čítanie je ten najjednoduchší
a najdostupnejší spôsob, ako môže podporiť rodič svoje dieťa. Knižnica každoročne
nakupuje nové a zaujímavé knižné tituly
pre všetkých čitateľov, či sú to tí najmenší
alebo najstarší. Srdečne pozývame všetkých občanov do vynovených priestoroch
našej knižnice. V knižnici nájdete knihy
nielen na oddych, ale aj na samoštúdium
či odbornú literatúru.
Obecná knižnica v Štrbe je otvorená v
utorok a štvrtok od 13,00 hod. – 17,30
hod.
Pobočka knižnice v Tatranskej Štrbe je
otvorená pondelok, utorok, štvrtok, piatok
od 9,00 hod. – 11,00 hod – v stredu od
13,00 hod. – 17,00 hod.
Ročný čitateľský poplatok do 14 rokov
- 2,-- eurá, nad 14 rokov - 4,-- eurá.
Ing. Štefánia Srebalová
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Zaznamenali sme

Obec Štrba v spolupráci so Žilinskou
univerzitou spracováva dokumenty – dopravnú štúdiu Štrbského Plesa ako podklad pre vypracovanie generelu dopravy
a Krajinno-ekologického plánu územia. Za
týmto účelom sa dňa 26. 2 2022 (sobota)
uskutočnil monitoring statickej a dynamickej dopravy na Štrbskom Plese, t.j. sčítanie

prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel.
Prieskum vykonávali pracovníci UNIZA za
spolupráce našich dobrovoľných hasičov.
Samotné sčítanie prebehlo na 7 stanovištiach statickej dopravy a 4 stanovištiach dynamickej dopravy v čase od 8.00 hod ráno
do 18.00 hod večer za priaznivého počasia.
V súčasnej dobe UNIZA pracuje na spra-

covaní a digitalizácií údajov z videozáznamov a sčítacích hárkov. Nasledovať bude
vyhodnotenie zaznamenaných EČV, dĺžky
parkovania, obsadenosti parkovísk, počty/
podiely jednotlivých okresov SR a zahraničných EČV, vyhodnotenie zdrojovej, cieľovej
a tranzitnej dopravy - následne vypracovanie samotnej štúdie.

Úprava NN vedenia a verejného osvetlenia v časti ulice Hlavnej a Čsl. armády.

Materská škola v Štrbe zorganizovala pre deti na športovom štadióne
olympijský festival.

Vynovené sociálne zariadenia na Športovom štadióne v Štrbe.
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Nové predajne v Tatranskej Štrbe

V Tatranskej Štrbe bola po trojmesačnej
prestávke opätovne otvorená predajňa potravín pod názvom „Potraviny Šerfel 2“.

Prevádzkovateľom je Dušan Šerfel zo
Štrby. Potraviny sa nachádzajú v objekte
pôvodnej predajne potravín na sídlisku. Ve-

ríme, že predajňa poskytne našim obyvateľom a návštevníkom kvalitné služby.
V Tatranskej Štrbe v priestoroch železničnej stanice bola
otvorená nová predajňa DAMIS TATRY, v ktorej si môžete
zakúpiť rôzny sortiment textilu,
kabelky, ruksaky a pod. s výšivkou alebo potlačou. Bližšie
informácie k ponúkaným službám a sortimentu nájdete na
https://www.damistatry.sk/.

