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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe dňa 21. marca 2022
Projekt na výstavbu chodníka a opravu
ciest
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe (ďalej len
OcZ) schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
(pozemné komunikácie) z fondov EÚ za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie
infraštruktúry pre MRK v   Štrbe“ (ďalej len
„projekt“). V rámci tohto projektu sa plánujú opraviť miestne komunikácie na troch
uliciach: na Školskej ulici (od futbalového
štadióna až po Hlavnú ulicu), ul. 29. januára
a Družstevnej ulici. Pôjde o pokládku nového
asfaltu, vrátane osadenia nových cestných
obrubníkov a spevnenia krajníc týchto ciest.
Okrem toho je predmetom tohto projektu aj
výstavba plánovaného nového chodníka na
ul. Čsl. armády v Štrbe v dĺžke 792 m (t.j.
od Hlavnej ulice až na koniec obce – smer
Važec). Z celkových nákladov až 95 % uhradí
štát a EÚ a z rozpočtu obce pôjde len 5 %
z celkových nákladov. V prípade úspešnosti tohto projektu sa predpokladá realizácia
stavebných prác možno koncom roka 2022,
resp. až počas roka 2023.
Prenájom majetku obce pre spoločnosť
OTV, s.r.o. Štrba
OcZ schválilo prenájom nehnuteľného a
hnuteľného majetku obce pre potreby nájomcu: OTV, s.r.o. Štrba na dobu neurčitú za
nájomné 1 € ročne za účelom zabezpečenia
správy Športového areálu na Štrbskom Plese, správy a údržby miestnych komunikácií,
verejného osvetlenia a verejnej zelene na
území celej obce a zabezpečenia zberu a
prepravy komunálneho odpadu v obci Štrba.
Ide o majetok, ktorý OTV, s.r.o. Štrba už dnes
užíva a spravuje pre vyššie uvedené účely.  
Zoznam tohto majetku je špecifikovaný v materiáli, ktorý je zverejnený na www.strba.sk.
Prenájom priestorov pre lekárov v CIZS
Štrba
OcZ na svojom zasadnutí dňa 13. 12.
2021 schválilo prenájom nebytových priestorov (ambulancií) pre lekárov, ktorí budú pôsobiť v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti v Štrbe v zmysle Zásad prenájmu
nebytových priestorov. Následne boli obci
doručené požiadavky a pripomienky lekárov
k výške nájmu a samotnej prevádzke CIZS
v Štrbe. Obec posúdila tieto pripomienky a
požiadavky, porovnala podmienky, za akých
fungujú podobné zariadenia v blízkom okolí

(napr. mesto Vysoké Tatry). V snahe zachovania a udržania zdravotnej starostlivosti,
obec navrhla od 1. 4. 2022 zmeniť zmluvné
podmienky  na prenájom týchto priestorov na
základe požiadavky lekárov z pôvodnej doby
neurčitej na dobu určitú – 5 rokov (obdobie
monitorovania projektu CIZS) a výšku pôvodne stanoveného nájomného (cca 600 až
650 EUR ročne na nové nájomné vo výške
1 € ročne za celý priestor u každého lekára v
CIZS Štrba. Náklady na energie si hradí každý lekár osobitne na základe samostatných
meračov médií. V CIZS bude mať prenajaté
priestory:
MUDr. Eva Ludrovanová - všeobecný lekár
pre dospelých
MUDr. Mária Kotryová – stomatológ
MUDr. Marián Patrik – všeobecný lekár pre
deti a dorast
MUDr. Peter Brenišin – gynekológ
Predaj pásového vozidla (ratraka) pre Slovenský biatlonový zväz
Obec Štrba rozhodla o prebytočnosti svojho majetku - špeciálneho vozidla - snežného
pásového vozidla zn. Kässbohrer Pistenbully
100 Allseason a rozhodla o predaji tohto
majetku formou obchodnej verejnej súťaže
(uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa
13. 12. 2021). Obec vyhlásila obchodnú
verejnú súťaž na predaj tohto majetku dňa
16. 12. 2021. V určenej lehote bola doručená
jedna ponuka, ktorá nesplnila požiadavku minimálnej ceny, a preto súťaž bola vyhodnotená
ako neúspešná. Dňa 13. 1. 2022 bola opätovne vyhlásená nová obchodná verejná súťaž
na predaj uvedeného majetku za rovnakých
podmienok, avšak v určenej lehote nebola
doručená žiadna ponuka. Súťaž bola vyhodnotená opakovane ako neúspešná. Začiatkom
marca bola Obci Štrba doručená žiadosť Slovenského zväzu biatlonu Banská Bystrica o
kúpu uvedeného snežného pásového vozidla.

Vzhľadom na to, že obchodná verejná súťaž
bola 2x neúspešná a vzhľadom na charakter
žiadateľa (neziskovú organizáciu zastrešujúcu
profesionálny biatlon na Slovensku ako národný športový zväz), ako aj ním ponúknutú
kúpnu cenu, poslanci schválili predaj tohto
majetku za ponúknutú kúpnu cenu 65 000 €
(cena stanovená odborným posudkom).
Určenie výšky úhrad za služby poskytované obcou
OcZ schválilo nové Zásady o určení úhrad
za služby poskytované Obcou Štrba. Prílohou
týchto zásad je sadzobník cien za služby a
úkony poskytované obcou a jej organizáciami
(napr. OTV, s.r.o. Štrba). Niektoré položky tohto sadzobníka zostali nezmenené, niektoré sú
s novými cenami. Zmeny nastanú od 1. mája
2022. Uvedený sadzobník je zverejnený na
www.strba.sk.
Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 1/2022
OcZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 1/2022, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na
území obce Štrba. Uvedené nariadenie upravilo výšku parkovného v prípade parkovania na
miestnych cestách na Štrbskom Plese a zároveň vypustilo niektoré miesta na Štrbskom
Plese, na ktorých sa už nejaký čas neparkuje.
Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok
2022 pre občianske združenia
OcZ schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu obce pre rok 2022 na verejnoprospešné
účely nasledovným žiadateľom na ich činnosť:
• Športovému klubu Štrba
• Základnej organizácii Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých v Štrbe
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• Dobrovoľnému hasičskému zboru Štrba
Folklórne združenie Štrbianček si nepodalo
žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2022,
avšak obec  je pripravená uvedenému združeniu finančne prispieť na jeho činnosť počas
roka 2022 v prípade, že ak o to požiada,
nakoľko má na tento účel v rozpočte obce
vyčlenené finančné prostriedky.
Okrem vyššie uvedených občianskych
združení obec finančne podporuje aj iné
združenia, či zoskupenia, ktoré pôsobia na jej
území, vykonávajú verejnoprospešné aktivity
a ktoré si však nežiadajú o priamu dotáciu z
rozpočtu obce. Takto obec finančne podporuje:
• Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Štrba
• Maticu slovenskú – MO Štrba
• Slovenský zväz zdravotne postihnutých +
Klub dôchodcov Tatranská Štrba
• Slovenský zväz chovateľov – ZO Štrba
• Klub dôchodcov Štrba.
Zmena rozpočtu obce Štrba pre rok 2022
OcZ schválilo zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2022 rozpočtovým opatrením
č. 1/2022.
Prehľad zmien v rozpočte obce je zverejnený na www.strba.sk.

