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Finančná podpora projektov z rozpočtu PSK
Na svojom zasadnutí 9. mája 2022 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválilo celkovo 530 menších projektov v rámci
Výzvy poslancov PSK. V štyroch programoch – šport, kultúra, sociálne služby a rodinná samospráva sa rozdelí spolu 1,86 miliónov eur. Úradu PSK
bolo doručených 607 žiadostí z celého územia Prešovského kraja.

Finančnú podporu z rozpočtu PSK na
rok 2022 schválili poslanci aj týmto žiadateľom z obce Štrba:  

1. Dobrovoľný hasičský zbor Štrba - na vybavenie pre  dobrovoľných mladých hasičov
- 3 000 € (požiadavka bola na 3 500 €)

2. Športový klub Štrba -  na projekt „Neseď
doma, poď športovať“ -  3 000 €
3. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štrba na reštaurovanie kazateľnice v kostole
sv. Ondreja v Štrbe – 7 500 € (požiadavka bola na 10 000 €)
4. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.
v Štrbe - na vydanie knihy „Štrbské vizitácie posledných 100 rokov (1918 –
2021)“ – 7 200 € (požiadavka bola na
7 200 € )
5. Dom seniorov Tatranská Štrba, n.o. - na
rozšírenie bezdrôtového privolávacieho
systému pre klientov – 7 500 € (požiadavka bola na 10 000 € )
6. Občianske združenie Za krajšie Štrbské
Pleso na vydanie publikácie o histórii
športu v Štrbe – 5 000 €
7. Obec Štrba - na zorganizovanie 44. roč níka Malého štrbského maratónu –
5 000 €
Zdroj: Úrad PSK

Sčítanie obyvateľov v našej obci so stavom k 1. 1. 2021
Samosčítanie obyvateľov prebiehalo na Slovensku v dňoch 15. 2. – 31. 3. 2021. K 1. 1. 2021 mala naša obec 3 415 obyvateľov, z toho 1 669
mužov (48,87 %) a 1 746 žien (51,13 %).
Prehľad podľa veku:
0 – 14 rokov		    450
15 – 64 (produktívny vek)	    2 229
65 a viac rokov 		    736
Najstarší občania
97 rokov
95 rokov
93 rokov
92 rokov
91 rokov

Ženy Muži
1
1
2
4
2
1

V obci žilo 30 cudzincov.
Vysokoškolské vzdelanie uviedlo 559,
stredné vzdelanie s maturitou 1 007 a stredné vzdelanie bez maturity 686 obyvateľov.
Prehľad podľa rodinného stavu:
V obci žilo 1 388 slobodných, 1 453
vydatých a ženatých, 285 rozvedených

obyvateľov,  281 vdov a vdovcov.
Zo sčítania vyplynuli nasledovné národnosti:
slovenská – 3 236, maďarská – 9,
rómska – 52, česká – 30, ukrajinská – 1,
nemecká – 1, moravská – 2, poľská – 2,
ruská – 4, bulharská – 1.
Občania podľa vierovyznania:
Rímskokatolícke – 1 351, Evanjelické –
1 188, Gréckokatolícke – 65, Reformovaná kresťanská cirkev – 9, Právoslávne – 6,

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia – 2, Evanjelická cirkev metodistická
– 7, Kresťanské zbory na Slovensku – 9,
Apoštolská cirkev na Slovensku – 15, Bratská jednota baptistov – 1, Cirkev bratská v
SR – 1, Cirkev adventistov  siedmeho dňa
– 6, Cirkev československá husitská – 1,
Bahájske spoločenstvo – 1, Budhizmus –
4, Islam – 2, Ostatné cirkvi a hnutia – 29,
Pohania – 4, nezistené – 89, bez náboženstva - 625.
Výsledky sčítania sú zverejnené na
stránke www.scitanie.sk.
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zaznamenali sme

Realizácia prác na novom chodníku na ulici Hviezdoslavovej.

Nové parkovisko na ulici Školskej.

Z areálu bývalej materskej školy boli premiestnené preliezky a hojdačky
k novej MŠ.

Pri Základnej škole v Štrbe sa realizuje nová autobusová zastávka.

26 4. 2022 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Materskej škole v
Štrbe. Začiatkom mája prebehol zápis detí do MŠ na nový školský
rok 2022/23. Prihlásených je 36 detí, z toho 5 predškolákov, ktorí
doposiaľ MŠ nenavštevovali.

Na Športovom štadióne v Štrbe sa 14. 5. 2022 konala Oblastná výstava
nemeckých ovčiakov.

Členovia DHZ Štrba sa zúčastnili družobnej návštevy v Štěpánkoviciach.

Zástupcovia DHZ Štrba prevzali ocenenia. Zľava – Michal Garaj, Peter
Gavalier, Jaromír Nevřela (starosta obce Štěpánkovice), Rudolf Volný
(predseda SDH Štěpánkovice).
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Matičiari si pripomenuli 103. výročie úmrtia gen.
M. R. Štefánika (spomienkové stretnutie sa konalo v Poprade).

Po dvojročnej prestávke spôsobenej vírusovým ochorením COVID-19 sa uskutočnilo
na obecnom úrade uvítanie detí do života.

Pripravované podujatia
v mesiaci jún
Dátum konania: 3. jún 2022
Podujatie: Oceňovanie najlepších športovcov obce Štrba za sezónu 2021/22
Miesto konania: Štrba
Dátum konania: 4. – 5. jún 2022
Podujatie: Deň obce Štěpánkovice (družobná návšteva z obce  Štrba)
Miesto konania: Štěpánkovice
Dátum konania: 5. jún 2022
Podujatie: Deň detí a športu
Miesto konania: Štrba
Dátum konania: 5. jún 2022
Podujatie: Futbalové stretnutie
ŠK Štrba – FK Olcnava
Miesto konania: Štrba

Členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si pri pamätníku Smútiaca mať
pripomenuli 77. výročie ukončenia 2. svetovej vojny.

Dátum konania: 9. jún 2022
Podujatie: Odomknutie vôd jazera
   Štrbské pleso
Miesto konania: Štrbské Pleso
Dátum konania: 18. jún 2022
Podujatie: Deň Tatranskej Štrby
Miesto konania: Tatranská Štrba
(autocamping)
Dátum konania: 19. jún 2022
Podujatie: Futbalové stretnutie ŠK Štrba –
TJ Slovan Nálepkovo
Miesto konania: Štrba

3. mája 2022 viedli tréningovú jednotku žiakov významné osobnosti slovenského futbalu.
Vedenie fubtalového oddielu ďakuje Marekovi Saparovi a Štefanovi Zošákovi za to, že si našli čas
a svoje bohaté skúsenosti aspoň z malej časti odovzdali našim deťom, ktorých bolo na tréningu
45. Veríme, že im následne chutili štrbské špekáčiky.

Dátum konania: 25. jún 2022
Podujatie: Memoriál štrbských hasičov –
detská hasičská súťaž
Miesto konania: Štrba
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poďakovanie našim mamám
„Ženy prinášajú životu krásu, lásku, hlas
detí. V matke je veľká sila. Matka je symbolom pravého rodinného šťastia, ktoré sa napĺňa v deťoch, v spokojnosti, porozumení,
láske a šťastí rodín“, povedal starosta obce
Michal Sýkora v príhovore na slávnostnom

Žiačky tanečného odboru ZUŠ v Štrbe.

Spev a hra na gitare v podaní Ivany Starigazdovej.