POHOSTINNOSŤ JOZEFA SZENTIVÁNYIHO
Zakladateľ Štrbského Plesa Jozef Szentiványi bol počas celého svojho života známy svojou príslovečnou pohostinnosťou a dobrosrdečnosťou.
Keďže si tohto roku pripomíname okrúhle, stopäťdesiate výročie založenia tejto najvyššie položenej osady v celom vtedajšom Uhorsku, budeme
počas celého roku aj v jednotlivých číslach Štrbských novín postupne prinášať zaujímavosti zo života tejto významnej osobnosti vtedajšej Liptovskej
župy. Najvýznamnejšou spoločenskou udalosťou, kedy sa mohla prejaviť vychýrená pohostinnosť Jozefa Szentiványiho, boli každoročne oslavy jeho
menín 19. marca, ktoré tradične prebiehali v jeho rodinnom sídle v Liptovskom Jáne. No keď si dal v roku 1872 postaviť súkromnú poľovnícku
chatku pri južnom brehu jazera Štrbské pleso, založil tým nielen novú tatranskú osadu Štrbské Pleso, ale začal aj novú etapu svojej pohostinnosti
priamo v lone tatranskej prírody.
Oslavy menín Jozefa Szentiványiho v Liptovskom Jáne, ktoré sa každoročne konali
19. marca, boli vždy vrcholnou spoločenskou udalosťou vo vtedajšom hornom Uhorsku. V nijakej župe v celom hornom Uhorsku sa nenachádzalo viac takých slávnych
pohostinných domov, ako bola panská vila
gemerského Jozefa Szentiványiho, pána
perly Liptovskej župy, Štrbského Plesa. Jozefa velebili ako úctyhodného člena pradávnej a vynikajúcej rodiny so slávnou minulosťou, obklopenou priateľstvom aristokracie,
láskou šľachtictva, úctou meštianstva a
prostého ľudu, úradných aj neúradných kruhov. Medzi desiatkami každoročných hostí

Domček porybného pri Štrbských rybníkoch.

boli vždy významné osobnosti Liptovskej
aj Spišskej župy, pričom oslávenec dostal

vždy aj viac ako stovku zdravíc a telegramov, či už od cisárskeho a kráľovského
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dvora, predstaviteľov Uhorského karpatského spolku, Maďarského turistického
spolku, Košicko-bohumínskej železnice,
ako aj z mnohých iných miest, dokonca aj
z Rakúska od viacerých aristokratických
rodín.
Hlavným dôvodom výstavby súkromnej poľovníckej chatky Jozefa Szentiványiho, ktorá bola situovaná na južnom
brehu jazera Štrbské pleso bola potreba
prístrešku, do ktorého by sa mohol maJozefova turistická chata z roku 1875.
jiteľ osady so svojimi priateľmi uchýliť
pri svojich potulkách. Išlo o jednoduchý stala súčasťou Grandhotelu Kempinski High
prízemný zrub so sedlovou strechou, ktorý Tatras.
Pôvodná poľovnícka chatka Jozefa Szensvojím zovňajškom pripomínal vtedajšie horárne. Z pozdĺžnej a centrálnej chodby sa v tiványiho nebola zničená, ale podľa zistení
ňom obojstranne vchádzalo do oddelených Ota Jalčovíka bola v spomínanom roku
a nepriechodných izieb, po štyroch na kaž- 1893 rozobratá a prenesená na nové miesto
dej strane. Chatka mala vchodové dvere od na Štrbskom Plese, a to k dvom novovybuvýchodu a od nich viedol chodník rovno k dovaným rybníkom pri potoku Mlynica.
Rybníky, ktoré slúžili na chov pstruhov pre
plesu.
Čoskoro sa ukázalo, že chatka nebude potreby umelého zarybňovania Štrbského
slúžiť iba majiteľovi a jeho pozvaným hos- plesa, boli pomenované po Jozefovi Szenťom. O nocľahy, prípadne aj malé občerstve- tiványim a jeho bratovi Mikulášovi. Nanovo
nie pri malebnom jazere prejavovalo záujem postavený objekt bývalej poľovníckej chatky
čoraz viac ľudí. Majiteľ preto v roku 1873 tak na tomto mieste ďalej slúžil ako domček
tento objekt sprístupnil širšej verejnosti aj porybného, ktorý sa staral o spomínané dva
ako prvú ubytovňu. Chatku postavili štrb- rybníky. Táto lokalita bola neskôr premeskí „crmomani“ pod vedením Františka novaná na Štrbské rybníky a v súčasnosti
Zuskina /Ferencz Zuszkin 1841 - 1924/, nesie poetický názov Jazierka lásky.
Vrátime sa však naspäť k pohostinnosti
hlavného lesného radcu a inšpektora szentiványiovských lesov z Liptovského Svätého Jozefa Szentiványiho. Prvých významných
Jána. Chatka fungovala na tomto mieste do hostí vo svojej novopostavenej poľovníckej
roku 1893, kedy ustúpila výstavbe nového chatke pri Štrbskom Plese privítal Jozef
honosného sídla Jozefa Szentiványiho – Jo- Szentiványi už v auguste 1874, kedy na výzefovej vily, pôvodne nazývanej Szentivá- let k jazeru pozval viacerých hostí zo Smonyi-lak, intímnejšie aj József-lak, ktorá bola kovca a Korytnice na čele s vtedajším predv roku 1919 premenovaná na Jánošík a po sedom uhorského parlamentu Vojtechom
komplexnej rekonštrukcii sa v roku 2009 Percelom /Béla Perczel 1819 – 1888/. Výletu sa zúčastnili aj mnohé dámy. Szentiványi
v chatke pohostil účastníkov výletu a chvála
na jeho vychýrenú pohostinnosť už vtedy