Prijatie návratných zdrojov na prefinancovanie investičných aktivít
V dôsledku výpadku bežných príjmov na
jednej strane (najmä príjem z dane z ubytovania) a neplánovaného nárastu výdavkov
obce na druhej strane (nárast energií, aktuálna inflácia), obec nedokáže v tomto roku
pokryť všetky nevyhnutné naplánované,
resp. už realizujúce investičné aktivity a projekty obce financované aj zo zdrojov EÚ. Po
zvážení všetkých okolností na preklenutie
tejto dočasnej nepriaznivej finančnej situácie,
obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie municipálneho úveru vo výške 300 000,- EUR s
výhodnou úrokovou sadzbou: 12 M Euribor
+ 0,3 % p.a, s dobou splatnosti do 10 rokov
poskytnutého Prima banka Slovensko, a.s.,
na prefinancovanie a dofinancovanie nižšie
uvedených investičných aktivít obce. Suma
ročných splátok na úver predstavuje sumu
95 474,24 EUR, čo je 2,81 % (zákonný limit
je 25 %). Uvedené úverové zaťaženie obce sa
každoročne znižuje o uvedenú sumu ročných
splátok, pričom úverové zaťaženie je nastavené tak, že to obec dokáže finančne zvládnuť
(napriek aktuálne zložitej ekonomickej situácii na Slovensku i v Európe).
Obec plánuje uvedené úverové prostriedky použiť najmä na prefinancovanie realizujúcich alebo schválených projektov obce

(nesúlad ich financovania zo strany štátu,
ktoré trvá niekoľko mesiacov) a tiež na dofinancovanie týchto projektov zo strany obce:
1. Projekt Zlepšenie podmienok MRK v
obci Štrba dobudovaním základnej infraštruktúry – výstavba chodníkov v Štrbe
2. Projekt Vodozádržné opatrenia v obci
Štrba (v Tatranskej Štrbe)
3. Projekt Modernizácia verejného osvetlenia  ul. Hlavná a ul. Čsl. armády a preložky NN
siete na Školskej ulici v Štrbe
4. Modernizácia chodníka na ul. Hlavná v
Štrbe (od hasičskej zbrojnice po obecný úrad)
5. Dofinancovanie výdavkov na výstavbu
materskej školy v Štrbe (dofinancovanie výdavkov z roku 2021, ktoré ministerstvo neakceptovalo)
6. Projekt výstavby verejných WC na Štrbskom  Plese (pri jazere)
7. Modernizácia areálu ZŠ v Štrbe (aj dofinancovanie výdavkov z roku 2021)
8. Projekt Modernizácia autobusových zastávok v Štrbe
9. Projekt Modernizácia objektu Obecného
úradu v Tatranskej Štrbe
10. Vypracovanie projektovej dokumentácie Modernizácia Športového areálu na Štrbskom Plese
11. Projekt Zlepšenie infraštruktúry miestnych komunikácií v Štrbe (cesta - Školská,

Nový chodník k urnový miestam na cintoríne.
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Družstevná, ul. 29. januára a výstavba chodníka na ul. Čsl. armády)
12. Ďalšie projekty a investičné aktivity
schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe
Z činnosti Obecnej polície v Štrbe
OcZ schválilo Organizačný poriadok
Obecnej polície v Štrbe a vzalo na vedomie
Správu o činnosti Obecnej polície za rok
2021. Organizačný poriadok je zverejnený
na www.strba.sk.  
Nakladanie s majetkom obce
1./ OcZ schválilo bezodplatné zriadenie
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce za účelom umiestnenia stavby
„Úprava NN siete na ulici Hlavnej v obci Štrba“ a zabezpečenia prístupu k nej pre účely
jej správy a údržby pre VSD, a.s. Košice.
2./ OcZ schválilo predaj časti pozemku
(11 m2) vo vlastníctve obce (za obecným
úradom) pre umiestnenie novej trafostanice
s príslušenstvom pre VSD, a.s. Košice
3./ OcZ schválilo zriadenie dočasného
záložného práva k stavbe – k budove Obecného úradu v Tatranskej Štrbe, v ktorej sa
nachádza 10 nájomných obecných bytov v
prospech Štátneho fondu rozvoja bývania,
Bratislava na zabezpečenie pohľadávky
vyplývajúcej zo zmluvy o úvere. Tento  bol
poskytnutý ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov v obci Štrba v rámci stavby: „Nájomné byty – prestavba časti Obecného úradu
Tatranská Štrba. Súčasne schválilo záložné
právo   v prospech Ministerstva dopravy a
výstavby SR Bratislava na zabezpečenie
pohľadávky vyplývajúcej zo záložnej zmluvy týkajúcej sa poskytnutej dotácie na obstaranie nájomných bytov v rámci stavby
„Nájomné byty – prestavba časti Obecného
úradu Tatranská Štrba“.
Výberové konanie na riaditeľa Materskej
školy
Poslanci vzali na vedomie výsledok výberového konania na pozíciu riaditeľa Materskej školy v Štrbe na funkčné obdobie
2022 – 2027. Rada materskej školy zvolila
za riaditeľku školy na obdobie 5 rokov Libušu Mravovú zo Štrby, ktorá bola dočasne
poverená vedením materskej školy od augusta 2021 (po odchode predchádzajúcej
riaditeľky).
Určenie plochy na nové urnové miesta
na cintoríne
OcZ schválilo vymedzenie novej plochy
na nové urnové miesta na obecnom cintoríne v Štrbe (podľa grafickej prílohy na str. 3).