Najmladší členovia DFS Štrbianček.

podujatí pri príležitosti Dňa matiek, ktoré
sa opäť po dvoch rokoch pandémie konalo
8. mája 2022 v Tatranskej Štrbe i v Štrbe.
Program pripravili žiaci ZUŠ z hudobného
odboru a literárno-dramatického odboru,
deti Materskej školy v Štrbe i v Tatranskej

Štrbe, žiaci základnej školy a členovia DFS
Štrbianček. Na výzdobe javiska v sále kultúrneho domu sa podieľal výtvarný odbor
ZUŠ a tejto škole patrí poďakovanie aj za
ozvučenie podujatia.
Ľubomíra Otčenášová

Najstaršie dievčatá z DFS Štrbianček.

Folklórne pásmo DFS Štrbianček.

Žiaci dramatického odboru ZUŠ v Štrbe.
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Naša práca bola ocenená
V rámci súťaže 15. ročníka o Najkrajšiu knihu o Slovensku za rok 2021 vyhrala naša obec v kategórii obrazovo – textové knihy o obciach
1. miesto s publikáciou Životné osudy Jozefa Szentiványiho a v kategórii monografií o obciach 3. miesto s publikáciou Obyvatelia Štrby vo svetových
vojnách.
„Je to výrazný úspech vo vydavateľskej
činnosti obce pri spracovaní svojej histórie v 6 publikáciách, ktoré v posledných

rokoch vydala.
Obec uspela aj so svojimi kalendármi.
V súťaži 30. ročníka o Najkrajší kalen-

K l ub f ot op ub l i c i s t ov S l ov e ns k é ho s y ndikát u novinárov
Š t á t na v e d e c k á k ni ž ni c a B a ns k á Byst rica

K l u b f o t o p u b l i ci s t ov Sl ov e n s k é h o s y n d i k á t u n ov i n á rov
Št á t n a v e d e ck á k n i ž n i ca B a n s k á B y s t ri ca

Najkrajšia kniha a propagačný materiál
za rok 2021

Najkrajšia kniha a propagačný materiál
za rok 2021

porota súťaže udeľuje
dielu

porota súťaže udeľuje
dielu

Životné osudy
Jozefa Szentivániho

Obyvatelia Štrby
vo svetových vojnách

K ATEGÓRIA KNIHY
Knihy o obciach – obrazovo-textové publikácie

K ATEGÓRIA KNIHY
Knihy o obciach – monografické publikácie

1. miesto

dár Slovenska 2022 obec získala druhé
miesto v kategórii jednolistových kalendárov a odniesla si Čestné uznanie za vydanie Nostalgického kalendára 2022.

3. miesto

prihlasovateľ

prihlasovateľ

Obec Štrba

Obec Štrba
predseda poroty

Banská Bystrica
apríl 2022

predseda poroty

Banská Bystrica
apríl 2022

Členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov hodnotili
svoju činnosť
Dňa 13. 5. 2022 sa stretli členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na výročnej členskej schôdzi, aby
zhodnotili svoje aktivity v roku 2021. Schôdzu viedol starosta obce Michal Sýkora, ktorý je zároveň tajomníkom organizácie.
Správu o činnosti predniesol predseda
ZO Pavol Otčenáš. Konštatoval, že pandémia v minulom roku ovplyvnila aj činnosť
organizácie. Spomienkové slávnosti a
významné výročia si členovia pripomínali
v obmedzenom počte hlavne v Štrbe pri
pamätníku Smútiaca mať.
Uvoľňovanie opatrení umožnilo v lete

vyššiu účasť pri kladení vencov k 76. výročiu SNP. Zúčastnili sa aj regionálnych
osláv SNP na Podbanskom a položili vence aj k pamätníkom na Štrbskom Plese a
Tatranskej Štrbe.
K výročiu SNP boli dokončené a odhalené pamätné tabule s doplneným zoznamom mien padlých Štrbanov v 1. a 2. sve-

tovej vojne. Na aktualizácii sa podieľali aj
členovia ZO SZPB. Vďaka obci Štrba boli
realizované terénne úpravy v okolí pamätníka, čím areál získal na dôstojnosti
a kráse.
Spolu s tajomníkom Oblastného výboru
SZPB Dr. Jánom Pavlovčinom si pripomenuli 29. výročie zvrchovanosti Slovenskej
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Členská schôdza ZO SZPB v Štrbe – 13. 5. 2022.

republiky pri Vatre zvrchovanosti, ktoré
organizoval MO Matice slovenskej v Štrbe.
Žiaci ZŠ v Štrbe sa zúčastnili vedomostnej súťaže o vojne a dvaja z nich postúpili do finále, za čo im Oblastný výbor
SZPB udelil Čestné uznanie.  
Pamiatka zosnulých bola príležitosťou
spomenúť si na vojakov, ktorí padli pri
oslobodzovaní našej obce. Hrob neznámeho vojaka a hrob Jozefa Kajabu  na našom
cintoríne členovia SZPB ozdobili kvetmi a
zapálili sviečky. Výbor ZO si pripomenul
položením kytice pri pamätných tabuliach
padlých spoluobčanov  Deň víťazstva nad

Členovia organizácie pri hrobe neznámeho vojaka.

fašizmom a ukončenie 2. svetovej vojny
v Európe, ako aj 103. výročie ukončenia
1. svetovej vojny.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udelil Pavlovi Otčenášovi pri
príležitosti životného jubilea "Medailu Milana Rastislava Štefánika 2. stupňa." Na
obecnom úrade mu ju odovzdal tajomník
Oblastného výboru Dr. Ján Pavlovčin a
starosta obce Michal Sýkora.
Členovia organizácie položili 9. mája
2022 veniec pri pamätníku Smútiaca
mať pri príležitosti 77. výročia ukončenia
2. svetovej vojny a potom si vo Svite
pozreli   výstavu Protifašistický odboj v

podtatranskej oblasti. Výstavu zbraní,
výstroje vojakov, partizánov, plastických
modelov a ďalších artefaktov predstavil
zberateľ Karol Floriančič, predseda Klubu
vojenskej histórie Tiger.
Účastníci výročnej členskej schôdze
diskutovali aj o ďalšej činnosti, schválili plán na rok 2022. Členov ZO SZPB
pozdravil na schôdzi Dr. Ján Pavlovčin,
tajomník Oblastného výboru SZPB v Poprade.
Rozchádzali sa s prianím, aby vojnový
stav na Ukrajine sa čím skôr skončil.
Anna Gejdošová
ZO SZPB v Štrbe

stretnutie matičiarov
Po dvoch rokoch pauzy spôsobenej pandémiou COVID-19 sa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej spoločne stretli, aby zhodnotili svoju
činnosť za uplynulé obdobie. Stretnutie sa uskutočnilo 14. mája 2022 pri hoteli SIPOX v Štrbe za krásneho slnečného počasia, nie tradičnou
formou výročnej členskej schôdze, ale neformálnym posedením s gulášom, ktorí pripravili členovia výboru MO MS.
V úvode stretnutia sa všetkým prítomným členom
prihovoril predseda MO
MS Michal Pavela. V rámci
svojho príhovoru pripomenul, že aj napriek tomu,
že činnosť odboru bola
z dôvodu vírusového ochorenia počas
dvoch rokov obmedzená, členovia MO
MS sa pravidelne zúčastňovali pietnych
aktov pri príležitosti oslobodenia obce,
ukončenia 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.  Z činnosti MO
MS za uplynulé obdobie spomenul viaceré  aktivity:  sadenie  18 mladých stromčekov v lokalite Šoldov, účasť na pietnej
spomienke pri príležitosti 102. výročia