Jozefova vila bola honosným sídlom Jozefa
Szentiványiho.

zanechala na zúčastnených hlboké dojmy. Ďalšia návšteva rodinnej spoločnosti
z okolia Liptovského Mikuláša s takmer
tridsiatkou osôb nasledovala v závere
augusta. Účastníkom tohto výletu bol aj
hlavný župný notár Vojtech Majlát /Béla
Majláth 1831 – 1900/, pričom sa spoločnosť pohostila z vlastných prinesených
zásob v chatke na južnom brehu jazera,
ktorá bola postavená v švajčiarskom štýle.
Už začiatkom augusta 1876 zorganizoval Szentiványi niekoľkodňovú poľovačku,
ktorej sa zúčastnila početná spoločnosť
a zástupcovia rodín Bán, Szentiványi a
Smrečáni, takže pozvaní hostia boli ubytovaní nielen v poľovníckej chatke, ale aj novopostavenej Jozefovej chate, ktorú Uhorský
karpatský spolok otvoril na Štrbskom Plese
v roku 1875. Všetci pozvaní hostia sa tak
mohli tešiť nielen z vychýrenej pohostinnosti a dobrosrdečnosti domáceho pána, ale
obdivovať aj nádherný revír a vzácnu zver.
Jozefova chata bola miestom aj ďalšieho
tradičného zakončenia úspešnej poľovačky
v septembri v roku 1880, počas ktorej hlavný hosť, vtedajší hlavný župan Liptovskej
župy Vojtech Majlát udelil domácemu pánovi Jozefovi Szentiványimu titul „Maďarský
kráľ plies“, za jeho zásluhy pri zarybňovaní
Štrbského plesa.
V roku 1879 dal Szentiványi tiež na južnom brehu jazera postaviť hostinec, ktorý
bol pomenovaný ako hotel Štrbské pleso
/Csorba-tó/. Nájomcami hotela boli Andrej
Kráľ a Samuel Klimo. A práve na terase
tohto hotela v roku 1882 privítalo Štrbské
Pleso svoju prvú vznešenú aristokratickú
návštevu, a to manželský pár Lujzu s Filipa Coburgovcov, ktorí sa sem 7. júla vybrali
na celodenný výlet zo Starého Smokovca,
kde boli počas svojho pobytu vo Vysokých