Dodatok Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru obce Štrba
OcZ schválilo Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Dobrovoľného hasičského zboru
obce (DHZO) Štrba, ktorým na návrh miestnych hasičov aktualizovala doposiaľ platná
listina.
Ďalšie užívanie objektov vo vlastníctve
Cirkevného zboru ECAV Štrba
Poslanci odročili  prerokovanie návrhu na
zmenu ďalšieho užívania budov, ktoré sú vo
vlastníctve Cirkevného zboru ECAV v Štrbe
(bývalá materská škola na ul. Čsl. armády
a lekáreň na ulici Hlavnej v Štrbe) a ktoré
má obec prenajaté dlhodobo do konca roka
2030. Na podnet cirkvi obec pripravila návrh na zmenu podmienok tohto prenájmu,
o ktorom rokuje s cirkevným zborom. Tejto
téme sa budú poslanci venovať na ďalšom
zastupiteľstve.
Prezentácia ideového investičného zámeru "Golf Štrba"
Poslanci prerokovali ideový urbanistický
zámer pripravovaného projektu pod názvom
"Golf Štrba", ktorý by sa raz mohol realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C   3986,
3988, 4001, 4003, 4004, k.ú. Štrba na LV
č. 2535 (t.j. na pozemkoch vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba). Predmetný urbanistický zámer bol poslancom
obecného zastupiteľstva odprezentovaný
na samostatnom pracovnom rokovaní dňa
2. marca 2022. Podľa predkladateľa (budúceho investora) uvedený projekt je v súlade
s platným Územným plánom obce Štrba.
Podľa územného plánu obce je investor
povinný predložiť návrh urbanistickej (architektonickej) štúdie projektu "Golf Štrba"
s predchádzajúcimi kladnými stanoviskami
všetkých zákonom určených (dotknutých)
štátnych orgánov a inštitúcií na prerokovanie
a schválenie obci postupom v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku. V rámci tohto procesu
bude táto architektonická štúdia  prerokovaná a až následne sa o nej rozhodne na rokovaní obecného zastupiteľstva.
Poslanci schválili ideový urbanistický zámer projektu "Golf Štrba", ktorý by sa mal
realizovať na vyššie uvedených pozemkoch,
ktoré má investor schválené na prenájom od
Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba v
lokalite „Medzištrbie“ za podmienky, že:
1./  uvedený projekt sa bude realizovať v
zmysle platného Územného plánu obce Štrba
2./ príprava návrhu urbanistickej (architektonickej) štúdie projektu "Golf Štrba" bude
pravidelne konzultovaná s obcou Štrba, aby

sa do tejto štúdie zapracovali požiadavky a
pripomienky obce
3./ finálny návrh urbanistickej (architektonickej) štúdie projektu "Golf Štrba" s
predchádzajúcimi kladnými stanoviskami
všetkých zákonom určených (dotknutých)
štátnych orgánov a inštitúcií a za podmienky
súhlasu zástupcu vlastníkov vyššie uvedených pozemkov (Pozemkové spoločenstvo
Urbár Štrba) s týmto návrhom bude predložený Obecnému zastupiteľstvu v Štrbe na
schválenie
4./ v prípade schválenia urbanistickej
(architektonickej) štúdie podľa bodu 3.,
Obec Štrba uzavrie s investorom zmluvu o
spolupráci, v ktorej sa zadefinujú podmienky
obce, za akých sa bude realizovať projekt
"Golf Štrba".
V prípade, ak by obec mala schváliť budúcu urbanistickú (architektonickú) štúdiu
tohto projektu (za predpokladu, že budú
predložené všetky kladné stanoviská relevantných orgánov), obec bude podmieňovať  
toto schválenie uzavretím zmluvy s investorom, v ktorej sa zadefinujú podmienky obce,
za akých sa bude realizovať tento projekt
"Golf  Štrba" s určením aj sankčných postihov na vynútenie podmienok uvedených v
tejto zmluve.
Pridelenie obecného nájomného bytu
OcZ schválilo pridelenie 3-izbového obecného nájomného bytu na Bellovej ulici č.
27 v Tatranskej Štrbe do nájmu žiadateľke
Zuzane Petruškovej, trvale bytom ul. Čsl.
armády č. 98/79, Štrba z dôvodu akútnej
potreby riešenia bývania žiadateľky a jej 2
maloletých detí vzhľadom na jej súčasné rodinné pomery na dobu 1 roka a za ďalších
podmienok uvedených v uznesení OcZ v Štrbe  č. 204/2021 zo dňa 18. 3. 2021.
Pomoc Ukrajine a jej občanom
Poslanci schválili finančné prostriedky z
rozpočtu obce vo výške 6 000,- EUR pre rok
2022 na pomoc Ukrajine a jej občanom z
dôvodu trvania vojnového konfliktu. Uvedené financie bude obec postupne počas tohto
roka uvoľňovať na úhradu nákladov spojených so zabezpečením dočasne ubytovaných občanov Ukrajiny na území obce Štrba.
Pôjde najmä o výdavky na nákup potravín a
základných hygienických potrieb.
Činnosť hlavného kontrolóra obce
OcZ vzalo na vedomie Správu hlavného
kontrolóra obce z vykonanej kontroly a Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za rok 2021.
JUDr. Štefan Bieľak
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zaznamenali sme

Začiatkom apríla 2022 sa do nových priestorov CIZS v Štrbe presťahovali prví lekári - všeobecná lekárka pre dospelých MUDr.
Ludrovanová a zubná lekárka MUDr. Kotryová. Pri samotnom sťahovaní bola nápomocná Obec Štrba i spoločnosť OTV, s.r.o. Po
počiatočnom zdržaní z dôvodu vybavenia potrebných náležitostí jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na RÚVZ, PSK,
VSE  - lekári začali ordinovať 8. 4. 2022. Očakávame, že detský lekár MUDr. Patrik a gynekológ MUDr. Brenišin by mohli začať pôsobiť
v nových ambulanciách v CIZS najneskôr v mesiaci máj.

Úprava verejného priestranstva (pred obecným úradom a bývalým
zdravotným strediskom) spoločnosťou Kvety-Tatry Slovensko, s.r.o.

Čistenie a úpravy verejného priestranstva vo všetkých častiach obce.

Zbierka trvanlivých potravín pre utečencov z Ukrajiny.

Úprava terénu po výkopových prácach na ulici Čsl. armády.

Montáž nového miestneho rozhlasu na ulici Hlavnej a Čsl. armády.
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príprava Štúdie
na modernizáciu
športového areálu
na štrbskom plese
V skanzene Múzea liptovskej dediny v Pribyline starosta obce Michal Sýkora uviedol na cestu k
čitateľom publikáciu autorky Ivety Zuskinovej Liptov – Dom a život v ňom, v ktorej sa nachádzajú
aj fotografie z našej obce.