Stretnutie matičiarov sa uskutočnilo pri hoteli SIPOX.
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Členovia MO MS si pripomenuli zapálením
sviečok zosnulých matičiarov.

tragickej smrti M. R. Štefánika v Poprade,
v rámci ktorého bol tomuto najvýznamnejšiemu Slovákovi odhalený krásny pamätník. Organizovanie Vatry zvrchovanosti
po dvojročnej pauze,   na ktorej si pripomenuli   členovia, nečlenovia i pozvaní
hostia 29. výročie vyhlásenia zvrchova-

nosti Slovenskej republiky a súčasne si
pietnou spomienkou pripomenuli úmrtie
významného rodáka obce - generála Milana Lučanského, ktorý sa vatry každoročne zúčastňoval. Ďalej to bola účasť na
1. ročníku   Netradičnej súťaže vo varení
tradičných slovenských jedál, kde uvarili
štrbské krúpy a výstup   na Kozí kameň
(po druhýkrát), na ktorom osadili tabule
s označením našej obce a archeologickej
lokality Šoldov.
Súčasne informoval o plánovaných
aktivitách, ktoré by miestny odbor chcel
v najbližšej dobe zrealizovať, a to zapálenie Vatry zvrchovanosti 16. júla 2022 a
koncom leta zájazd „Po stopách padlých
Štrbanov“ do Liptovského Mikuláša a na
Strečno, ktorý sa v roku 2020 pre pandémiu nemohol uskutočniť.
V závere príhovoru spomenul siedmich
zosnulých  matičiarov, ktorí zomreli počas
dvoch rokov. Všetci prítomní si ich uctili
minútou ticha a zapálili im sedem sviečok.

Po príhovore predsedu, pokladníčka odboru Lenka Levocká v krátkosti informovala  o stave členskej základne  a  hospodárení organizácie za uplynulé obdobie.
Následne pokračovala diskusia, do ktorej
sa zapojili viacerí členovia miestneho odboru.
Stretnutie matičiarov spestrili poéziou
žiačky Základnej školy v Štrbe – účastníčky školského kola Hviezdoslavovho
Kubína.  „Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, matičiari si
pochutili na výbornom guláši. Verím, že
odchádzali domov všetci spokojní a dobre
naladení“ – uviedol predseda organizácie.  
Miestny odbor Matice slovenskej v Štrbe  ďakuje za finančnú podporu a spoluprácu obci Štrba, Poľnohospodárskemu
družstvu Štrba a Pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba, ako aj ďalším, ktorí
každoročne jej činnosť podporujú.
redakcia

Členovia MO MS v Štrbe môžu uhradiť členské na rok 2022 Lenke Levockej, tel.č. 0902 227 484. Ďakujeme.

svätý florián
Svätý Florián je katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom.
miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala 4. mája 304 na brehu rieky Enns. Na krk mu bol priviazaný mlynský
kameň a následne bol utopený vo vodách
Enns. Nie je zistené, v akom veku bol popravený. To najdôležitejšie, prečo sa stal
sv. Florián patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto,
aby zachránil ďalších 40 vojakov, ktorí sa
stali kresťanmi. Jeho odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu s nasadením a obetou
vlastného života je to, čo robí sv. Floriána
dôstojným patrónom hasičov.
Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký
orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorSvätý Florián.

Narodil sa v Enns v rímskej provincii
Noriko za čias prenasledovania kresťanov
počas vlády cisára Diokleciána. Bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho
cisára v Cetii. Roku 304 sa postavil na
obranu 40 zatknutých a uväznených kresťanských legionárov v Lorchu. Za pokus
o oslobodenie bol zatknutý a odsúdený

Zástava DHZ Štrba.

ších zobrazeniach tohto svätca. Na mieste
hrobu sv. Floriána pri Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, ktorý
obývali benediktíni a po nich augustiniáni.
Floriánove ostatky sa našli v 13. storočí.
V roku 1942 boli objavené aj ostatky 40
mučeníkov, za ktorých svätec položil život.
Časť jeho relikvií je od roku 1183 v Krakove, ktoré daroval mestu pápež Lucius
III. Pre ne dal postaviť knieža Kazimír II.
baziliku zasvätenú sv. Floriánovi. Ostatky
svätca sa nachádzajú v relikviári Svätovítskeho chrámu v Prahe.
Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe. Postavilo sa
množstvo jeho sôch na ochranu pred požiarmi. Vyobrazenia Floriána sa vyskytujú
aj na priečeliach domov, v erboch, na pečatiach, rázcestiach a hlavne na hasičských
zbrojniciach. Pred Floriánom boli ochrancami pred ohňom sv. Agáta a sv. Vavrinec.
Povesť hovorí, že v ôsmom storočí zachránil Florián nemecké mesto Nurnberg
pred požiarom. Podľa legendy taktiež
ochránil istého uhliara, ktorý spadol do
ohňa a bol zachránený na príhovor svätca.
Zobrazuje sa ako rímsky dôstojník alebo
vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zá-
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stavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou
zalieva horiace obydlie.
Na Slovensku si pripomíname sviatok
svätého Floriána 4. mája. V súčasnosti
je ústa k svätcovi viac organizovaná. Pri
príležitosti jeho výročia smrti sa konajú
rôzne procesie a verejné pobožnosti. Hasičské zbory otvárajú brány svojich staníc,
usporadúvajú dni otvorených dverí, aby
oboznámili ľudí so svojou zaujímavou, no
častokrát nebezpečnou prácou.
Aj štrbskí hasiči majú vo svojej zástave
vyobrazeného svätého Floriána. Túto zástavu, dňa 30. augusta 2008, odovzdal hasičskému zboru starosta obce Štrba Michal
Sýkora, pri príležitosti osláv 130. výročia
prvej písomnej zmienky o hasičoch v obci
a 50. výročia družby medzi obcami Štrba a Štěpánkovice. Zástava, spoločne so
stuhou, bola posvätená kňazmi katolíckej,
evanjelickej a apoštolskej cirkvi. Zástava je

Zástavu odovzdal DHZ Štrba starosta obce v roku 2008.

vyobrazená aj v knihe zástav hasičských
zborov z roku 2008, spolu so zástavami

hasičských zborov z celého Slovenska.
Bc. Patrik Kováč

NEJASNÝ OSUD NAJSTARŠEJ BUDOVY NA ŠTRBSKOM PLESE
Najstaršia budova na Štrbskom Plese, vila Jazierka, ktorá v súčasnosti stojí opustená pri zrúcaninách bývalého sanatória Helios, bola pôvodne
postavená na južnom brehu jazera ako vila Gömori-lak v roku 1882, teda pred stoštyridsiatimi rokmi. Ako pamiatkovo chránený objekt bola v roku
2005 rozobratá a po reštaurovaní v ateliéroch v Levoči v rokoch 2006 až 2008 bola znovu postavená na novom mieste. V rovnakom roku 1882
bol na Štrbskom Plese postavený nad jazerom aj drevený vyhliadkový altánok, ktorý sa naposledy spomína ešte v roku 1931, dnes však zostal už
iba ako spomienka na pár starých pohľadniciach.
V roku 1879 si dal majiteľ Štrbského
Plesa Jozef Szentiványi pre vzrastajúci
počet návštevníkov osady postaviť na
južnom brehu jazera   hostinec, ktorý bol
pomenovaný ako hotel Štrbské Pleso
/Csorba-tó, Csorba see/. Východne od tohto hotelu si dal potom v roku 1882 jeho
brat Mikuláš spolu s Antonom /Antalom/
Hámošom z Tornale postaviť svoju malú
rekreačnú vilu. Vilu pomenovali Gemer
/Gömori-lak/, podľa sídelnej obce Mikuláša Szentiványiho. Hneď vedľa tejto vily dal
Jozef Szentiványi postaviť ešte ďalšiu vilu
Szentiványi /Szentiványi-lak/, ktorá bola
určená pre ubytovanie kúpeľného lekára.
Od roku 1885 bol stálym kúpeľným lekárom Dr. Alexander Túry /Thúry/. Vila Szentiványi zanikla okolo roku 1915.
Stavebná činnosť sa v osade v tých rokoch realizovala mimo letnej sezóny, ktorá
trvala od júna do septembra, hlavná sezóna len od júla do konca augusta. S výstavbou nových objektov sa zvyčajne začalo
neskoro na jeseň a často sa pokračovalo
aj počas zimy a skoro na jar, aby boli stavby načas hotové a prevádzkyschopné na
začiatku novej sezóny. Stavebná činnosť,
sprevádzaná v tomto ročnom období aj