Otvorenie prevádzky parnej zubačky v roku 1896, Jozef Szentiványi sediaci druhý zľava.
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Tatrách ubytovaní. Príslušníci aristokratických kruhov však radi na Štrbské Pleso
prichádzali aj na poľovačky. V polovici septembra 1886 prijal Szentiványiho pozvanie
na tradičnú jesennú poľovačku na kamzíky
v Mlynickej doline aj člen cisárskej rodiny
z Viedne arcivojvoda Jozef-August Habsbursko Lotrinský /1872 – 1962/, v nasledujúcich rokoch využili pozvanie na návštevu
Štrbského Plesa aj ďalší viacerí príslušníci
panovníckeho dvora.
Mimoriadnu návštevu prijal Jozef Szentiványi aj v auguste 1885, kedy celý podtatranský región navštívil vtedy veľký muž
Francúzska, tvorca Suezského prieplavu,
Poľovnícka chata Jozefa Szentiványiho (vľavo) a hotel Štrbské Pleso.
Ferdinand de Lesseps so sprievodom. Osobitným vlakom pricestovali do Štrby a po- najskoršej opätovnej návštevy Štrbského Celá spoločnosť mala vynikajúcu náladu a
tento deň, strávený na Szentiványiho Štrbtom koňmi a kočmi vyšli na Štrbské Pleso. Plesa.
V roku 1893 bola vybudovaná na mieste skom Plese bol pre nich nezabudnuteľný.
Na hostí urobil prvý pohľad na jazero a jeho
okolie veľký dojem, nevedeli sa vynadívať. bývalej poľovníckej chatky Jozefa Szenti- Bolo to práve v čase, keď vrcholili prípravy
Na plese strávili prechádzkou a pohostením ványiho na južnom brehu plesa honosná na výstavbu ozubnicovej železnice na Štrbniekoľko hodín a Lesseps osobne poďakoval súkromná vila, ktorá dostala názov Jozefo- ské Pleso a rozhodovalo sa o jej budúcom
za pohostinnosť a starostlivosť. Na večer od- va vila /Józseflak/ a ktorú tiež vybudoval prevádzkovaní.
Osudovú návštevu vo svojej vile prijal
cestovali hostia osobitným vlakom do Košíc. Gedeon Majunke. Vila mala pätnásť obytV auguste 1887 Jozef Szentiváyni privítal ných miestností a vežičku, ktorá slúžila ako Jozef Szentiványi v júni roku 1900, kedy
na Štrbskom Plese do tých čias najurodze- rozhľadňa. Vybudovaním tohto súkromného v nej hostil baróna Júliusa Vlašiča /Gyula
nejšiu návštevu, a to srbského kráľa Mila- sídla si vytvoril Jozef Szentiványi aj nový Wlassics 1852 - 1937/, ministra vzdelávania a cirkevných záležitostí uhorskej
na I. Obrenoviča /1854 – 1901/ spolu
vlády, spolu s manželkou, synom a dcés následníkom trónu Alexandrom /1876
rou Margitou. Vtedy sa prvýkrát s minis– 1903/ a sprievodom. Keďže sa jednalo
trovou dcérou videl aj jediný syn Jozefa
o oficiálnu štátnu návštevu Uhorska, srbSzentiványiho st., Jozef Szentiványi ml.
ského kráľa sprevádzal za uhorskú stranu
Toto stretnutie malo potom svoje pokraaj gróf Emanuel Andráši /Manó Andrássy
čovanie počas letnej rekreácie rodiny
1821 – 1891/, poslanec Uhorského sneVlašičovcov v roku 1903, kedy sa v Jomu a politik, ktorý sa hrdil aj označením
zefovej vile konala milá rodinná slávnosť,
„železný gróf“. Bol totiž veľkým podporopočas ktorej sa Jozef Szentiványi ml. zavateľom baníctva na Gemeri a zaslúžil sa
snúbil so slečnou Margitou Vlašičovou.
aj o prestavbu betliarskeho kaštieľa do
Po návrate do Budapešti k tejto rodinnej
podoby, ako ho poznáme dnes. Hostia
udalosti blahoželali ministrovi Vlašičovi
sa poprechádzali v sprievode domáceho
na zasadnutí parlamentu aj mnohí jeho
pána okolo impozantného jazera a vyjad- Skupina hostí pri jazere v roku 1872.
priatelia a kolegovia.
rili obrovské nadšenie z krásy okolitej príJozef Szentiványi až do konca svojho
rody. Po prechádzke bol servírovaný vynika- priestor pre pohostenie svojich súkromných