Obec Štrba pripravuje urbanistickú ideovú štúdiu na Modernizáciu Športového areálu na
Štrbskom Plese. Po viac ako 50 rokoch od vybudovania tohto areálu (pre MS 1970) je už
nevyhnutné, aby tento areál prešiel komplexnou modernizáciou (pri zachovaní dvoch hlavných disciplín – bežeckého lyžovania a skokov na lyžiach). Obec Štrba z vlastných zdrojov udržiava tento areál v prevádzkyschopnom stave, avšak je potrebné areál prispôsobiť
aktuálnym trendom a moderným technológiám v oblasti športu.
V súčasnosti je v štádiu rozpracovania urbanistická ideová štúdia, na ktorej návrhu sa ešte stále pracuje. Jej cieľom je nájdenie
optimálneho priechodného a trvalo udržateľného riešenia pre modernizáciu tohto športového areálu. K dnešnému dňu ešte nemáme k
dispozícii finálne pracovné znenie tejto štúdie, ktoré by sme mohli prezentovať všetkým dotknutým subjektom (vlastníkom pozemkov,
jednotlivým športovým zväzom, odbornej športovej verejnosti, podnikateľským subjektom na Štrbskom Plese, ako aj obyvateľom obce,
či ostatnej verejnosti). Akonáhle bude mať obec dopracovanú túto urbanistickú štúdiu pre celý športový areál v takom stave, aby ju
mohlo prezentovať, tak ju prerokuje aj s uvedenými subjektami. Táto štúdia po jej schválení bude podkladom pre budúce spracovanie
projektovej dokumentácie potrebnej pre uvedenú modernizáciu. 					             JUDr. Štefan Bieľak

Centrálne vykurovanie 2021 – 2022
V dnešných pohnutých časoch je otázka centrálneho vykurovania a prípravy TÚV nanajvýš aktuálna. Ešte v polovici roku 2021, dávno pred
vypuknutím vojny na Ukrajine začali prudko rásť ceny plynu a elektriny na svetovej burze na trojnásobok ich dovtedajšej hodnoty, a to ešte vôbec
nebol ich strop.
V tom čase už mala Domovina Tatry,
s.r.o.  zakontrahovanú 2-ročnú zmluvu na
dodávku plynu pre roky 2021 a 2022 za
17,88 €/MWh.
Teraz, v čase, keď píšem tento článok - je
už vojna na Ukrajine - burzová cena plynu
sa pohybuje na úrovni 85 €/MWh, čo je
takmer 5-násobok a kde sa zastaví, nateraz
nevie nikto predpovedať.
V súvislosti s dodávkami plynu z Ruska  
však vyvstáva iná otázka. Bude vôbec?
Objem dodávok plynu zatiaľ nie je krátený. Budúcnosť však je veľmi neistá. Vo
svojom vnútri sa musí každý z nás pripraviť na možnosť regulovania (obmedzovania) dodávok tepla a TÚV. Akým spôsobom, to ukáže najbližšia budúcnosť, ktorú
nemožno vôbec predpovedať.
Momentálne sa ešte môžeme tešiť z
nízkej ceny tepla a z výborného vyúčtovania za rok 2021. CZT sídliska Lieskovec
rozdelí vo vratkách za teplo a TÚV svojim
obyvateľom čiastku cca 50-tis. €. Vôbec

to však neznamená, že sa máme chovať
nehospodárne! Práve naopak, každá ušetrená kWh tepla sa prejaví v lepšom plnení
zásobníkov plynu na Slovensku.
V oblasti modernizácie CZT máme
rozpracované ďalšie projekty, ktoré nám
umožnia hospodárnu a flexibilnú výrobu a
dodávku tepla. Ide o inštaláciu nového riadiaceho systému kotolne a všetkých OST
v objektoch, ktorým je možné riadiť proces CZT kvalitatívne, aj kvantitatívne. Na
vysvetlenie: kvalitatívne riadenie dodávok
tepla ovplyvňuje teplotnú krivku dodávaného tepla v závislosti na vonkajšej teplote
vzduchu a kvantitatívne riadenie ovplyvňuje prietočné množstvá vykurovacieho média prostredníctvom čerpadiel s frekvenčnými meničmi, ako aj hydraulického tlaku
v systéme CZT, ktorý stúpa v závislosti na
klesajúcej vonkajšej teplote.
Rekonštruovať musíme aj zastaralú a
predimenzovanú doregulovaciu stanicu
plynu, ktorá bola pred 54 rokmi dimenzo-

vaná na výkon 8,1 MWh a súčasný odber
moderných kondenzačných kotlov HOVAL,
postačuje na výkon len 2,7 MWh.
Aj uvedené opatrenia zvýšia hospodárnosť CZT, čo má priamy vplyv na nižšiu
cenu tepla.
Posledná vykonaná atestácia CZT Lieskovec SIEA-ou Košice bola v roku 2021 s
hospodárnosťou 100 %.
To, že šetriť treba už teraz a neustále, je
výzvou najmä do budúcnosti, ktorá bude
náročná na naše peňaženky. Môže tak
urobiť každý jeden z nás vo svojom byte
zodpovednou reguláciou ÚK a pri spotrebe
TÚV.
Marian Štefanka,
konateľ Domovina Tatry, s.r.o.
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Zhodnotenie Výročnej členskej schôdze Pd ŠTRBA
V dňoch 7. - 8. apríla 2022 sa na Poľnohospodárskom družstve ŠTRBA uskutočnila výročná členská schôdza. Predstavenstvo družstva sa aj
tentokrát rozhodlo z dôvodu ochrany zdravia členov usporiadať schôdzu formou korešpondenčného hlasovania. Súčasťou tejto schôdze bola aj
voľba podpredsedu predstavenstva.
Každý člen obdržal v obálke  všetky zákonom stanovené dokumenty potrebné k riadnemu priebehu schôdze, ktoré po vyplnení
buď prostredníctvom pošty alebo osobne
doručil do hlasovacej urny umiestnenej
v administratívnej budove PD Štrba. Dňa
8. apríla 2022 členovia mandátovej a volebnej komisie spočítali a vyhodnotili všetky
hlasovacie návratky a volebné lístky.
Z celkového počtu 347 členov sa na
hlasovaní zúčastnilo 308 členov, celková
účasť dosiahla 88,7 %. V hlasovaní o návrhu uznesenia č. 1/2022 členovia počtom
6 716 hlasov (98% z celkových platných
hlasov) schválili jeho znenie. Pri voľbe podpredsedu predstavenstva družstva z celkových 6 714  hlasov z vrátených volebných
lístkov získal p. Branislav Ilavský 6 541
platných hlasov, čím bol 97,5 %  legitímne
zvolený za podpredsedu predstavenstva.
Predstavenstvo družstva na svojom najbližšom zasadnutí zhodnotí priebeh  výročnej členskej schôdze a písomne odpovie
na všetky otázky a pripomienky, ktoré mali

možnosť členovia uviesť na priloženom
tlačive.
Pri hodnotení účasti, organizácie schôdze
a možnosti pripomienkovania tu vystáva
otázka o pokračovaní realizácie výročnej
členskej schôdze korešpondenčnou formou
aj do ďalších rokov.
Predstavenstvo Poľnohospodárskeho

družstva Štrba ďakuje všetkým zúčastneným členom družstva, zamestnancom
a členom jednotlivých komisií za účasť a
zdarný priebeh výročnej členskej schôdze
a zároveň praje všetkým veľa úspechov do
ďalšieho náročného hospodárskeho roka.
MVDr. Knapík Pavol,
predseda predstavenstva

Výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe
Výročná schôdza dobrovoľných hasičov v Štrbe sa konala 25. marca 2022 v Reštaurácii Martek. Rok 2021 bol jedným z náročnejších rokov
v celkovej činnosti DHZ, či už v zásahovej alebo v pracovnej činnosti v dobe celosvetovej pandémie Covid-19.
Aj v roku 2021  členovia DHZ napĺňali hasičské motto: "Bohu na slávu, blížnemu na
pomoc", nielen v našej obci a okolí, ale aj za
hranicami Slovenskej republiky.
Členskú základňu tvorilo 79 členov a v
priebehu roku jeden člen vystúpil. Zomrel
jeden náš bývalý člen.
Činnosť DHZ v roku 2021 môžeme rozdeliť do týchto oblastí:
Kontroly a zaradenie do skupín
Kontrola z Ministerstva vnútra SR a HaZZ
z Prešova a Popradu prebehla až 25. 10.
2021. Kontrola sa týkala písomnej dokumentácie a prebehla za prítomnosti 4 členov
DHZ a zástupcov obecného úradu.
Kontrolná komisia DHZ upozornila, že
je potrebné doplniť zdravotné prehliadky
členov zásahového tímu DHZO minimálne
pre 18 členov, s termínom do konca roka
2021. Túto úlohu sa podarilo splniť k 30. 12.
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2021. Zdravotnú prehliadku má urobenú 30
členov DHZO.
Kontrolné orgány DHZ Štrba zaradili do
skupiny “A“ na rok 2021 aj na rok 2022.
Výborové schôdze
Výbor DHZ sa v roku 2021 stretával iba v
obmedzenom režime - podľa potreby a pandemických možností.
Zverená technika
V roku 2021 DHZ Štrba disponoval tou
istou technikou, ako v roku 2020, a to:
- cisternové vozidlo Tatra 148-CAS
- IVECO Deily s motorovou striekačkou
Magirus
- mikrobus RENAULT Master 16-miestny
- motorová striekačka PS12 – 4 ks
- motorová striekačka PS8 – 2 ks
- protipovodňový prívesný vozík s výzbrojou
- plávajúce motorové čerpadlo s výkonom
1200 l/min.
- kalové motorové čerpadlo Heron
Technická pomoc a technické zásahy
Rok 2021 začal smutnou udalosťou.
8. 1. 2021 bol DHZ požiadaný o pomoc  pri
organizovaní pohrebu  štrbského rodáka –
generála Milana Lučanského.  Členovia DHZ
zabezpečovali  parkovanie vozidiel, usmerňovanie ľudí pri kostole a na cintoríne  „rozlúčkovú sirénu.“
Technická pomoc našich členov pokračovala  v dňoch  22. - 26. 1. 2021 asistenciou
pri plošnom testovaní obyvateľov na Covid-19 v obci a v Tatranskej Štrbe.
4. 2. 2021 bol náš DHZ požiadaný o pomoc  pri prehlbovaní rigolu v časti Prielohy,  
kde po oteplení došlo k rýchlemu topeniu
snehu a voda začala robiť škodu na majetku
občanov bývajúcich na ulici Jána Gejdoša.  
Spolu s pracovníkmi verejno-prospešných
služieb členovia DHZ  spriechodnili odtokový kanál.
V marci členovia DHZ  čistili kanalizáciu
vo vstupnom areáli pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese.  V tomto mesiaci  
pomáhali  aj pri regulovaní dopravy počas
lyžiarskych pretekov v športovom areáli.
Od 19. apríla  členovia DHZ opäť robili požiarny dozor pre firmy STRABAG a Swietelsky pri rekonštrukcii  ozubnicovej trate Štrbské Pleso – Štrba.  Pri zváracích čatách sa
denne striedalo od troch do dvanásť našich
požiarnikov s použitím vozidiel IVECO, Tatra 148 a mikrobusu RENAULT. Tieto práce
prebiehali s prestávkami až do septembra
2021.
Začiatkom mája obdržal starosta obce  
mailovú správu, že Spolok dobrovolných
hasičů v obci Pecka v ČR vlastní historickú
hasičskú striekačku typu FLADER s nápisom na benzínovej nádrži – OBEC ŠTRBA.

V rámci schôdze boli členom DHZ Štrba
odovzdané viaceré ocenenia.

Zisťovali, či by naša obec mala záujem ju
spätne odkúpiť.  Po dohovore so starostom
obce M. Sýkorom a členmi SDH Pecka, naši
dvaja členovia doviezli 23.  5. 2021 túto historickú technickú pamiatku späť do Štrby.
13. 6. 2021 obecný úrad zabezpečil očkovanie proti Covid-19 priamo v obci. Pomáhali pri tom aj členovia DHZ.
Druhé očkovanie sa uskutočnilo 11. 11.
2021 tiež za asistencie požiarnikov z našej
dobrovoľnej organizácie.
Ďalej členovia DHZ pomáhali pri Malom
štrbskom maratóne, bežeckých pretekoch
okolo Štrbského plesa,  Vatre zvrchovanosti pre   ZO Matice slovenskej a pretekoch
Red-Bull na Štrbskom Plese. Tiež pri čistení
priepustov v Šoldove, umývaní ciest po stavebných prácach v obci, v Tatranskej Štrbe
a Štrbskom Plese.
V septembri   boli požiadaní členovia DHZ
vedením Poľnohospodárskeho družstva v
Štrbe o požiarnu asistenciu pri rozpaľovaní
troch senážnych veží v areáli PD.
V novembri pri frézovaní asfaltu vo Svite  
zabezpečoval DHZ dodávku vody pre firmu
Cestné frézy Oščadnica.
Požiare v roku 2021
V roku 2021 ako prvý požiar bol 12. 6., a
to hasenie starej skládky sena.
16. 6. 2021   členovia DHZ likvidovali  
požiar pri železničnej trati v skalnom záreze
- časť Kolombiarok, kde sa vznietila suchá
tráva od rušňom stiahnutého trolejového
vedenia.

