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Je pred nami leto.
Doprajme si to najlepšie,
čo Vysoké Tatry ponúkajú!
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Návšteva v Štěpánkoviciach
Obec Štrba udržiava už 64 rokov priateľské vzťahy s obcou Štěpánkovice v Českej
republike. Takmer každoročne sa predstavitelia obcí navzájom stretávajú pri rôznych
obecných príležitostiach. Po dvoch rokoch
pandémie obec Štěpánkovice zorganizovala Deň obce,  na ktoré dostala pozvanie aj
obec Štrba.  Podujatia v dňoch 4. – 5. júna
2022 sa zúčastnili starosta obce Michal
Sýkora, zástupca starostu Pavol Hurajt a
kultúrna pracovníčka Ľubomíra Otčenášová. Družobnej obci Štěpánkovice venovali
sériu publikácií o obci Štrba.
V Štepánkoviciach boli aj volejbalisti
a žiaci 6., 7. a 9. ročníka ZŠ, ktorí boli na
3-dňovom výlete nielen v družobnej obci, ale
aj jej okolí. V priebehu Dňa obce prebiehali
športové súťaže. Vo volejbalovom turnaji si
zahrali aj  naši volejbalisti. Pri veľmi vyrovnaných zápasoch skončili na 4. mieste. V
rámci tohto dňa otvárali v Štepánkoviciach
nové športovisko. Slávnostne prestrihli pás-

Starosta obce M. Sýkora odovzdal starostovi
Štěpánkovíc Jaromírovi Nevřelovi sériu štrbských publikácií.

Otvorenie volejbalového turnaja.

Zľava M. Sýkora, J. Katolický (bývalý starosta obce), A. Zálohová s dcérou a vnukom a Ľ. Otčenášová.

Zľava J. Katolický, P. Hurajt, Ľ. Iľanovská, B. Halfar (bývalý starosta obce).
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Volejbalové družstvo ŠK Štrba sa umiestnilo v Štěpankoviciach na 4. mieste.

ku a využitie športoviska ukázali športovci
spriatelených škôl, medzi ktorými boli aj žia-

ci našej základnej školy. V atletickom štvorboji aj v štafetovom behu sa naše družstvo

žiakov umiestnilo na 3. mieste.
Ľubomíra Otčenášová

pokračujeme v pracovných aktivitách v obci

Pokládka nového trávnatého koberca v areáli základnej a materskej školy.

Práce na projekte Vodozádržné opatrenia - vnútroblok Tatranská Štrba.

Žiadame občanov, ktorí budú realizovať úpravu verejných priestranstiev pred svojimi rodinnými domami, aby pred realizáciou
požiadali obec o vytýčenie sietí káblového televízneho rozvodu, nakoľko pri poškodení dochádza k zhoršeniu kvality signálu.
O ostatné vytýčenie sietí je potrebné požiadať správcov (Slovak telekom, SPP, VSE, PVPS).
Práce je potrebné vykonávať s náležitou pozornosťou, nakoľko nie všetky siete sú označené výstražnou fóliou. Náklady na odstránenie prípadného poškodenia bude znášať priamo občan, ktorý práce realizuje.
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Rekonštrukcia rozvodov plynovodu v Tatranskej Štrbe.

Stavebná úprava chodníka na ulici Hlavnej.

Úprava bývalej predajne lahôdok na ulici Hlavnej, ktorá bude slúžiť pre
potreby DHZ Štrba a ŠK Štrba.

Odstránenie stĺpov z rozvodov elektrickej energie na ulici Školskej.

Realizácia premostenia cez potok - napojenie na chodník na ulici
Štěpánkovickej.

Kosenie archeologickej lokality Šoldov.

Realizácia chodníka na ulici Školskej, ktorý výrazne napomôže bezpečnosti detí dochádzajúcich do školy.