života v roku 1905 zostal na svojich majúci obed, hodný preslávenej štrbskopleskej hostí.
To, že Szentiványi bol muž činu a ako cie- jetkoch, či už v Liptovskom Jáne, alebo na
kuchyne. Po obede sa hostia ešte člnkovali
na jazere a potom sa spoločnosť vybrala na ľavedome postupoval pri svojich zámeroch, Štrbskom Plese, verný svojej príslovečnej
stanicu Štrba, kde ich čakal osobitný vlak. najlepšie dokázal 13. júna 1895, kedy po- pohostinnosti, ktorá bola určená nielen príPo ukončení záverečnej dvojdňovej poľo- zval na Štrbské Pleso všetkých riaditeľov že- slušníkom tých najvyšších aristokratických
vačky v septembri 1891 pozval Jozef Szen- lezničných spoločností v Rakúsko-Uhorsku, kruhov, ale aj turistom, návštevníkom a štutiványi, ako bývalo už tradične zvykom, svo- ktorý mali deň predtým svoje zasadnutie v dentom, ktorí prichádzali obdivovať krásy
jich hostí na slávnostný obed opäť do svojej Starom Smokovci. Urodzenú spoločnosť, najvyššie položenej osady celého Uhorska.
poľovníckej chatky. Po obede si so svojimi pozostávajúcu z viac ako tridsiatich pánov Z dnešného pohľadu by sme povedali, že
hosťami ešte osobne prezrel interiér neďa- pozval na svoje Štrbské Pleso, kde ich roz- svojim každodenným konaním robil neocelekej, novopostavenej vily Mária Terézia, delil do troch skupín. Jedna sa prechádzala niteľné „public relation“ nielen Štrbskému
ktorá bola zariadená s veľkým pohodlím a okolo plesa po Klotildinej promenáde, druhá Plesu, ale celým Vysokým Tatrám, ktoré
dobrým vkusom. Túto budovu, ktorá mala sa člnkovala a tretia sa vydala k blízkemu boli v tom čase označované ako „uhorské
sedemnásť izieb, postavil Gedeon Majunke Popradskému plesu. Vrcholom dňa bol Švajčiarsko“.
Podľa knihy Životné osudy
v roku 1890. Všetci prítomní hostia sa po- skvelý obed, ktorý pozostával z dvanástich
Jozefa Szentiványiho
tom v najlepšej nálade vybrali späť do Sta- chodov, ku ktorým sa podávali najlepšie
voľne spracoval Ing. Peter Chudý
rého Smokovca s vysloveným želaním čo maďarské vína a francúzske šampanské.
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Z výročnej členskej schôdze Kulturistického oddielu ŠK Štrba
Členovia Kulturistického oddielu ŠK Štrba hodnotili svoju činnosť na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 26. 2. 2022 v priestoroch
posilňovne. Všetky športové organizácie a kluby si prešli a naďalej prechádzajú pre vznik a šírenie pandémie Covid-19, rôznymi obmedzeniami vo
svojej športovej činnosti. Aj kulturistický oddiel pristúpil k opatreniam vydaných vládou SR a krízového výboru obce Štrba. Počas možného vstupu
do priestorov posilňovne, bol upravený poriadok a povinnosti členov oddielu.
Činnosť KO hodnotili od VČS 2021, ktorá
v súvislosti s pandemickými opatreniami sa
presunula na neskorší termín a konala sa vo
vonkajších priestoroch športového štadióna,
kde bola spojená s varením gulášu, na ktorý
boli pozvaní aj zakladajúci členovia oddielu.
Pre finančné zabezpečenie činnosti a
vytváranie materiálno – technickej základne interiéru posilňovne v roku 2021 boli
určené finančné prostriedky z členského
jednotlivých členov, z príspevkov prispievateľov 2% dane z príjmu, ako aj finančného
príspevku od Obce Štrba, Pozemkového
spoločenstva Urbár Štrba a Poľnohospodárskeho družstva Štrba. Podľa finančných
možností obnovujú a vylepšujú posilňovacie
vybavenie interiéru posilňovne. V roku 2021
do priestorov posilňovne zakúpili podlahu.
Predsedom Výboru KO v Štrbe je
Mgr. Pavol Marec, čestným predsedom
Stanislav Chalúpka, kontrolórom Rastislav
Gejdoš a členmi výboru Mgr. Marek Baláž
a Pavol Garaj.