Člnkovanie bolo vždy najväčšou atrakciou Štrbského Plesa.

výdatnými množstvami snehu, bola možná
len vďaka tomu, že sa v danej dobe uplatňovala najmä drevená zrubová a hrazdená
konštrukcia budov, pretože stavby boli navrhnuté v jednotnom „švajčiarskom štýle“.
Vila Gemer zostala v držbe rodiny Szentiványiovcov aj po predaji Štrbského Plesa
uhorskému štátu v roku 1901. Okrem tejto

súkromnej vilky uhorský štát Szentiványiovcom zaručil aj trvalé právo prevádzkovania člnkov na jazere až do vymretia
rodu po meči. Nový život vily Gemer nastal
po vzniku prvej Československej republiky
v roku 1918, keď na opustené Štrbské
Pleso začali prichádzať prví návštevníci
a lyžiari. Už vo februári 1919 v nej horár
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Drevený vyhliadkový altánok je zobrazený v krúžku.

Pohľad z juhu, zľava Jozefova vila, vila Gemer a vila Szentiványi.

Havaš spoločne ubytoval skupinu mikulášskych a ružomberských milovníkov Tatier
vedených Fedorom Droppom a skupinu
českých lyžiarov a maliarov, vedenú novinárom a redaktorom Aloisom Chytilom.
Prví návštevníci si čoskoro spoločne výborne porozumeli, delili sa o potraviny, starali sa o palivo a rúbali drevo, striedali sa
pri sporáku v kuchyni horárne u Havašovcov a spoločne sa stravovali v inšpekčnej
miestnosti horárne. Obe skupiny si prišli na
Štrbské Pleso vlastne zalyžovať, ale napokon chceli byť aj trochu užitoční a rozhodli
sa tak zanechať po sebe v osade „ducha
nových čias“.
Z jednotlivých budov na Štrbskom Plese
postupne odstránili staré firemné tabule a
na dosky, ktoré im horár poskytol, začali
maľovať nové názvy budov, ktoré spolu aj
vymýšľali. Potom ich opäť spolu pribíjali na
čelné steny budov. Ako prvú premenovali
vilu Gömori-lak, v ktorej boli ubytovaní na
vilu Jazierka, vilu Tivoli premenovali na
Marínu, vilu Mária Terézia na Detvan, vilu
Augustu na Dom Jána Jiskru z Brandýsa,
Grandhotel na hotel Kriváň, Jozefovu vilu
na Jánošík a vilu Gyulu Laszkáryho na severnom okraji jazera na Popelku. Premenovali aj Klotildinu promenádu okolo jazera
na Masarykovu promenádu a nový názov
dali aj ceste zo Štrbského Plesa do Starého Smokovca, ktorá sa namiesto dovtedaj-

šieho názvu Klotildina cesta začala volať
Cesta Slobody. Tento nový názov zakrátko
úradne schválilo aj Ministerstvo pre správu
Slovenska v Bratislave, rovnako aj väčšinu
názvov jednotlivých objektov na Štrbskom
Plese, ktoré sa zachovali až do dnešných
čias.   
Na Vianoce v roku 1924 odkúpil československý štát od syna Jozefa Szentiványiho st., poslanca vtedajšieho parlamentu
Jozefa Szentiványiho ml.,  aj vilku Jazierku
a zriadil v nej žandársku stanicu. Vytvoril
v nej však aj štyri izby s pätnástimi turistickými posteľami pre hostí. V priestore
medzi vilou Jazierka, vilou Jánošík a Cestou Slobody bolo v roku 1927 zriadené aj
tatranské alpínium podľa projektu botanika
Dr. Karla Domina, ktoré zrealizoval jeho
asistent Vladimír Krajina. Žiaľ, nemalo
dlhé trvanie. Postupný rozvoj motorizmu
zasiahol aj Štrbské Pleso, a tak bolo v roku
1931 pri vile Jazierka vybudované aj prvé
parkovisko vo Vysokých Tatrách, aby sa
zabránilo príchodu motorových vozidiel až
priamo k jazeru Štrbské pleso.
Druhá svetová vojna Štrbské Pleso výraznejšie nepoškodila, ale aj tak sa prvé
roky po oslobodení v roku 1945 sústredili
všetky snahy kompetentných inštitúcií na
obnovu vojnou zasiahnutých budov a zariadení. V budove vily Jazierka tak bola
dočasne umiestnená aj pošta na Štrbskom

Plese. Uznesením Slovenskej národnej
rady č. 52 z marca 1947 bola napriek
nesúhlasu podtatranských obcí zriadená
nová samostatná obec Vysoké Tatry, pod
ktorú spadalo aj Štrbské Pleso. Pri ďalšej
reorganizácii štátnej správy bol zákonom
č. 3/1954 ustanovený Mestský národný
výbor Vysoké Tatry a na Štrbskom Plese
vznikol Obvodný národný výbor, ktorý v
rokoch 1954 až 1960 sídlil tiež vo vile Jazierka pri jazere. Počas celého tohto obdobia bol jeho predsedom MUDr. Ján Lukáč,
ktorý bol zároveň aj vedúcim lekárom Československých štátnych kúpeľov Štrbské
Pleso.
Nový národný výbor musel riešiť aj podmienky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na Štrbskom Plese, ktorý
začal už v roku 1951, najskôr v znárodnenej vile Limba pri jazere a od roku 1956 vytvorením triedy základnej školy i materskej
školy v priestoroch vily Jazierka. Základná
škola bola umiestnená v pravej časti a materská škola v ľavej časti vily. Dlhoročnou
patrónkou tejto najvyššie položenej základnej školy na Slovensku bola poetka a
národná umelkyňa Maša Haľamová, ktorá
aj osobne v rokoch 1930 až 1956 žila so
svojím manželom, MUDr. Jánom Pullmanom, vedúcim lekárom kúpeľov, vo vile
Marína na Štrbskom Plese. Základná škola
v tejto budove pod vedením dlhoročného
riaditeľa Františka Petáka fungovala až do
roku 1984, kedy bola presunutá do novovybudovanej základnej školy v Tatranskej
Štrbe. Materská škola tu však fungovala
až do roku 2005, kedy prešla do novovytvorených priestorov pri sanatóriu Helios.
Jej poslednou „paňou“ bola od roku 1991
dlhoročná riaditeľka materskej školy Alena
Jankulíková.
Na kopci v severozápadnom kúte brehu plesa bol v rovnakom roku 1882 ako
vila Gemer, postavený aj pekný drevený
vyhliadkový altánok, ku ktorému viedol od
brehu jazera chodník. Z neho bol krásny
výhľad južným smerom na celú hladinu jazera a všetky postavené budovy. Už vtedy
existovalo na Štrbskom Plese sedem budov, a to Szentiványiho poľovnícka chata,
Jozefova chata, Mikulášova chata, hotel
Štrbské Pleso, Turistický dom, vila Gemer
a vila Szentiványi. Miesto, kde bol altánok
postavený, spoločne vybrali (ako aj jeho
výstavbu zabezpečili) Jozef Szentiványi,
Anton Hámoš a Eduard Bláši na jeseň
spomínaného roku. Existencia tohto vyhliadkového altánku na Štrbskom Plese sa
spomína ešte v roku 1931.
Majiteľ osady Jozef Szentiványi od jej
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Vila Jazierka v zimnom šate.