Na Štrbskom Plese sa začali realizovať výkopové práce na optický
kábel.
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Z výročných členských schôdzí spoločenských organizácií
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe
Členovia ZO Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých zhodnotili  
na výročnej členskej schôdzi 17. 5.
2022 v Reštaurácii Martek  svoju
činnosť za minulý rok.
Minútou ticha si uctili pamiatku
troch zosnulých členov.
Schôdzu otvorila a viedla predsedníčka Agáta Očenášová.
Prítomných oboznámila s hodnotiacou správou za rok 2021.
Nasledovala správa o hospodárení, ktorú predniesla Ing. Anna
Geročová.
Správu revíznej komisie odprezentovala Mgr. Anna Kolodzejová.
Zablahoželali šiestim jubilujúcim
členom a privítali vo svojich radoch jednu novú členku. Následne
si schválili plán činnosti na rok
2022 s prianím, aby zdravie, pandémia i ostatné okolnosti boli priaznivé a
mohli sa plánované podujatia zrealizovať.
Organizácia pozýva do svojich radov aj
nových členov, hlavne držiteľov preukazov
ZŤP. V mene výboru a celej organizácie

srdečne ďakujeme za poskytnutú dotáciu
na činnosť hlavne obecnému úradu, Poľnohospodárskemu družstvu Štrba a Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Štrbe.
Naše poďakovanie patrí aj ostatným

darcom, priateľom, známym a rodinným
príslušníkom, ktorí venovali 2 % zo svojich
daní práve nám.
Oľga Bartošová
ZO SZZP v Štrbe

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
a Klub dôchodcov v Tatranskej Štrbe
Členovia ZO SZZP a Klubu dôchodcov
v Tatranskej Štrbe zhodnotili 26. mája
2022 svoju činnosť za roky 2020  a 2021.
Činnosť organizácie, ktorá má 70 členov je
každoročne zameraná na bezplatnú pomoc
v sociálnej oblasti, v napomáhaní riešenia
postupu pri vybavovaní invalidných, starobných dôchodkov, preukazov ZŤP alebo
ZŤP/S, známok do áut, ako aj na  pomoc
pri zabezpečovaní zdravotných pomôcok.
Činnosť organizácie bola v uvedených
rokoch z dôvodu vírusového ochorenia
COVID-19 obmedzená. V rámci schôdze
zablahoželali jubilantom a odovzdali ocenenia zástupcom bytových domov a rodinného domu, ktorí sa umiestnili na prvých
troch miestach v súťaži o najkrajšie okolie
bytového a rodinného domu za roky 2020
a 2021. Všetkým členom bola ponúknutá
možnosť účasti na rekondično-rehabilitačných pobytoch v Turčianskych alebo Trenčianskych Tepliciach a v Piešťanoch za v závere poďakovala za pomoc obecnému
prijateľné ceny. Predsedníčka organizácie úradu, všetkým členom výboru, revíznej

komisie, ako aj ostatným členom za spoluprácu v predchádzajúcom období.
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Zabezpečenie elektrických ohradníkov pre včelárov
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici (ďalej Správa TANAP) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej
republiky (ďalej ŠOP SR) vyzýva obce nachádzajúce sa na území s výskytom medveďa hnedého na zber údajov ohľadom záujmu o zabezpečenie
elektrických ohradníkov pre včelárov ako prevencia proti prístupu a poškodeniu včelstiev medveďom hnedým.
Podmienkou podpory je produkcia medu
len pre vlastnú potrebu, teda včelár je súkromná osoba – nepodnikateľ a zároveň
včelár nepoberal/nežiadal o poberanie finančnej pomoci na ochranu včelstiev, úľov
alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením podľa § 5 ods.
1 písm. q) nariadenia vlády č. 337/2019
Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho
programu pre sektor včelárstva.
Včelár musí byť zároveň vlastníkom
pozemku, na ktorom má umiestnené včelstvá alebo musí mať vydokladovaný a
písomne preukázaný vzťah s vlastníkom
tohto pozemku. Za vlastníkov pozemkov
sú považovaní iba výluční vlastníci pozemkov, bezpodieloví spoluvlastníci pozemkov
alebo väčšinoví podieloví spoluvlastníci
pozemkov.
Podporu je možné získať dvomi spôsobmi:
1. priama finančná podpora včelárovi na
nákup elektrického ohradníka s príslu-