Člen   DHZ, zamestnaný v HaZZ Poprad
– Marek Kičin – od 8. 8. 2021 dva týždne
hasil rozsiahly požiar lesov v Grécku na
ostrove Eubója, kde sa slovenskí hasiči významným dielom pričinili o uhasenie tohto
požiaru.
Slávnostné podujatia
Dňa 28. 7. 2021 navštívili náš DHZ priatelia z družobnej  obce Štěpánkovice, ktorí
pri príležitosti 50. výročia vzniku družby medzi hasičmi zo Štrby a Štěpánkovic priniesli
knihy dokumentujúce túto päťdesiatročnú
spoluprácu. Pri tejto príležitosti sme odovzdali predsedovi SDH Rudolfovi Volnému a
členovi SDH Vilémovi Obrusníkovi  pamätné
medaily a upomienkový dar.
Dňa 8. 8. 2021  bol DHZ pozvaný  k spomienkovým oslavám – 90 rokov od vyhorenia obce Važec a storočnici vzniku DHZ
vo Važci.
K milým podujatiam v našom zbore patrí
návšteva detí z Materskej školy v Štrbe v
požiarnej zbrojnici.
V priebehu roka nás niekoľkokrát požiadali rodičia s deťmi o ukážku hasičskej
techniky. Radi sme im vyhoveli, nakoľko aj
týmto spôsobom si pripravujeme budúcich
hasičov.
Šport a súťaže
V roku 2021 sa detské požiarne súťaže
nekonali pre pandémiu Covid-19.
Dňa 5. 9. 2021 sa uskutočnila okresná
súťaž dospelých v hasičskom útoku, kde
naše družstvo mužov obsadilo 1. miesto, z
ktorého postúpilo na krajskú súťaž do Kežmarku. Táto sa konala 2. 10. 2021 a naši
muži sa umiestnili na 2. mieste.
Defibrilátor – spolupráca s rýchlou zdravotnou pomocou
V roku 2020 bol zakúpený defibrilátor,
ktorý sa použil v roku 2021 dvakrát pri oživovaní občanov našej obce.
Rôzne
V dňoch  23. a 27. 8. 2021 Ministerstvo
vnútra SR  prostredníctvom  firmy Telegrafia

Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili aj družobní priatelia - hasiči zo Štěpánkovíc.

ŠTRBSKÉ NOVINY 9
namontovalo nové sirény Pavián 1200 na
požiarnej zbrojnici v Štrbe a Pavián 600 na
budove Obecného úradu v Tatranskej Štrbe. Sirény po trojmesačnom testovaní boli
22. 11. 2021 odovzdané do užívania.
V priebehu mesiaca október bol namontovaný nový súbor bleskozvodov na budove
požiarnej zbrojnice a na stožiari novej sirény.  
V priebehu roka sa uskutočnilo niekoľko
brigád v samotnej zbrojnici a na oprave a

údržbe techniky.
Ďakujem v mene svojom a celého výboru
DHZ   všetkým, ktorí sa rôznym spôsobom
podieľali na úspešnej činnosti požiarnickej
organizácie, za to, že  práci pre spoločné dobro obetovali veľa svojho voľného času a síl.
Taktiež ďakujem všetkým členom, že pri
náročnej hasičskej práci sa vždy správali
zodpovedne, že sa z každej akcie vrátili domov zdraví a bez úrazov.

Súčasne ďakujem starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu, Ing. Š. Srebalovej a ďalším
zamestnancom obecného úradu, ktorí pomáhali DHZ pri plnení náročných úloh.
Ďakujem všetkým sponzorom a dobrým
ľuďom, ktorí nás v minulom roku podporili.
Prajem všetkým do ďalších dní a rokov veľa
zdravia, hasičského elánu a dobrej vôle.
Michal Garaj
predseda DHZ Štrba

slávnosti poézie
Čas na báseň

„Nedeľa. Sviatočná.
Čistá. Biela.
Ako snežienka. Ako ruky mamy.
Ako rozprávka.
Marcová sviatočná nedeľa.
Čas na báseň.
Pod týmto mottom sa v nedeľu 27. marca 2022 stretli v obradnej sieni obecného
úradu milovníci hovoreného slova na 84.
ročníku Slavností poézie, ktoré  22 rokov
nesú názov Slávnosti poézie Dr. Petra
Švorca.
Svoje prvé stretnutie s poéziu na pódiu
zažili deti materskej školy, recitovali aj
prváci základnej školy a svoje miesto na
slávnostiach majú vždy víťazi školského

Dospelé recitátorky s členkami ZPOZ.

Výstava krojov.
Hudobný prednes žiakov ZUŠ.

kola Hviezdoslavovho Kubína.
Recitátorov dopĺňali hudobné prednesy
žiakov základnej umeleckej školy.
V druhej časti slávnostného popoludnia
odzneli príležitostné básne v podaní dospelých recitátoriek. Diváci si vypočuli básne
pri uvítaní dieťaťa do života, báseň pri prijatí deviatakov pred ukončením dochádzky
v základnej škole, báseň pri významnom
životnom jubileu a najväčšie zastúpenie
mala poézia z obradu uzavretia manželstva. Poézia bola umocnená piesňami členiek zboru pre občianske záležitosti s kla-

Diváci vytvorili recitátorom príjemnú atmosféru.

vírnym sprievodom Ing. Tomáša Hybena.
Podujatie prizdobili výstavou krojov členky Klubu dôchodcov v Štrbe.
V komornej atmosfére obradnej siene

sme sa opäť po dvoch rokoch stretli s poéziou a verím, že i účinkujúci i diváci prežili
príjemné popoludnie.
Ľubomíra Otčenášová

ŠTRBSKÉ NOVINY

10

veľká noc na Štrbskom plese

Na svahu Interski sa so snehovou vločkou rozlúčili pretekmi masiek.

Výbornú zábavu vytvorili bratia Bravisovci z hudobnej skupiny Bravo.

Zimnú lyžiarsku sezónu zhodnotili: zľava: Jaroslav Švorc – HZS DZ,
Peter Tomko – TMR, Michal Sýkora - starosta obce Štrba.

Námestie roztancovala tanečná country skupina Ruty-Šuty.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Predstavila sa aj hudobná dvojica Country Duo Weteráni.

Slnečné počasie prilákalo na podujatie množstvo návštevníkov.

Podujatie vyvrcholilo v podvečerných hodinách s hudobnou skupinou
Bukasový masív.
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zápis detí do MŠ

Blahoželáme!

Riaditeľka MŠ v Štrbe oznamuje, že v termíne od 9. - 13. mája 2022
sa v čase od 13:00 do 15:30 hod. v materskej škole uskutoční    
zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Prednostne budú
prijaté deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a deti,
ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2022.
Na zápis si prineste kartičku poistenca dieťaťa a prefotený rodný list dieťaťa.
Ďakujeme.
Materská škola, Školská 808/19, Štrba,
mobil: 0907 590 053, email: msstrba@gmail.com
Pri príležitosti životného jubilea 80
rokov bol predseda ZO SZPB v Štrbe Pavol Otčenáš ocenený medailou
Milana Rastislava Štefánika 2. stupňa.
Ocenenie mu odovzdal tajomník Oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Poprade
RNDr. Ján Pavlovčin dňa 25. 3. 2022.