vzniku v roku 1872 venoval veľkú pozornosť jej propagácii, a tak pozýval ako hostí
do svojich zariadení mnohých vtedajších
odborníkov, najmä z radov prírodovedcov, lekárov, cestovateľov i umelcov. Z
cestovateľov je možné spomenúť napr.
návštevu známeho uhorského orientalistu
Ferencza Hoppa, či v roku 1885 návštevu
tvorcu Suezského prieplavu Ferdinanda
de Lessepsa z Francúzska. Z lekárov vo
svojom diele klimatické účinky Štrbského
Plesa spomína aj Dr. Ištván Boleman v
roku 1884. Novovznikajúca osada Štrbské
Pleso je   však najpodrobnejšie opísaná v
diele z roku 1885, ktoré napísal učiteľ rímskokatolíckej školy v Liptovskom Mikuláši  
Jozef Mihalik a ktoré venoval „Milostivému

pánovi Jozefovi Szentiványimu Gemerskému, obetavému pánovi Štrbského Plesa“.
Štrbské Pleso a jeho okolie podľa tohto
diela predstavovalo pre každého návštevníka, ktorý ho po prvýkrát uvidel, neopísateľnú krásu a dávali to aj patrične najavo.
V tých časoch - v období rozvíjajúceho sa
cestovného ruchu - už mohli návštevníci
Štrbského Plesa porovnávať jeho scenériu
s dovtedy známymi a navštevovanými podobnými lokalitami: v Sedmohradsku jazero sv. Anny, jazero Hámori–tó na potoku
Szinvavölgyi a v pohorí Fagaraš  jazero Balea. Všetky tieto jazerá boli ale ukryté medzi vysokými horami a nedovoľovali také
výhľady ako z morény Štrbského Plesa
smerom na juh do doliny Váhu a smerom
na sever na majestátne tatranské štíty a
doliny. Práve táto poloha bola hlavnou príčinou zvyšujúcej sa návštevnosti.
Najstaršiu budovu Štrbského Plesa vilu
Jazierka, síce opustenú, tak môžeme obdivovať do dnešných dní pri zrúcaninách

Zakonzervovaná vila Jazierka pri bývalom
Helios-e.

Prvé parkovisko pri vile Jazierka.

bývalého sanatória Helios. Jej budúci osud
je nejasný, pôvodne sa hovorilo o zámere
vytvoriť z nej gastronomické zariadenie
typu „slovenská koliba“, najmä pre hostí
novopostaveného hotela Helios. Neskôr
sa uvažovalo dokonca o sídle Správy Tatranského národného parku, či informačnej
turistickej kancelárie. V hre bol aj návrh
na zriadenie Múzea Štrbského Plesa, ale
všetky tieto zámery zostávajú zatiaľ iba v
rovine úvah.
Aj spomínaný drevený vyhliadkový altánok z roku 1882 mal mať na Štrbskom
Plese svoje pokračovanie, pretože pred pár
rokmi  obec Štrba predložila na príslušné
orgány ochrany prírody návrh na jeho vybudovanie na pôvodnom mieste nad severozápadným kútom jazera. Ochrana prírody
tento návrh, ktorý bol citlivo zakomponovaný do existujúceho tatranského lesa však
zamietla, ale o pár rokov neskôr dala súhlas na vybudovanie novej vyhliadkovej
veže v priestoroch športového areálu.
Podľa knihy „Životné osudy Jozefa
Szentiványiho“ voľne spracoval
Ing. Peter Chudý

PRVÁ BENÁTSKA NOC NA ŠTRBSKOM PLESE
Tradícia Benátskych nocí pri jazere ako výnimočného kultúrno-spoločenského podujatia sa zrodila z iniciatívy vtedajšej správy kúpeľov na Štrbskom Plese už v dvadsiatych rokoch minulého storočia s cieľom prilákať návštevníkov do tejto lokality. Táto myšlienka bola obnovená po vzájomnej
spolupráci obce Štrba a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry v lete 2014. Odvtedy sa Benátska noc stala pevnou súčasťou
letného programu pre návštevníkov Štrbského Plesa, ktorým prináša nezabudnuteľný umelecký i vizuálny zážitok. Najnovšia kniha „Životné osudy
Jozefa Szentiványiho“ však priniesla prekvapujúcu informáciu o tom, že prvú podobnú akciu, ktorú jej organizátori nazvali „Sviatok Štrbského
Plesa“ zorganizovali už v roku 1889 členovia Uhorského karpatského spolku spolu s majiteľom Štrbského Plesa Jozefom Szentiványim.
Ako zistil pri prehľadávaní historických
novín a časopisov jeden zo spoluautorov
tejto publikácie Oto Jalčovík, táto prvá
spektakulárna akcia na jazere súvisela
so zasadnutím Uhorského karpatského
spolku /UKS/ 4. augusta 1889 v Novom
Smokovci. Vo svojej podstate sa jednalo
o veselú zábavu, ktorú nazvali „Sviatok
Štrbského Plesa“ a ktorou na Štrbskom
Plese pokračovalo Valné zhromaždenie
UKS. Inak je zaujímavé, že žiadne zasad-

Benátska noc (2018).