šenstvom – podmienkou je, že pozemok,
kde sa nachádzajú včelstvá je súčasťou
chráneného územia (5.,4. a 3. stupeň)
a včelár je zároveň vlastníkom tohto pozemku,
2. umiestnenie elektrického ohradníka na
pozemku včelára, kde sa nachádzajú
včelstvá, ktoré zabezpečí Správa TANAP
– pre pozemky na ktorom sa nachádzajú
včelstvá, ktoré nie je súčasťou chráneného územia
1. Priama finančná podpora
Výška maximálnej priamej finančnej
podpory pre jedného včelára je 1300 Eur
s DPH.
Je potrebné, aby medzi Správou
TANAP a včelárom – súkromnou osobou
bola uzavretá dohoda o starostlivosti, na
základe ktorej sa Správa TANAP zaväzuje
po schválení projektu (predpoklad koniec
roka 2022) poskytnúť včelárovi financie
na zakúpenie ohradníka s príslušenstvom.
Následne včelár uskutoční nákup ohradníka a odovzdá kópiu faktúry a iné dokumen-

Deň Tatranskej Štrby

Deň Tatranskej Štrby otvoril starosta
obce M. Sýkora.

V úvode podujatia vystúpila dychová hudba Sviťanka.

ty príslušnej kontaktnej osobe za Správu
TANAP. Prostriedky mu budú následne
refinancované.
Elektrický ohradník aj s príslušenstvom
bude vo vlastníctve včelára.
2. Umiestnenie elektrického ohradníka
V prípade, že včelár zažiada o umiestnenie elektrického ohradníka na pozemku, ku
ktorému má preukázané majetkovo-právne
vzťahy s vlastníkom pozemku, alebo ktorého je sám vlastníkom, bude v spolupráci
so zástupcom Správy TANAP na pozemku
včelára umiestnený elektrický ohradník v
maximálnej hodnote do 1300 Eur s DPH.
Elektrický ohradník aj s príslušenstvom
bude vo vlastníctve Správy TANAP.
V oboch prípadoch sa včelár zaväzuje,
že sa o elektrický ohradník s príslušenstvom bude riadne starať a udržiavať ho v
dobrom stave.
Termín realizácie: rok 2023
V prípade záujmu o podporu  je potrebné
vyplniť Informačný formulár pre včelárov a
Čestné vyhlásenie na obecnom úrade.
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kasový masív,
vystúpili skupiny Bu
V rámci programu ó, Country weteráni.
Brav

Pre deti boli počas celého dňa pripravené rôzne atrakcie.

Počas podujatia vládla príjemná atmosféra.
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Aktivity v obci sa už naplno rozbehli

10. ročník ČSOB Night Run na Štrbskom Plese odštartoval starosta
obce M. Sýkora.

Bonitácia nemeckých ovčiakov na Športovom štadióne v Štrbe (29. 5. 2022).

Nahrávanie videa FS Štrbän na Deň kroja.

Cyklistické preteky Od Tatier k Dunaju aj napriek skleróze multiplex na
Štrbskom Plese.

Žiaci Základnej školy v Štrbe sa zúčastnili netradičného prekážkového
behu Spartan race na Štrbskom Plese.

Škôlkari Deň detí strávili v spoločnosti záchranárov.

Hasiči z DHZ Štrba predviedli svoju činnosť našim škôlkarom.

Výjazdové zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny Prešovského
samosprávneho kraja v priestoroch Domu seniorov v Tatranskej Štrbe.
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Už po pätnástykrát sa symbolicky odomkli vody jazera Štrbské pleso. Zľava Mgr. L. Brodanský, L. Blašková, P. Jánošová, M. Sýkora, medveď Štrbko,
Mgr. P. Hurajt a Poseidon.

Pre klientov Domu seniorov v Tatranskej Štrbe sa 12. 6. 2022 uskutočnila výtvarná výstava spojená s hudobným koncertom.

Dňa 17. 6. 2022 sa v Kultúrnom dome v Štrbe uskutočnil absolventský a záverečný koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Štrbe spojený
s výstavou absolventov výtvarného odboru.