Výročná členská schôdza sa uskutočnila v priestoroch posilňovne v Štrbe.

Pre zvýšený každoročný záujem o členstvo je stanovený počet členov vplyvom
pretrvávania a šírenia COVID -19 v kulturistickom oddiele na 50 členov v roku. S týmto

počtom členskej základne patrí medzi najväčšie športové oddiely v obci Štrba.
Mgr. Pavol Marec
predseda KO ŠK Štrba

VOJENSKÝ KONFLIKT „ZAMIEŠAL KARTY“ AJ ORGANIZÁTOROM MS
Vojenský konflikt, ktorý sa v Európe rozhorel 24. februára 2022, po napadnutí Ukrajiny vojskami Ruskej federácie, má už svoj odraz aj v
príprave organizácie nadchádzajúcich Medzinárodných školských majstrovstiev ISF v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnia v Športovom areáli
na Štrbskom Plese v termíne od 22. do 27. apríla 2022. Viaceré krajiny, napríklad Taliansko alebo Čína sa už z podujatia definitívne odhlásili,
ďalšie krajiny, ako Alžírsko, Maroko či Uganda zatiaľ so svojimi prihláškami vyčkávajú. Momentálne tak majú organizátori na stole prihlášky z
trinástich krajín sveta, vrátane slovenskej reprezentácie.

Vzhľadom na blížiaci sa termín podujatia
zasadal organizačný výbor pod vedením
svojho predsedu Romana Králika 8. marca 2022 v bežeckom areáli na Štrbskom
Plese, aby sa priamo v mieste pretekov

doladili posledné úlohy. A tak sa vzhľadom
na počet prihlásených krajín otvárací ceremoniál podujatia uskutoční na Námestí
MS 1970 pred hotelom FIS, kde pri Bráne
borcov prebehne aj slávnostný akt vztyčovania vlajok. Prekonzultovali sa aj možnosti výberu náhradných bežeckých tratí v
prípade, že koncom apríla bude na bežeckých lyžiarskych tratiach na Štrbskom Plese ešte veľmi vysoká snehová pokrývka.
Organizačný výbor sa v ostatných dvoch
mesiacoch sústredil na domácu i medzinárodnú propagáciu tohto podujatia, najmä
prostredníctvom samostatnej webovskej
stránky isfcc.sass.sk, ktorá je spoločne v
slovenskom i anglickom jazyku a je prepojená nielen na webovskú stránku ISF, ale