nutie UKS sa na Štrbskom Plese nikdy
nekonalo.  Za zabezpečenie nádherného
vysvietenia jazera i jeho okolia  pri tejto
akcii boli zodpovední poslanec - generál
gróf Karol Pongrác a husársky plukovník
Gustáv Elek. Na túto udalosť prišli na
Štrbské Pleso zástupy ľudí zo Smokovca,
Lučivnej a celého Liptova.
Za krásneho večera sa rozžiarili tisíce
svetiel z vatier a lampášov, na skalách
uprostred jazera vyšľahol bengálsky
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oheň a množstvo svetlíc okúzlilo obecenstvo.
Hudobná kapela z Liptovského Mikuláša zahrala Rákociho pochod v člnoch na plese. Po
tomto úvode pokračovala oslava tanečnou
zábavou vo veľkej sále hotela Štrbské Pleso.
Zábava trvala až do rána a zúčastnil sa na
nej každý, kto voľačo znamenal v Liptove a
blízkom okolí. Prvú štvorylku tancovalo až
68 párov. Medzi prítomnými dámami okrem
iných boli: grófka Vajová s dvoma dcérami,
grófka Karáčoniová a jej sestra Valéria, grófka Telekyová s dcérou, barónka Šilingová,
grófka Migaziová, grófka Obendorfová, pani
Laszkáryová, Zuskinová, Szentiványiová a
mnoho ďalších.
Ďalšia podobná veľkolepá akcia na jazere
mala byť v auguste 1925, kedy správa kúpeľov dokončila inštaláciu elektrického osvetlenia Masarykovej promenády okolo jazera
a chcela takto neobvyklým spôsobom na to
upozorniť verejnosť. Termín tejto veľkej akcie
bol stanovený na 15. a 16. augusta. Štrbské
pleso a Masarykova promenáda mali byť počas nej osvetlené veľkolepým ohňostrojom a
vojenskými reflektormi. Program mal začať
popoludní kvetinovým korzom po promenáde, potom mali nasledovať rôzne súťaže.
Hlavný program sa mal uskutočniť večer formou lampiónového sprievodu a člnkovania na
loďkách osvetlených lampiónmi a gréckym
ohňom. Podujatie mala sprevádzať vojenská
hudba. Prípravy tejto akcie však prekazila
3. augusta 1925 búrka, ktorú sprevádzal vietor so silou orkánu. Na plese vyvolal údajne
skoro meter vysoké vlny, ktoré zničili loďky. Z
niektorých budov odniesol aj strechy a na viacerých porozbíjal okná. Poškodené telefónne
a elektrické vedenie spôsobili na istý čas dokonca izoláciu Štrbského Plesa od okolitého
sveta. A tak sa plánované veľkolepé podujatie na Štrbskom plese neuskutočnilo.
Samotné jazero sa stalo súčasťou veľkej
akcie – Tatranských slávností aj v auguste 1940, ktoré na Štrbskom Plese a v okolí
usporiadal Klub slovenských turistov a lyžiarov /KSTL/ z príležitosti vtedajšieho vysvätenia kaplnky na Symbolickom cintoríne pri
Popradskom plese. Slávnosti sa uskutočnili
10. a 11. augusta tak za účasti najvyšších
predstaviteľov vtedajšieho Slovenského štátu
na čele s prezidentom Dr. Jozefom Tisom,
ako aj za účasti tisícov návštevníkov z domova i zo zahraničia. Súčasťou tohto podujatia
bolo aj nočné cvičenie členov tatranskej záchrannej služby a vystúpenie päťdesiatich
vodákov na kajakoch na Štrbskom plese.
11. augusta sa o deviatej hodine večer uskutočnil „Tatranský večer na jazere“, ktorý bol
jedinečný svojho druhu na Slovensku. Na
jazere sa rozžiarili rôznofarebné ohňostroje,

Logo Uhorského karpatského spolku.

svetlomety a rakety. V záplave svetiel plávali po hladine jazera aj vodáci z KSTL na
lampiónmi osvetlených kajakoch a kanoe a
spievali ľudové piesne. V národopisnej časti
sa potom predstavili krojované folklórne skupiny z Važca, Štrby, Ždiaru, Lendaku a tiež
sedemdesiatčlenný spevokol z Ružomberku.
Po skončení druhej svetovej vojny bola v
juhovýchodnom cípe jazera výrazne rozšírená pôvodná plaváreň z roku 1926, vedľa nej
pribudlo aj nové prístavisko člnkov a objekt
reštaurácie s terasou nad jazerom, ktorú domáci nazvali jednoducho „Plaváreň“. Aj tento
objekt v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch
minulého storočia prispel určitým spôsobom
k vytvoreniu tradície tzv. „benátskych nocí“
na jazere. Tieto akcie, ktoré boli v podstate
ľudovou zábavou so živou hudbou, spojenou
s nočným člnkovaním s lampiónmi, vatrami a
ohňojstrojom sa síce nekonali pravidelne každé leto, ale stali sa vyhľadávanou súčasťou

Benátska noc (2018).

letného programu návštevníkov i domácich
obyvateľov Štrbského Plesa. Koncom šesťdesiatych rokov však boli tieto ľudové zábavy z
dôvodu ochrany prírody ukončené.
Obnova usporadúvania „Benátskych nocí“
sa v dvadsiatom prvom storočí začala v roku
2014 pod taktovkou obce Štrba a Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry. Obsahom tohto podujatia bolo predovšetkým romantické člnkovanie na jazere v
letnej podvečernej atmosfére spojené s hudbou, divadlom, animačnými programami a
dobrým jedlom. Prvý, obnovený ročník Benátskej noci na Štrbskom Plese navštívilo viac
ako tisíc návštevníkov, ktorí obdivovali páry
hercov v dobových barokových kostýmoch
a atraktívne zrkadlové sochy, ktoré neobišiel
nikto z návštevníkov bez toho, aby sa s nimi
nevyfotil. Lode na jazero s viac ako štyristo
návštevníkmi vyplávali za tónov harfy viac
než stopäťdesiatkrát, pričom na brehu jazera
rozvoniavali grilované ryby a ponúkalo sa lahodné víno. Nezabudnuteľný večer dotvorilo
aj vystúpenie hudobnej skupiny Bloom.
Ostatný, už šiestykrát v poradí, sa Benátska noc na Štrbskom Plese uskutočnila v
roku 2019 s originálnym kultúrnym programom. Vznešenú atmosféru vytvárali nielen
tóny piana v podaní Richarda Rikkona, ale aj
pestrosť a rozmanitosť množstva masiek, zrkadlových sôch, ako aj množstvo hercov, oblečených v krásnych dobových kostýmoch,
ktorí sa promenádovali okolo jazera a predstavili sa aj v krátkych divadelných vstupoch
o láske na benátskom plese. Žiaľ, epidémia
koronavírusu a v súvislosti s tým prijaté hygienicko - epimediologické opatrenia znemožnili usporiadanie tejto akcie v rokoch 2020
a 2021.
Ing. Peter Chudý
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Tatry ako liek – „Za zdravím s Nordic Walkingom“
Oblastná organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry pripravila projekt na tému Tatry ako liek.
Do série podujatí,  ktoré sú úzko prepojené na tému zdravia, životného štýlu a tatranskej klímy sa
rozhodla zapojiť aj obec Štrba s projektom „Za zdravím s Nordic Walkingom“.
Cieľom nášho podujatia je ukázať  mladším i tým „skúsenejším“  športovcom i začiatočníkom
Nordic Walking ako zvládnuť  ozdravno-pohybovú aktivitu. Chôdza je ten najprirodzenejší, človeku
vlastný pohyb a spolu so špeciálnymi paličkami a správnou technikou prináša zdravotné benefity,
lepšiu kondíciu i dobrý pocit, že pre seba niečo robíme, aj napriek svojmu veku alebo zdravotným
ťažkostiam.
Keďže správnu techniku nie je možné  zvládnuť za jedno stretnutie, našu akciu by sme rozdelili na viac častí.
1. 5. júna dopoludnia – možnosť odkráčať si 1 000 m na akcii Deň detí a športu a bežeckej štafete 100x1000 metrov s NW paličkami
(paličky zapožičiame).
2. Popoludní o 15.30 hod.  stretnutie účastníkov na ihrisku pri ZŠ v Štrbe, kde by ste si osvojili základy techniky NW a získali základné informácie.
3. Druhé stretnutie by sme si dohodli a bolo by zamerané na precvičenie techniky, cvičenia a na prechádzku po štrbskom chotári.
4. Tretie stretnutie by sme si opäť dohodli a bolo by zamerané na zdokonalenie techniky, nové cvičenia a prechádzku po chodníkoch
v okolí Štrbského Plesa.
Venovať sa  vám budú skúsení walkeri zo skupiny Nordic walking running Štrba a absolventi NW kurzov zo Štrby.
Garantom podujatia je Michal Šerfel, certifikovaný inštruktor, ktorý vám rád poskytne všetky informácie.
0903 628 884, mich.serfel@gmail.com
Zapožičiame vám bezplatne NW paličky a každý účastník, ktorý absolvuje aspoň 2 časti, dostane praktický darček.
Vstup na kurzy je voľný, podujatie hradí OOCR Vysoké Tatry.
Informácie poskytneme  cez www.strba.sk, facebook, OTV vysielanie i cez miestny rozhlas.
						