Na Športovom štadióne v Štrbe sa uskutočnila súťaž „Rallye Štrba“ pod organizačným vedením Ing. Miroslava Dubiela.
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Pripravované podujatia v mesiacoch júl - august

Dátum konania: 3. júl 2022
Podujatie: Hasičská súťaž „O pohár
starostu obce“ – Štrba
Miesto konania: Štrba
Dátum konania: 10. júl 2022
Podujatie: 44. ročník Malý štrbský
maratón
Miesto konania: Štrba
Dátum konania: 15. - 17. júl 2022
Podujatie: Rezbárske sympózium
Miesto konania: Štrbské Pleso
Dátum konania: 16. - 17. júl 2022
Podujatie: Ľudové umelecké remeslá
Miesto konania: Štrbské Pleso
Dátum konania: 16. júl 2022
Podujatie: Vatra zvrchovanosti
Miesto konania: Štrba
Dátum konania: 23. júl 2022
Podujatie: Benátska noc
Miesto konania: Štrbské Pleso
Dátum konania: 31. júl 2022
Podujatie: Kaufland Detský festival „Na
vandrovke po slovenských vodách“
Miesto konania: Štrbské Pleso
Dátum konania: 28. august 2022
Podujatie: Deň obce Štrba
Miesto konania: Štrba
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OZNAM
MUDr. Peter Brenišin, gynekológ
oznamuje pacientkám, že začína pôsobiť
v ambulancii v novom CIZS v Štrbe. Ordinovať v Štrbe bude jeden deň v týždni, a
to vo štvrtok od 9.00 – 14.00 hod.
Obraciame sa týmto na vás – milé
ženy, ktoré  nemáte svojho gynekológa,
prípadne sa rozhodujete - využite túto jedinečnú možnosť a prihláste sa k MUDr.
Brenišinovi, priamo v mieste svojho bydliska. Prihlášku nájdete na našej www.
strba.sk/zdravotníctvo/dohoda alebo v
listinnej podobe na Obecnom úrade v Štrbe na mieste prvého kontaktu.
Odovzdať ju môžete vo štvrtky osobne,
alebo inokedy vhodiť do poštovej schránky MUDr. Brenišina v CIZS.
ĎAKUJEME!

ŠTRBSKÉ NOVINY
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NAJSTARŠIE VYOBRAZENIA ŠTRBSKÉHO PLESA
Štrbské pleso a jeho scenéria už stáročie pred vznikom samotnej osady nadchýnali ľudí s umeleckými sklonmi, ktorí prichádzali do tohto
prostredia s cieľom zachytiť neopakovateľnú krásu strmých štítov, malebných zákutí a čistého horského plesa. Medzi prvých maliarov, ktorí na
plátne zachytili krásu jazera a jeho okolia patrili levočský maliar Ján Jakub Müller, rakúsky maliar Thomas Ender, či český maliar Karel František
Kořistka. Zakladateľ a prvý majiteľ osady Štrbské Pleso Jozef Szentiványi sa však zaslúžil o prvé umelecké zobrazenia samotnej osady Štrbské
Pleso aj s jej prvými budovami tak na plátne, ako aj na pamätných medailách, neskôr dokonca aj na pohľadniciach.
Prvé vyobrazenie jazera Štrbské pleso pochádza od levočského maliara Jána Jakuba
Müllera /1770 – 1828/ z roku 1816, keď sa
zastavil na jeho brehoch a všimol si prekrásne okolie. Na jeho obraze, ktorý bol maľovaný z juhovýchodného brehu, sa  okrem jazera
jasne vynímajú nielen Kriváň, Solisko a Štrbský štít, ale aj zdevastované lesné porasty v
okolí jazera. Obraz je namaľovaný gvašom,
čo je maliarska technika na rozhraní akvarelu
a tempery /farby sú blízke temperám a sú
vodou riediteľné/. Obraz Štrbské pleso z roku
1816 je dnes majetkom Východoslovenského múzea v Košiciach.
Veľmi pekné sú však aj akvarely Štrbského plesa rakúskeho maliara a profesora krajinomaľby na viedenskej akadémii výtvarných
umení Thomasa Endera, datované do roku
1863, kedy bol pod Tatrami hosťom baróna Eduarda Medňanského v jeho kaštieli v
Strážkach pri Spišskej Belej. Pekná kolorovaná kresba Štrbského plesa sa objavila v roku
1865 aj v diele českého geografa a zároveň
pražského profesora na nemeckej vysokej
škole technickej Karla Františka Kořistku
/1825 – 1906/.
Po založení osady Štrbské Pleso v roku
1872 začal jeho majiteľ Jozef Szentiványi
pozývať do tohto prostredia aj viacerých  vtedajších významných predstaviteľov umenia,
vedy, či spoločenského života. Jednou z prvých osobností, ktoré využili pozvanie i tradičnú pohostinnosť Jozefa Szentiványiho na

Obraz Štrbského plesa od Jána Jakuba
Müllera z roku 1816.