Opatrovateľská služba priamo v domácnosti
Projekt opatrovateľskej služby Familiaris vznikol už v roku 2006 z iniciatívy dobrých ľudí, ktorí chceli pomôcť seniorom a ľuďom odkázaným na
pomoc inej fyzickej osoby. Iniciátorom bol PhDr. František Drozd, PhD. s manželkou.
Radi by sme túto službu umožnili aj rodinám vo Vašej obci prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby priamo
v domácnosti seniorov.
Naše opatrovateľky majú skúsenosti v
týchto oblastiach:
• domáce práce (bežné upratovanie, varenie, žehlenie, pranie, nákupy,...);
• príprava a podávanie jedál;
• pomoc pri telesnej hygiene;

• pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, vstávaní;
• sprievod k lekárovi a podávanie liekov
podľa pokynov lekára;
• poskytovanie pomoci pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby.
Všetky podrobné informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby, vrátane cenníka sú k dispozícii na stránke: https://www.
familiaris.sk/
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore

z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje https://
www.familiaris.sk/doma-je-doma-ii/
Kontakt: 0948 619 739
www.familiaris.sk
Mgr. Henrieta Čarnogurská
Familiaris

Pripravované podujatia v mesiaci máj
Dátum konania
8. máj 2022
8. máj 2022
14. máj 2022
21. máj 2022
21. máj 2022
22. máj 2022
24. máj 2022

Podujatie
Deň matiek
Futbalové stretnutie ŠK Štrba – FK1931 Hranovnica
Výročná členská schôdza MO Matice slovenskej
ČSOB Night Run + Športuj Slovensko
Majáles RKC
Futbalové stretnutie ŠK Štrba – TJ Tatran Ľubica
Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex

Miesto konania
Štrba, Tatranská Štrba
Štrba
Štrba
Štrbské Pleso
Štrba
Štrba
Štrbské Pleso
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Turisti zhodnotili rok 2021
Po ročnej pauze zapríčinenej vírusovým ochorením COVID-19 sa dňa 25. 3. 2022 uskutočnila výročná členská schôdza Turistického oddielu
ŠK Štrba.

V úvode schôdze si členovia oddielu
minútou ticha uctili pamiatku turistov, ktorí od poslednej členskej schôdze zomreli.  
Následne pokračoval program schôdze
podľa pozvánky. Prítomní členovia si vypočuli správu o činnosti  a  o hospodárení za
rok 2021 a predstavený bol návrh Kalen-

dára  podujatí na rok 2022.  Nasledovala
diskusia, v rámci ktorej vystúpil člen oddielu a súčasne poslanec Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktorý poinformoval  prítomných o pridelení finančných prostriedkov z
rozpočtu obce na činnosť oddielu v roku
2022. V rámci diskusie odzneli aj pripo-

mienky ku Kalendáru podujatí, ktorý sa
ešte doplnil o dve podujatia, takže pre rok
2022 bolo spolu naplánovaných 20 podujatí. Medzi schválenými podujatiami si našla miesto aj akcia Čisté hory/organizuje ju
Správa TANAP-u/, v rámci ktorej členovia
oddielu budú po letnej sezóne čistiť Mlynickú a Furkotskú dolinu od odpadkov. V
spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom
Urbár Štrba je naplánovaná brigáda pri  
nátere mladých sadeníc proti okusu zvieratami. Najzaujímavejším podujatím  bude
zrejme  turistika v Alpách, konkrétne v časti Vysoké Taury. Podujatia sú  plánované v
rôznych kútoch nášho krásneho Slovenska
- Malá Fatra, Vysoké Tatry, Nízke Tatry.  
Doplnený Kalendár podujatí bude zverejnený na stránkach obce Štrba.  
Záver výročnej členskej schôdze patril
prezentácii fotografií z uskutočnených turistických podujatí v roku 2021.
Pavel Šerfel
Turistický oddiel ŠK Štrba

2. ročník futbalových turnajov v obci a na štrbskom plese
Za pekného počasia 19. marca 2022 - na umelej tráve v areáli futbalového štadióna - futbalový oddiel zorganizoval v poradí druhý ročník
futbalového turnaja, ktorého názov nesie meno bývalého hráča, trénera a funkcionára v jednej osobe – Pavla Jaška. Turnaja sa zúčastnili 4 tímy
z okresu Poprad, ktoré odohrali 6 zápasov. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo ŠK Zemedar Poprad/Stráže, domáci chlapci skončili na 3. mieste.
Martin Pohlod, tréner ŠK Štrba: „Naši
chlapci na tomto turnaji splnili to, o čo
sa v tréningovom procese snažíme. Hrali
srdcom, odvážne a aj s úsmevom. Turnaj
považujem za pekné spestrenie zimného

prípravného obdobia, ktoré je za nami.“
Dňa 26. marca 2022  zorganizoval futbalový oddiel na Štrbskom Plese na doskočisku skokanského mostíka   v poradí
2. ročník turnaja „Žerucha cup“. Dopolud-

Účastníci futbalového turnaja „Žerucha cup“ na Štrbskom Plese.

nia  hrala staršia prípravka (kategória U11)
a poobede mladšia prípravka (kategória
U10).
Martin Pohlod, tréner ŠK Štrba: „Výborný turnaj v jednom z najkrajších miest v

ŠTRBSKÉ NOVINY 13
našej krajine. Na pár hodín sme zanechali
umelú trávu a vrátili sme sa do rokov minulých. Hra na snehu má svoju neopísateľnú

atmosféru. Ďakujem Paľovi Hurajtovi a vedeniu klubu za podporu turnaja. Rovnako
ďakujem aj Petrovi Dedíkovi, generálnemu

riaditeľovi sekcie športu na Ministerstve
školstva za to, že sa prihovoril mladým
športovcom.“

Družstvo ŠK Štrba s trénerom Mgr. Martinom Pohlodom.

Majstrovstvá SR v behu na lyžiach a 48. Tatranský pohár
Štrbské Pleso opäť privítalo bežcov na lyžiach zo slovenských aj zahraničných športových klubov. Majstrovstvá Slovenskej republiky boli znova
súčasťou kalendára medzinárodnej lyžiarskej asociácie FIS a vrcholným podujatím pohára Zväzu slovenského lyžovania. Preteky boli konečne bez
výrazných protiepidemiologických opatrení a počas celého víkendu bolo na tratiach spolu 560 štartujúcich pretekárov z 22 slovenských klubov i
pretekári z Poľska a Českej republiky.
V sobotu 19. marca odštartovalo 224
pretekárov na šprint klasickou technikou v
dĺžke od 500 metrov v žiackych kategóriách (159 žiakov) do 1,4 kilometra pri pretekoch FIS Cup v dorasteneckých a dospe-

Pretekári pripravení na štart.

lých kategóriách (65 pretekárov).
V nedeľu 20. marca boli na programe
vytrvalostné preteky, ktoré si odbehlo 336
pretekárov. V pretekoch FIS Cup sa na hromadný štart postavili muži zo Slovenska,