aj na FB a Instagram, aby sa informácie
dostali k čo najširšiemu okruhu záujemcov. Aktualizovaný bulletin majstrovstiev
bude vydaný bezprostredne pred začiatkom podujatia. V roku 2022 budú vydané
spolu až tri tlačové správy s najaktuálnejšími informáciami o priebehu prípravy tejto
športovej akcie. Bol stanovený aj termín
tlačovej porady pred začiatkom majstrovstiev priamo na Štrbskom Plese, táto sa
uskutoční o 16.00 v hoteli Patria 21. apríla 2022, kde bude „hlavné sídlo“ celého
podujatia.
V uplynulých dňoch organizačný výbor
predložil Medzinárodnej federácii školského športu na odsúhlasenie aj všetky
návrhy interiérových i exteriérových pro-
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pagačných nosičov /transparentov,
banerov, identifikačných kariet,
diplomov, hlavičkového papiera,
smerových šípok, vlajočiek, rollupov a účastníckych tričiek/, ktoré
budú používané na Štrbskom Plese
počas celých majstrovstiev sveta.
Majstrovstvá navštívi aj ambasádor
podujatia, olympijský víťaz z LOH z
Pekingu v chôdzi a terajší náčelník
armádneho športového strediska v
Banskej Bystrici Matej Tóth, ktorý
osobne aj odštartuje Štafetu priateľstva, ktorá sa uskutoční 26. apríla
2022.
Akreditačné centrum majstrovstiev bude otvorené v priestoroch
Vatra klubu v hoteli Patria od
21. apríla 2022, kedy prídu už prvé
výpravy, a to z Mexika a Izraela. Už
deň predtým však na Štrbské Pleso
cez Viedeň dorazia štyria technickí
delegáti ISF, pretože spoločným
organizátorom podujatia je Slovenská asociácia športu na školách a
Medzinárodná federácia školského športu. Slovenská výprava príde na Štrbské
Pleso 22. apríla 2022, jej zloženie bude
jasné po opakovanej kvalifikácii na tieto
majstrovstvá sveta, ktorá sa uskutočnila
v stredisku Látky 15. marca 2022. Školy
z celého Slovenska mali možnosť prihlásiť
do tejto kvalifikácie svoje 6-členné družstvá chlapov a dievčat.
V záverečnej etape prípravy sa organizačný výbor majstrovstiev rozšíril aj
o viacerých nových členov. Nás teší, že
sú medzi nimi aj mnohí bývalí vynikajúci slovenskí športovci a reprezentanti. K
Matejovi Tóthovi, zlatému olympionikovi v
chôdzi z Tokia a trojnásobnej olympioničke
v behu na lyžiach Ľubomíre Iľanovskej-Balážovej pribudol aj Pavol Hurajt, olympijský

medailista v biatlone z Vancouveru,
k viacnásobnej československej
rekordérke v skoku do diaľky a v
behu na 100 metrov Eve Murkovej
pribudol aj Ján Tomko, rodák zo
Štrby a bývalý vynikajúci šprintér a
dlhoročný československý rekordér
v behu na 200 metrov. Celý kolektív
organizačného výboru je pripravený
vytvoriť pre všetkých mladých športovcov, ktorí pricestujú na Štrbské
Pleso, nielen najlepšie podmienky
na športové zápolenie v duchu fair
play, ale aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov z návštevy nášho
regiónu.
Tlačovú správu pripravili
Mgr. Andrea Ristová a Ing. Peter
Chudý

Venujte 2 % zo svojich daní pre
Ivetku Chalúpkovú, Štěpánkovická
742/14, Štrba prostredníctvom Asociácie pomoci postihnutým – APPA,
Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany,
IČO: 42173809. Tlačivo „Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby“ je potrebné
vyplniť na meno Asociácie pomoci postihnutým – APPA a spolu s tlačivom
„Potvrdenie o zaplatení dane“ doručiť
priamo Ivetke Chalúpkovej. Ďakujeme.