Štrbskom Plese bol v roku 1878 významný
maďarský maliar Mikuláš Barabáš  /Miklós
Barabás, 1810 – 1898/.
Nasledujúci rok, v marci 1879, prebiehala
v Budapešti výstava obrazov, na ktorej Mikuláš Barabáš  vystavoval obraz „Štrbské Pleso
v Karpatoch“, ktorý namaľoval na jeseň predchádzajúceho roku pri svojej návšteve u Jozefa Szentiványiho. Na obraze sú zobrazené
všetky štyri, v tom čase na Štrbskom Plese
už stojace budovy. Szentiványiho poľovnícka
chata, za ňou časť novopostaveného hostinca, inak hotel Štrbské Pleso, na polostrovčeku
v jazere Mikulášova chata a Jozefova chata.
Zvláštnosťou celej scenérie sú tri stojace osoby pred Szentiványiho poľovníckou chatou.
Podľa rodinnej tradície zobrazil maliar seba,
známeho maďarského orientalistu Františka
Hoppa /Ferenc Hopp, 1883 – 1919/, ktorý
Štrbské Pleso aj osobne navštívil a Jozefa
Szentiványiho.

V roku 1882 dal Jozef Szentiványi postaviť na kopci v severozápadnom kúte brehu
jazera drevený vyhliadkový altánok, ku ktorému viedol od brehu jazera chodník. Z toho
altánku bol najkrajší výhľad na novovznikajúcu osadu, rozkladajúcu sa na brehoch Štrbského plesa. A práve z tohto miesta  mohol
vidieť autor pamätnej medaily Štrbského
Plesa z roku 1888 celú scenériu osady, ktorú následne aj na medaile zobrazil. Pamätná
medaila je venovaná Jozefovi Szentiványimu,
je zo striebra a jej originál sa nachádza v maďarskom Národnom múzeu v Budapešti. Na
tejto pamätnej medaile, ktorá má na jednej
strane erb rodiny Szentiványi, je na druhej
strane vtedajšie aktuálne zobrazenie Štrbského Plesa.
Okrem jazera a bohatého ihličnatého lesa je
tam zobrazených až päť objektov z desiatich,
ktoré už vtedy v osade stáli. Na polostrovčeku v jazere vidno Mikulášovu chatu a na
južnom brehu jazera sú zľava vila Szentiványi,
vila Gemer, Szentiványiho poľovnícka chata
a hotel Štrbské Pleso. Na medaile nie sú zachytené tri objekty situované na východnom
brehu jazera, a to Jozefova chata, Kúpeľný
dom a krytá plaváreň, ako aj kaviareň, ktorá
bola umiestnená západne od hotela Štrbské
Pleso a objekt čárdy, ktorý bol na strednej
terase osady. Drevený altánok, ktorý slúžil

Obraz Štrbského plesa od Thomasa Endera
z roku 1862.

Pohľadnica Štrbského Plesa s portrétom J. Szentiványiho.

Obraz M. Barabáša Štrbské Pleso v Karpatoch z roku 1878.
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Averz a reverz pamätnej medaily Štrbského Plesa.

Pohľadnica Štrbského Plesa s interiérom Jozefovej vily.