Českej republiky a Poľska, ktorí absolvovali
30 kilometrov voľnou technikou a ženy z
rovnakých krajín 15 kilometrov voľnou technikou. Žiaci, dorastenci a veteráni absolvovali trate od 2 do 15 kilometrov. V žiackych
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disciplínach sa predstavilo 196 pretekárov
a v dorasteneckých, seniorských a veteránskych spolu 140 pretekárov.
Počas celého víkendu prevládalo slnečné počasie s teplotami tesne nad nulou,
vďaka čomu boli aj napriek vysokému
dátumu výborné podmienky pre preteky
v behu na lyžiach. Niekoľko dní pred pre-

tekmi boli uvoľnené opatrenia proti šíreniu
koronavírusu, preto sa preteky konali aj za
účasti divákov.
Organizátorom Tatranského pohára je
Športový klub Štrba v spolupráci s Obcou
Štrba, Zväzom slovenského lyžovania a
Oblastnou organizáciou cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry a s finančnou pod-

porou Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky. Posledné plánované
lyžiarske bežecké preteky v tejto sezóne
budú patriť fanúšikom bežeckého lyžovania všetkých športových úrovní a vekových kategórií.
Výsledky si môžete pozrieť na stránke
www.skstrba.sk.

Bielu sobotu oslavovali lyžiari na pretekoch Štrbské bežky
Bežci na lyžiach z celého Slovenska, Českej republiky a Rakúska sa v sobotu 16. apríla 2022 stretli na Štrbskom Plese, aby spoločne strávili
Bielu sobotu na bežkách. Počas skutočného aprílového počasia, kedy sa striedalo slnečné počasie s občasným nárazovým vetrom a miernym
snežením, sa na ôsmom ročníku pretekov Štrbské bežky predstavilo spolu 223 štartujúcich.

Verejné preteky Štrbské bežky každoročne spestrujú kalendár bežeckých lyžiarskych podujatí, ale z dôvodu pandémie
boli preteky v roku 2021 úplne zrušené a
8. ročník plánovaný v januárovom termíne
Svetového dňa snehu bol preložený práve
na Veľkú noc, na záver lyžiarskej sezóny.
Ani tento neskorý termín neodradil fanúšikov bežeckého lyžovania a opäť pricestovalo množstvo rekreačných lyžiarov aj
známych vrcholových športovcov. Preteky
sa konajú pod záštitou hudobnej skupiny
No name, ktorej členovia sa pre hudobné
povinnosti tento rok na štart nepostavili.
Na začiatku pretekov organizátori zo
Štrby pripravili detské bežky na krátkej
300 metrovej trati s prekážkami pre
najmenšie predškolské deti a deti do
10 rokov. O svoje prvé medaily zabojovalo
28 detí. Na poludnie odštartovala obľúbená disciplína SnowKidz kros šprint. Sú to
preteky na približne 700 metrovej trati s
rôznymi prekážkami ako slalom, cúvanie,
preskoky, rôzne otočky a terénne nerovnosti. Pretekári mali možnosť zblízka vidieť
aj zasnežovaciu techniku a pásové vozidlá
v športovom areáli, ktoré lemovali súťažnú
trať. Spomedzi 87 pretekárov bol najrýchlejší slovenský reprezentant a účastník tohtoročných Majstrovstiev sveta v behu na
lyžiach do 23 rokov Andrej Renda s časom
2:52,5. Andrej odovzdal skúsenosti svojej
mladšej sestre Emílii Rendovej, ktorá s

časom 3:33,3 tesne zvíťazila medzi ženami. Najmladšou pretekárkou, ktorá zdolala
celú trať bola domáca 7-ročná lyžiarka Barbora Bujdová.
Ďalšou disciplínou boli preteky s hromadným štartom voľnou technikou na
2 a 5-kilometrovej trati. Víťazi dlhšej trate sú
navždy vygravírovaní na putovné drevené
Štrbské bežky. Dva okruhy v dĺžke 2,5 kilometra v náročnom mäkkom snehu najrýchlejšie odbehol účastník zimnej olympiády v

Pekingu Peter Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry
s časom 18:23,6. O minútu neskôr dobehol víťaz kros šprintu Andrej Renda a tretie
miesto s časom 19:34,4 obsadil slovenský
reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik
z klubu Davorin.sk. Peter Mlynár zvíťazil
aj v roku 2019, preto jeho meno bude na
lyžiach už po druhýkrát. Prvý zápis na
Štrbské bežky bude patriť pretekárke Petre
Repkovej z KBT Spiš s časom 27:36,6.
Druhé miesto obsadila Emília Rendová z

Víťazi 8. ročníka Štrbských bežiek – Petra Repková a Peter Mlynár.
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Rozhodcovský tím.

Team Renda (27:37,2) a tretia skončila
Alexandra Michalovičová z KBL Jasná
(28:20,1). Na 5-kilometrovej trati súťažilo
41 pretekárov. Kratšiu dvojkilometrovú trať
odbehlo 61 bežcov a najrýchlejšími boli
pretekári z ŠKP Vysoké Tatry Martin Mlynár (6:54,8) a Štrbian Martin Škvarenina
(7:01,9). Tretí dobehol Ľubomír Pastrnák
(7:51,6) zo Štôle. Ženské preteky vyhrali
tri juniorky. Prvou bola Tereza Bukasová
(9:34,5) z BK Opalisko Závažná Poruba,
druhá dobehla Tina Miranová (10:23,6) z
MKL Kremnica a tretia skončila Mia Kováčová (10:31,2) z KB Predajná.
Okrem športového programu sú Štrbské
bežky známe aj uvoľnenou atmosférou a
sprievodným programom. Počas celého
dňa sa o hudobný podmaz postaral DJ
XXL a svetoznáme hity zahrali členovia hudobnej skupiny AMIRAL zo Štrby. Pretekári
okrem bohatých cien, účastníckej medaily
a chutného občerstvenia mohli získať ceny
aj v tombole.
Organizátorom pretekov je Športový
klub Štrba, ZŠ Štrba, Obec Štrba a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región
Vysoké Tatry. Na príprave podujatia sa
podieľajú dobrovoľní organizátori zo Štrby,
ktorí vo februári usporiadali preteky pohára ZSL v behu na lyžiach a v marci privítali
pretekárov na Majstrovstvách Slovenskej
republiky, ktoré boli zároveň medzinárodnými pretekmi o Tatranský pohár. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky.
Viac informácií o pretekoch a výsledky
na: www.skstrba.sk a www.regiontatry.sk.
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Tajničku z krížovky ŠN č. 4/2022 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk
do 15. 5. 2022. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 3/2022: ....ktorú tvoríme sami. Píšme bestsellery ... Knižnú publikáciu vyhrávajú: 1. Helena Chalupková, Krôn 409,
059 38 Štrba, 2. Jaroslav Petruška, Štepánkovická 765/36, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo v Tatranskej Štrbe.
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