Podujatia turistického oddielu ŠK Štrba na rok 2022
Poludnica - pešia turistika (P)
Termín: nedeľa 24. 4. 2022
Trasa: Závažná Poruba - Poludnica - Iľanovské sedlo - Iľanovo - Závažná Poruba
Folkmárska skala - cykloturistika (C)+(P)
Termín: nedeľa 1. 5. 2022
Trasa: Jaklovce - Folkmárske sedlo - Folkmárska skala – Ružín - starý žel. tunel /potrebná čelovka/ 41 km
Okolo Tatier (C)
Termín: sobota - nedeľa 28. - 29. 5. 2022
Trasa: 1. deň: Trstená - Nowy Targ - Ždiar
2. deň: Ždiar - T. Kotlina - T. Lomnica - Smokovce - Hágy - Mengusovce - Štrba
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Jánošíkove diery - Rozsutce - vysokohorská turistika (VHT)
Termín: nedeľa 12. 6. 2022
Trasa: Terchová - Jánošíkove diery - Veľký a Malý Rozsutec - Terchová
Vysoké Tatry - Javorová dolina (VHT)
Termín: nedeľa 26. 6. 2022
Trasa: Javorina - sedlo Sedielko - Téryho chata - Hrebienok - Smokovce
Krpáčovo, Vajskovská dolina (P)
Termín: 10. 7. 2022
Trasa: Črmné - Vajskovská dolina - Pálenice - Vajskovský vodopád a späť, kúpanie v Krpáčove
Vysoké Tatry - ferata Priečne sedlo (VHT)
Termín: nedeľa 24. 7. 2022
Trasa Smokovce - Malá studená dolina - Priečne sedlo - Zbojnícka chata - Veľká Studená dolina - Smokovce
Gelnica, Kojšovská hoľa (P)
Termín: nedeľa 7. 8. 2022
Trasa: Gelnica - Chata Izbica - Chata Erika - Kojšovská hoľa - Strieborná - Gelnica alebo len Gelnica
Rakúsko - Alpy - Vysoké Taury (P)
Termín: august 2022.
Trasa : podľa dohody
Výstup pod Štrbský štít (VHT)
Termín: nedeľa 11. 9. 2022
Trasa: Štrbské Pleso - Mlynická dolina - Capie pleso a späť
Hájske vodopády, Zádielska dolina (P)
Termín: nedeľa 18. 9. 2022
Trasa: Háj - Hájske vodopády - Hálska dolina - Hačava a späť, alternatíva Háj - Okrúhly laz - Veľký sčob - Zádiel - Zádielska dolina - Na skale - Okrúhly laz - Háj
Čisté hory (P)
Čistenie tatranských dolín /Furkotská, Mlynická/ 24. 9. 2022, podľa aktuálnych propozícií
Kontakty:
Branislav Gotthardt 0905 917 235
Pavol Erdziak 0908 970 565
Pavel Šerfel 0907 992 797
Ján Tomko 0904 224 449
Dôležité upozornenie:
Všetky podujatia sú na vlastnú zodpovednosť!
Vzhľadom na skutočnosť, že doprava na podujatia je prevažne zabezpečovaná vlastnou autodopravou, je potrebné
nahlasovať svoju účasť tri dni dopredu. Pri nepriaznivom počasí sa túra môže zrušiť alebo presunúť na iný termín.
Turistický oddiel ŠK Štrba

Futbalová súťaž "A" mužstva - rozpis jarnej časti
27.03.
03.04.
10.04.
17.04.
24.04.
01.05.
08.05.
15.05.
22.05.
29.05.
05.06.
12.06.
19.06.

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

ŠK Štrba - Futbalový klub Svit
FK Vysoké Tatry - ŠK Štrba
ŠK Štrba - ŠK Harichovce
TJ Nový život Kluknava - ŠK Štrba
ŠK Štrba - MFK Gelnica
FK 05 Levoča - ŠK Štrba
ŠK Štrba - FK 1931 Hranovnica
FK Veľká Lomnica - ŠK Štrba
ŠK Štrba - TJ Tatran Ľubica
OFK Vikartovce - ŠK Štrba
ŠK Štrba - FK Olcnava
OŠK Teplička - ŠK Štrba
ŠK Štrba - TJ Slovan Nálepkovo
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Tajničku z krížovky ŠN č. 3/2022 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk
do 15. 4. 2021. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo
Štrbských novín č. 2/2022: Milovať neznamená vlastniť, ale starať sa. Knižnú publikáciu vyhrávajú: 1. Ľubomír Popardovský, 1.mája 599, 059
38 Štrba, 2. Michaela Štefková, Vyšné Hágy 13, 059 84 Vysoké Tatry. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo v Tatranskej Štrbe.
Mimoštrbským výhercom bude knižná publikácia zaslaná poštou.
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