ako miesto, odkiaľ autor nasmeroval svoj
pohľad na osadu, bol postavený práve pred
stoštyridsiatimi rokmi. Altánok stál na svojom
mieste ešte v tridsiatych rokoch minulého
storočia, potom bol pre celkovú schátralosť
odstránený.
Nové tlačiarenské techniky v závere devätnásteho storočia, najskôr litografia a od
roku 1894 svetlotlač, umožnili využiť fotografické snímky v čoraz masovejšej mierke
aj na pohľadniciach. Návštevníci Vysokých
Tatier ich prostredníctvom potom nepodávali
adresátom len správu o sebe, ale aj o mieste svojho pobytu. Pohľadnice tak začali plniť
nezastupiteľnú propagačnú úlohu a lákali do
Vysokých Tatier nových hostí. Priekopnícku
prácu o vydavateľoch, výrobcoch a fotografoch Vysokých Tatier vydal už v roku 2000
JUDr. Ján Gašpar, vtedajší riaditeľ Štátnej
vedeckej knižnice v Košiciach.
Je určite zaujímavé, že zatiaľ vôbec najstaršou známou tatranskou pohľadnicou je
pohľadnica Štrbského Plesa, odoslaná zo železničnej stanice v Štrbe v auguste 1888. Nachádza sa v zbierke Michala Ziku v Bratislave.
Nám je však skôr známa okienková pohľadnica zo Štrbského Plesa, ktorá bola odoslaná zo
Štrby 9. augusta 1894 a doručená do Györu

11. augusta 1894. Táto sa nachádza v zbierke
Zdenka Baligu z Kežmarku a bola publikovaná
aj v knihe Jozefa Hubera „Štrbské Pleso na
dobových pohľadniciach a fotografiách“, ktorú
vydala obec Štrba v roku 2012 pri príležitosti
140. výročia vzniku Štrbského Plesa.
Pohľadnice na propagáciu Štrbského Plesa
využíval aj zakladateľ a majiteľ osady Jozef
Szentiványi, veľmi známe sú totiž „jeho“ po-

hľadnice z roku 1899. Na tej prvej je zobrazený aj on osobne spolu s pohľadom na jazero
a tatranské končiare, pričom okolo jazera už
vidno kúpeľný dom z roku 1883, Jozefovu
chatu z roku 1875 a Laszkáryho vilu z roku
1892. Na tej druhej pohľadnici je okrem už
vyššie uvedeného pohľadu na jazero, okolo
ktorého vidno naviac aj prvú Szentiványiho
poľovnícku chatu a tiež drevenú krytú plaváreň, zobrazený aj bohato zdobený interiér
honosnej Jozefovej vily, postavenej v roku
1893. Táto vila bola v roku 1919 premenovaná na Jánošík a po komplexnej rekonštrukcii
v rokoch 2005 až 2009 sa stala súčasťou
prvého päťhviezdičkového hotela Grandhotel
Kempinski High Tatras na Štrbskom Plese.
Podľa knihy Životné osudy J. Szentiványiho a časopisu Tatry č. 4/2016 spracoval
Ing. Peter Chudý

Okienková pohľadnica Štrbského Plesa, ofrankovaná v Egeri 9. 8. 1894.