Tešíme sa na vás! 				   PaedDr. Michal Šerfel

DO TRETICE VŠETKO DOBRÉ
Toto známe slovenské príslovie hovorí o tom, že keď sa niečo na dva pokusy nepodarí, na ten tretí pokus to určite výjde. V plnej šírke sa to dá
aplikovať aj na prípravu a usporiadanie tohtoročných, v poradí už 25. Svetových školských majstrovstiev sveta ISF v cezpoľnom behu, ktoré sa na
Štrbskom Plese na Slovensku uskutočnili v termíne 22. až 27. apríla 2022.
Slovenská asociácia športu na školách
bola pôvodne už v roku 2017 poverená
usporiadaním tohto podujatia v termíne
18. až 23. apríla 2020 na Slovensku, ale
prvá vlna celosvetovej pandémie koronavírusu Covid - 19 usporiadaniu tohto podujatia v
pôvodnom termíne zabránila. Preto na návrh
organizačného výboru ISF presunula tento

termín na jeseň 6. až 11. novembra 2020,
ale druhá vlna koronavírusu znemožnila jeho
usporiadanie aj v tomto náhradnom termíne,
a tak ISF definitívne rozhodla o jeho presunutí
až na rok 2022.
A tak sme minulý mesiac   privítali na
Štrbskom Plese, takmer 350 účastníkov z
15 krajín celého sveta, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili. Pozvanie

Rozhodcovia pretekov, zľava T. Pelach, M. Tóth, R. Králik, L.
Lenton, N. Doker, M. Ch. Benage.

Trať pretekov okolo plesa.

organizátorov prijali krajiny Belgicko, Česká
republika, Anglicko, Francúzsko, Írsko, Izrael,
Litva, Mexiko, Maroko, Holandsko, Slovensko, Španielsko, Turecko, Ukrajina a Uganda.
Žiaľ, pre nestabilnú bezpečnostnú situáciu v
materských krajinách neboli našimi zastupiteľskými úradmi vydané víza pre účastníkov
z Afganistanu a Alžírska.  Na  štarte bolo v
kategórii školských družstiev 13 družstiev  
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Štart kategórie chlapcov.

chlapcov, 11 družstiev dievčat a v kategórii
Bohatá snehová nádielka na Štrbskom Plenárodných družstiev 7 družstiev chlapcov a se znemožnila využiť na preteky štandardnú
6 družstiev dievčat. Súťažili   6-členné druž- bežeckú trať so štartom a cieľom v bežeckom
stvá, z ktorých sa do hodnotenia započítavali areáli, a tak sa štartovalo netradične pred
výkony štyroch najlepších pretekárov. Pri hotelom Patria, kde boli aj všetci účastníci
všetkých súťažiach boli neoficiálne hodnote- podujatia ubytovaní. Samotná trať viedla okoní aj jednotlivci. Odovzdávala sa aj cena Fair lo jazera, pričom chlapci bežali dva okruhy
play ISF pre krajinu, ktorá si to celkovým a dievčatá jeden. Preteky riadila technická
vystupovaním a správaním najviac zaslúžila. komisia Medzinárodnej federácie školského
Mimoriadne sa súčasťou tohtoročného športu ISF pod vedením svojho prezidenta
programu majstrovstiev sveta stalo aj vy- Nihata Dokera z Turecka a jej ďalšími členhodnotenie kultúrno-umeleckej časti Zimnej mi boli Lynda Lenton z Anglicka a Mugisha
kalokagatie 2021, ktorá bola tiež zrušená z Christopher Banage z Ugandy. Štartérom
dôvodu pandémie koronavírusu. Organizačný všetkých kategórií bol prezident Slovenskévýbor SAŠŠ však dostal až 532 výtvarných ho atletického zväzu Peter Korčok. Výsledky
prác, piktogramov a fotografií žiakov mater- pretekov v jednotlivých kategóriách boli naských, základných i špeciálnych škôl z celého sledovné:
Slovenska, ktorí svoje práce zaslali v piatich
kategóriách na témy: Športová olympiáda
Kategória dievčatá, jednotlivci a školy na
snehuliakov, kúzelná športová zima a šport 3 km
očami detí. Samotné vyhlásenie výsledkov 1. FIDANOGLU Ayca, Turecko, čas  10:17
súťaže sa za prítomnosti víťazov a ich rodičov 2. FLAHERTY Rebecca, Anglicko, čas  +0:06
uskutočnilo v kongresovej sále hotela
Patria na úvod majstrovstiev a vystavené práce sa následne počas  celého
trvania podujatia tešili záujmu a obdivu
všetkých účastníkov i hostí.
Samotné majstrovstvá boli „odštartované“ úvodnou tlačovou konferenciou,
ktorej sa okrem novinárov a predstaviteľov ISF, SAŠŠ, SAS, obce Štrba a OV
zúčastnili naši viacerí olympionici, členovia Olympijského klubu Vysoké Tatry. Nasledovali úvodné porady vedúcich Najlepší pretekári v kategórii národných družstiev
družstiev a trénerov, ktoré sa venovali
najmä zmenám programu majstrovstiev, kto- 3. ELARFAOUI Bahyia, Maroko, čas +0:07
Najlepšia slovenská pretekárka na mieste
ré spôsobilo aktuálne počasie na Štrbskom
Plese. Veľkú odozvu medzi účastníkmi maj- 23. GARGULÁKOVÁ Alžbeta, čas +1:45
Štartovalo 63 dievčat, poradie školských
strovstiev zanechal najmä otvárací ceremoniál, v rámci ktorého ich na Štrbskom Plese družstiev, ktorých štartovalo 11 je nasledovprivítal osobne aj starosta Štrby Michal Sý- né:
kora. Súčasťou ceremoniálu bol aj zaujímavý 1. Bradford Grammar School, Anglicko
kultúrny program, v rámci ktorého dominovali 2. Lycée Saleh Serqhini, Maroko
tak štrbskí fujaristi, ako aj bubnová šou skupi- 3. Lycee Pierre de Coubertin Font Romeu,
Francúzsko
ny Batida zo Svitu.

Družstvo slovenských dievčat zo Strednej
športovej školy z Banskej Bystrice skončilo
ôsme.
Kategória chlapci, jednotlivci a školy na
5 km
1. TUNCTAN Caner Can, Turecko, čas 15:43
2. PRENDERGAST Joshua, Anglicko, čas
+0:16
3. RAMIREZ TORIZ Alexander Zuriel, Mexiko,  
čas +0:16
Najlepší slovenský pretekár na mieste 38.
ADAM Slavomír, čas +2:04.
Štartovalo 77 chlapcov, jeden nedokončil,
poradie školských družstiev, ktorých bolo 13,
je:
1. Ozel Bitlis Final Akademi Anadolu, Turecko
2. The Judd Schol, Anglicko
3. Cecyte Jalisco Tepatitlan, Mexiko                                                                                  
Družstvo slovenských chlapcov zo Strednej športovej školy z Banskej Bystrice skončilo desiate.
Kategória národných družstiev dievčat na 3 km, jednotlivci i družstvá:
1. LOICE Chepkwemoi, Uganda, čas
9:59
2. BIRDAHA Fatima Erzahra, Maroko,
0:02
3. MAUREEN Chebet, Uganda +0:05
Najlepšia slovenská pretekárka na
24. mieste CHLADOŇOVÁ Viktória, čas
+2:18
Štartovalo 43 dievčat, tri nedokončili. V súťaži národných družstiev bolo 6
družstiev, výsledky:
1. Uganda
2. Maroko
3. Španielsko
Slovenské družstvo dievčat obsadilo piate
miesto.
Kategória národných družstiev chlapcov
na 5 km, jednotlivci i družstvá:
1. KHCHINA Jawad, Maroko, čas 15:09
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Družstvo Ugandy na svojom prvom snehu.