Jedna z najstarších pohľadníc Štrbského Plesa s nápisom Udvozlet a Csorbaitóról.
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Oceňovanie najúspešnejších športovcov obce po dvoch rokoch
3. júna 2022 sme v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe privítali športovcov obce
Štrba, ktorí dosiahli v sezóne 2021-2022 najlepšie športové výsledky. Po dvoch rokoch
prestávky z dôvodu vírusového ochorenia
Covid-19 sme sa potešili, že úspešní športovci prijali naše pozvanie, a tak sme im mohli
poďakovať za ich výsledky a reprezentáciu
obce. Tento rok bolo ocenených 18 športovcov,  z ktorých najlepším športovcom bol
vyhlásený Patrik Kuril - slovenský reprezentant v cestnej paracyklistike,  ktorý  získal na
Olympijských hrách v Tokiu  2020 zlato v časovke v kategórii C4-5. Ako jediný slovenský
Najúspešnejší športovci za sezónu 2021-2022. Zadný rad: P. Kuril, J. Šerfelová, M. Danielová,
reprezentant v roku 2021 získal titul majstra
M. Pohlod, M. Macko, M. Baláž. Predný rad: D. Pitoňák, M. Pastucha, P. Otčenáš, P. Majerčák,
sveta v pretekoch s hromadným štartom. V
P. Kováč, M. Iľanovský.
dňoch 13. – 15. 2021 v druhom kole Svetového pohára v nemeckom Elzachu získal Pat- bol od roku 1958 ako dorastenec a v tomto roku 1965. V rokoch 1965-1967 sa podierik pre Slovensko bronzovú a striebornú me- roku začal chytať ako brankár za dorastencov. ľal na športovom dianí vo futbale v Štrbe.
V tom čase hrali  v okresnej V období od roku 1970-1975 bol vedúcim
dailu v časovke jednotlivcov
súťaži v Liptovskom Hrádku. 1. mužstva TJ Štrba. V roku 1975 vytvoril
a v pretekoch s hromadným
V roku 1959 dorastenci po- samostatný futbalový oddiel TJ Družstevník
štartom. 28. mája 2021 na
stúpili z okresnej do krajskej Štrba a stal sa predsedom futbalového oddieMajstrovstvách Európy v Rasúťaže  za obvod Liptov.
lu. Vo funkcii pôsobil do roku 1994. Za jeho
kúsku získal ďalšie pódiové
Do prvého mužstva prišiel dlhoročného pôsobenia sa vybudovalo ihrisumiestnenie so ziskom striev roku 1959 ako 18-ročný, a ko, tribúna a šatne v Štrbe.
bornej medaily v pretekoch s
to v súťažnom kole - jeseň II.
Za bohatú činnosť a prácu pre organizácie
hromadným štartom.
trieda, okres Liptovský Hrá- pôsobiace v obci bol viackrát odmenený cenaDo Galérie osobností v
dok. Za prvé mužstvo chytal mi a ďakovnými listami od obce a organizácií.
oblasti športu za rok 2022
až do nástupu na základnú
Ocenení boli aj ďalší športovci, ktorí si
bol uvedený Pavol Otčenáš
vojenskú službu do roku prevzali ocenenie dodatočne – T. Gemza, P.
– za výrazný podiel v rozvoji
1961. Po skončení základnej Garaj, S. Nálepka,  M. Juhás, D. Juhásová, L.
futbalu v obci a dlhoročné pôsobenie vo  funkcii predsedu Do Galérie osobností v oblasti vojenskej služby sa stal opäť Šurinová, Š. Janko.
Oceneným blahoželáme!
futbalového oddielu. Členom športu za rok 2022 bol uvede- členom tímu ako brankár
1. mužstva TJ Štrba až do
Redakcia
Telovýchovnej jednoty  Štrba ný Pavol Otčenáš.

Deň detí a športu opäť v plnom lesku,
štafetu odbehlo rekordných 336 účastníkov
Po obmedzeniach, ktoré so sebou priniesla pandémia, Deň detí a športu bol v tomto roku opäť venovaný deťom, ich rodičom a blízkym a títo si
mohli atmosféru tohto podujatia naplno vychutnať.
V nedeľu 5. júna na štadióne ŠK Štrba
vládla dobrá atmosféra umocnená krásnym slnečným počasím. Podujatie otvorili podpredsedníčka Olympijského klubu
Anna Pasiarová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ
v Štrbe  Beáta Pastuchová a za obec Štrba   Marián Macko, poslanec OZ v Štrbe,
predseda komisie školstva, športu, kultúry
a mládeže.
Na otvorení boli aj   Miroslav Pastucha,
Peter Kaščák, Martin Joppa, a Michal Hlin-

ka, reprezentanti Slovenska a účastníci
Zimných paralympijských hier v parahokeji
v Pekingu. Peter Kaščák nás reprezentoval
aj na Letných paralympijských hrách 2012
v Londýne v lukostreľbe.
Miroslav Pastucha sa účastníkom aj
prihovoril a spolu s Petrom Kaščákom a
Martinom Joppom aj slávnostne absolvovali ako prví svoj úsek štafety 100x1000
metrov. Neskôr sa k nim pripojili aj Lenka
Ilavská, účastníčka LOH v Atlante a víťazka

Giro d'Italia Femminile(1993) v cyklistike,
Dušan Pitoňák - reprezentant v curlingu
a účastník Paralympiády Peking 2022,
František Pitoňák - zakladateľ curlingu na
Slovensku a tréner para reprezentačného
družstva, Jakub Šiarnik - slovenský reprezentant v skialpinizme a Tomáš Staš
- futbalista - stredopoliar MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Títo športovci sa podelili s
prítomnými aj o svoje zaujímavé športové
príbehy a na autogramiáde sa podpísali na
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Bežeckej štafety 100x1000 m sa zúčastnili rôzne vekové kategórie.