2. DOLPHINE Chelimo, Uganda, čas +0:03
3. ABEL Chebet, Uganda, čas +0:07
Najlepší slovenský pretekár na 19. mieste
KRAJČ Adam, čas + 1:53.
Štartovalo 43 pretekárov, v súťaži národných družstiev bolo 7 krajín s nasledovnými
výsledkami:
1. Uganda
2. Maroko
3. Španielsko
Slovenské družstvo chlapcov obsadilo piate miesto.
Cenu Fair play udelil organizátor výprave
Ugandy.
K spoločenskému programu majstrovstiev
patrila aj charitatívna večera v kolibe Patria,
počas ktorej slovenskí organizátori vyzberali
od prítomných vedúcich delegácií z jednotlivých krajín čiastku takmer 500 €, ktoré boli
potom počas večera národov odovzdané
výprave Ukrajiny. Pre samotných vedúcich
delegácií bol v rámci spoznávania Slovenska
uskutočnený aj výlet do Múzea liptovskej dediny v Pribyline a návšteva vodného hradu v
Liptovskom Hrádku. Podujatie na Štrbskom
Plese osobne navštívil aj ambasádor Majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Pekingu, Matej
Tóth.
Program samotných majstrovstiev okrem
športu venoval rovnakú pozornosť aj spoločensko-vzdelávacej časti šampionátu. Jeho
vrcholom bol „Večer národov“, počas ktorého
sa predstavili jednotlivé zúčastnené krajiny
so svojím krátkym programom, v ktorom
všetkým účastníkom priblížili to unikátne, čo
ich charakterizuje. Šancu dostalo aj Slovensko ako usporiadateľská krajina, keď počas
jedného dňa predstavilo všetkým účastníkom
prostredníctvom jednodenných výletov to
najkrajšie a najzaujímavejšie z tatransko-podtatranského regiónu. Skupiny zahraničných
študentov tak navštívili Popradské pleso,
Hrebienok, múzeá v Tatranskej Lomnici i

Írske družstvá chlapcov i dievčat.

strednú školu v Poprade. Vzdelávacie aktivity
ako súčasť programu boli zamerané najmä
na súťaženie v duchu Fair play a antidopingové aktivity.
Majstrovstvá sveta ISF v cezpoľnom behu
sa uskutočňujú každé dva roky, na Slovensku boli spolu už dvakrát, v roku 2010 v
Liptovskom Mikuláši a teraz v roku 2022 na
Štrbskom Plese. V uplynulej dekáde toto podujatie „navštívilo“ viacero zaujímavých destinácií, keď v roku 2012 bolo v českom Žďári
na Sázavou, v roku 2014 v Izraeli, v roku
2016 v Budapešti a v roku 2018 v Paríži.
Rok 2020 bol teda po desiatich rokoch opäť
rezervovaný pre Slovensko, ale koronavírus
spôsobil jeho posunutie až na rok 2022. Na
podujatie v roku 2024 kandiduje Uganda, ale
o dejisku tohto podujatia ISF zatiaľ definitívne
nerozhodla.
O každodennom dianí medzi účastníkmi
podujatia informovali aj vlastné noviny „Daily
tarn“ /voľne preložené pleso denne/, ktoré vydával v dňoch 22. až 26. apríla 2022 kolektív
štyroch mladých dobrovoľníčok – novinárok
z Life Academy z Popradu. Tieto dievčatá boli
súčasťou kolektívu dobrovoľníkov, z ktorých
najväčšiu časť  tvorili študenti Strednej športovej školy z Popradu. Títo dobrovoľníci boli
nielen nápomocní organizačnému výboru pri
organizácii samotných pretekov, ale boli hlavne sprievodcami svojich rovesníkov počas
ich celého pobytu pod tatranskými štítmi.
Majstrovstvá sveta sa skončili. Bolo to päť
vzrušujúcich dní, plných nových poznatkov,
skúseností a priateľstiev. Cieľom tohto podujatia nebola iba samotná športová súťaž, ale
aj vzájomné spoznávanie sa, obohacovanie
sa novými kontaktmi a spoznávaním novej
krajiny v srdci horskej prírody. Pre mladých
ľudí z Ugandy bol nezabudnuteľný padajúci
sneh hneď v prvý deň oficiálneho tréningu,
španielsku výpravu nadchla bubnová šou
počas otváracieho ceremoniálu a oni následne roztancovali celú kongresovú sálu.

Najsilnejší „standing ovation“ však zanechalo
vystúpenie mladých Ukrajincov počas večera
národov. Všetky výpravy hodnotili tieto majstrovstvá sveta ako mimoriadne vydarené,
ďakovali organizátorom za ich starostlivosť a
odchádzali domov s množstvom nezabudnuteľných zážitkov.
Ing. Peter Chudý

44. ročník Malého
štrbského maratónu
Organizačný výbor vás
pozýva na 44. ročník Malého štrbského maratónu,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 10. 7. 2022 v Štrbe. Pretekať sa bude v cestnom
behu na 31-kilometrovej trati zo Štrby do
Liptovskej Tepličky a späť, v behu a Nordic
Walking na 10-kilometrovej trati ulicami
obce Štrba a okolo zaniknutej stredovekej
osady Šoldov a na štart sa opäť postavia
aj najmladší pretekári.
Občania obce Štrba môžu do 1. 7. požiadať na info@skstrba.sk o kupón na bezplatnú registráciu. Bezplatná registrácia
na detské preteky je možná už teraz na
internetovej stránke www.skstrba.sk.
Prosíme, aby ste sa registrovali online
a prišli si vyzdvihnúť štartové číslo ešte v
sobotu 9. 7. od 15:00 - 18:00 hod. do Kultúrneho domu v Štrbe. V nedeľu tak stačí
prísť priamo na štart.
Nová 10 km trať opäť vedie ulicami
obce Štrba.  Štart je 9:30 hod. a doprava
na uliciach Hlavná, Poľná, Hviezdoslavova,
Štepánkovická, Družstevná, Sládkovičova
a Krôn môže byť obmedzená približne
20 minút po štarte. Prosíme o trpezlivosť
a rešpektovanie pokynov polície a dobrovoľníkov.

16

ŠTRBSKÉ NOVINY

Tajničku z krížovky ŠN č. 5/2022 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk
do 13. 6. 2022. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 4/2022: ... všetkého dosť, pohodu, radosť, spokojnosť. Knižnú publikáciu vyhrávajú: 1. Milan Garaj, 1. mája 524, 059
38 Štrba, 2. Zuzana Madáčová, J. Gejdoša 412, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo v Tatranskej Štrbe.
Mimoštrbským výhercom bude knižná publikácia zaslaná poštou.

ŠTRBSKÉ NOVINY - mesačník pre občanov a návštevníkov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa
•Vychádzajú jedenkrát do mesiaca •Vydavateľ: Obec Štrba • Adresa redakcie: Obecný úrad, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba•
•IČO: 00 326 615, EV 5245/15, ISSN 2453-6482, tel.: 052/7781461-3, E-mail: strba@strba.sk • Distribuované zdarma •
• Redakčná rada: Ing. Anna Hurajtová, Ľubomíra Otčenášová, Ing. Peter Chudý, Mária Pavelová, Bc. Patrik Kováč •
• Grafické spracovanie a tlač: Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, spol. s r. o., Poprad •