Otvorenie Dňa detí a športu sa uskutočnilo za účasti viacerých olympionikov a paralympionikov.

Pre detí boli pripravené viaceré zaujimavé aktivity.

Z verejných zdrojov podporil

účastnícke kartičky. Okrem Anny Pasiarovej sme z olympionikov na dráhe mohli
vidieť aj Betku Havrančíkovú, Martina Bajčičáka a Jozefa Kovaříka.
Postupne si svoj kilometrový úsek odbehlo rekordných 336 bežcov a 54 rodín,
všetci boli odmenení malými darčekmi.
Najrýchlejším bol Lukáš Hyriak s časom
3:46,2 a najstarším bežcom bol 80-ročný
Július Lupták. Už tradične sme radi na štadióne privítali aj 34 detí z Centra pre rodiny
a deti z Liptovského Hrádku a ich vychovávateľov, ktorí sa u nás cítia už ako doma.
Na štadióne bolo vidno hlavne deti so
svojimi rodičmi, ktorí oslavovali Deň detí
aktívne aj na sprievodných podujatiach. Na
troch stanovištiach v zručnostiach s futbalovou loptou, turnaji vo futbale, vyskúšali si
hasičský útok, skákanie na trampolínkach
s Katarínou Šmihulovou, ktorá cvičí so ženami v Štrbe, zaskákali si aj na skákacom
hrade a zabavili sa aj pri maľovaní na tvár.
Dospelí aj mladí účastníci si mohli vyskúšať aj nordic walking v sprievode skúsených inštruktorov zo Športového klubu
Štrba a absolvovať bežeckú štafetu aj so
severskou chôdzou. 25 záujemcov, ktorých
severská chôdza oslovila, pokračovali popoludní v športovaní na podujatí Za zdravím s nordic walkingom, ktoré je súčasťou
série podujatí Tatry ako liek. Podujatie organizuje ŠK Štrba, rozhodcovia LO, Obec
Štrba, Klub olympionikov Vysoké Tatry a
Základná škola Štrba.
Okrem nich poďakovanie patrí Futbalovému oddielu ŠK Štrba, hasičom zo Štrby,
Ivanovi Škvareninovi zo spoločnosti AUTOSKLO Poprad, spoločnostiam HOOK z
Košíc, Tatrapak Štrba, MAX Poprad a kuchárkam zo školskej jedálne pri ZŠ v Štrbe.
PaeDdr. Michal Šerfel

„Ako mi knihy pomohli prežiť pandémiu COVID-19“
Fond na podporu umenia podporil Obecnú knižnicu v Štrbe
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 21-514-05110 sumou 1 100 € na nákup nových kníh.
Výstupom projektu je nákup 122 ks knižných jednotiek.

Nákup nových kníh pre Obecnú knižnicu v Štrbe podporil Fond na podporu umenia.
Prostredníctvom projektu „Ako mi knihy pomohli prežiť pandémiu COVID-19“ získala Obecná knižnica v Štrbe v roku 2021 sumu 1 100 €
na nákup nových kníh. Čitatelia a návštevníci knižnice majú tak k dispozícii množstvo nových kníh z oblasti krásnej literatúry pre deti a
náučnej literatúry pre všetky vekové kategórie – deti, mládež i dospelých. Z dotácie sme rozšírili knižničný fond o 122 kníh rôznych žánrov.
Aj touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať Fondu na podporu umenia za schválenie nášho projektu. Srdečne pozývame všetkých
občanov do našej vynovenej knižnice a veríme, že si vyberú zo širokej ponuky kníh, ktoré im spríjemnia letné dovolenkové dni.
Ing. Štefánia Srebalová
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Tajničku z krížovky ŠN č. 6/2022 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk
do 15. 7. 2022. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo
Štrbských novín č. 5/2022: ... s nedeľou vďaky pre naše láskavé matky. Knižnú publikáciu vyhrávajú: 1. Michaela Kudasová, Štúrova 26, 059 41
Tatranská Štrba, 2. Dušan Šerfel, J. Gejdoša 428/17, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo v Tatranskej Štrbe.
Mimoštrbským výhercom bude knižná publikácia zaslaná poštou.
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