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Máme za sebou úspešné volebné obdobie
Vážení spoluobčania,
blíži sa záver volebného obdobia miestnej samosprávy. Chcem vám v mene svojom, ale
aj poslancov obecného zastupiteľstva úprimne poďakovať za dobrú spoluprácu, pomoc
a podporu, vďaka ktorej sme úspešne pokračovali v rozvoji a zveľaďovaní našej obce.
Obec si udržuje veľmi dobré meno nielen v rámci regiónu, ale aj Slovenska. Hrdo sa môžeme prihlásiť k našej dedovizni. Sme hrdí na svoju minulosť, ale aj prítomnosť.
Na začiatku tohto volebného obdobia - v závere roka 2018 bola pred nami úloha úspešne zvládnuť získanie finančných prostriedkov na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a novú budovu materskej školy. Súčasne sme sa snažili získať finančné prostriedky
na výstavbu chodníkov pre zvýšenie bezpečnosti najmä detí k novej materskej škole, ale
aj prístupovej cesty a parkoviska k novému zdravotnému stredisku, na vybudovanie novej
trafostanice, ktorá bola podmienkou spustenia zdravotného strediska. Od obecného úradu
až po koniec obce smerom na Važec sa odstránili betónové stĺpy a elektrické vedenie bolo
uložené do zeme. Súčasne sme kompletne vymenili  verejný vodovod na ulici Čsl. armády,
ktorý bol najstarší v obci, vrátane vodovodných prípojok k rodinným domom.
Pre Tatranskú Štrbu sa nám podarilo získať finančné prostriedky na projekt „Regenerácia vnútrobloku sídliska Lieskovec“ a na Štrbskom Plese na výstavbu potrebného zázemia
a nákup techniky pre bežecký športový areál. Následne sme vykonali celý rad ďalších
stavieb a realizovali potrebné projekty.
Veľmi náročné bolo dokončenie výstavby káblovej televízie a optickej siete v obci a v Tatranskej Štrbe. Budovanie inžinierskych sietí, ktoré sa dotýkali skoro celej obce, Tatranskej Štrby, ale aj
Štrbského Plesa si vyžadovalo neustálu pohotovosť a pozornosť pri zemných prácach. Podobne to bolo aj pri pokládke elektrického kábla do zeme na uliciach Hlavnej a Čsl. armády, ako aj výstavbe vodovodu na uliciach Čsl. armády a Liptovskej. Aj výmena vodovodných hydrantov na niektorých uliciach, najmä na tých, kde sa budovali nové chodníky, vyžadovalo veľa úsilia, pretože sú majetkom vodárenskej spoločnosti a bolo ich treba presviedčať o potrebe ich výmeny. Na
niektorých totiž boli v minulosti postavené oplotenia niektorých rodinných domov, a tak hydranty boli nefunkčné, pretože nebol
k nim zabezpečený prístup. Nie je to úloha a zodpovednosť obce, ale tak, ako vždy pri iných inžinierskych sieťach to musela napokon
zabezpečiť obec.
Urobili sme mnoho  aktivít aj v Tatranskej Štrbe, pre jej rozvoj a skvalitnenie života. Okrem budovania spomínaných inžinierskych
sietí to bola rekonštrukcia rozvodu plynofikácie a optickej siete spoločnosti Orange.
Boli to náročné roky, kedy nastalo aj ťažké obdobie, s ktorým sme sa museli vysporiadať. Nikdy sme sa nevyhovárali „lebo COVID“ ...
ani na vojnu na Ukrajine, ani na to, že náklady na stavbách zo dňa na deň zdraželi.
Po dvoch zložitých rokoch prišlo obdobie zdražovania. Prichádza zdražovanie elektrickej energie a plynu, ktoré bude mať dopad na
ceny všetkých tovarov.
Ako obyvatelia obce citlivo vnímate, čo sa postavilo, opravilo a vynovilo, ako zvládame údržbu komunikácií v lete či v zime, ako
zvládame údržbu verejných priestranstiev, správu a údržbu cintorína a Domu smútku a celý rad ďalších činností, ktoré patria ku každodennému životu našej obce.
Keďže v týchto dňoch končíme volebné obdobie, môžem spokojne povedať, že máme za sebou jedno z najúspešnejších volebných
období. Charakterizoval by som ho dobrou spoluprácou s poslancami obecného zastupiteľstva a s organizáciami, ktoré v obci pôsobia,
či už s Poľnohospodárskym družstvom v Štrbe, Pozemkovým spoločenstvom Urbár Štrba, ale aj spolkami a organizáciami. Výborná
spolupráca je s našimi hasičmi, či už pri modernizovaní zbrojnice alebo materiálnom vybavení.
Som rád, že z 9 súčasných poslancov sa šiesti opäť uchádzajú o vašu dôveru, a tak je predpoklad, že po získaní vašej podpory vo
voľbách, bude obec môcť plynulo pokračovať v rozpracovaných zámeroch pri rozvoji obce a skvalitňovaní služieb.
Vynaložili sme veľa energie na  prípravu ďalších projektov a zámerov, aby sme sa mohli uchádzať o finančné prostriedky od štátu,
Prešovského samosprávneho kraja alebo z európskych fondov.
Okrem aktivít uvedených v materiáli o plnení volebného programu sme zrealizovali ďalšie aktivity:  nový obecný rozhlas na uliciach
Hlavnej a Čsl. armády a nové verejné osvetlenie, bezbariérový prístup do budovy pošty, urnové miesto na cintoríne v jeho severnej
časti a opravu Domu smútku. Preložili sme pamätnú tabulu z iného miesta k pamätníku Smútiaca mať, ktorý sme opravili a k nemu  
doplnili pamätné tabule a príslušenstvo. Zrekonštruovali sme fontánu pred kultúrnym domom a došlo k presťahovaniu rýchlej zdravotnej pomoci do Tatranskej Štrby. Staré betónové stĺpy na rozvod elektrickej energie na niektorých uliciach sa vymenili za nové.  
Prívod elektrickej energie do obce z Tatranskej Štrby sa realizoval káblom uloženým v zemi, nie na stĺpoch, ako bol pôvodný zámer,
aby sme nepokazili pohľad na Štrbské Pleso od Štrby.  Rekonštruovala sa bývalá predajňa lahôdok na ulici Hlavnej,  ktorú obec získala
prenájmom od COOP Jednoty na umiestnenie historickej hasičskej striekačky z roku 1932 typu FLADER získanej od zberateľa z Mladej
Boleslavy a časť priestorov využije  na skladové priestory. V Tatranskej Štrbe sa vybudovala prístupová komunikácia zo spodnej časti
ku kostolu. V tomto roku sme opravovali lavičky v strede obce, na ulici Dr. Markušovského, ale aj v Tatranskej Štrbe. Keďže nedošlo
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k rekonštrukcii autobusových zastávok, ktoré sme plánovali, opravili sme dve autobusové zastávky v obci a dve v Tatranskej Štrbe  
do doby ich rekonštrukcie. Na hasičskej zbrojnici sme upravili vežu, osadili nové označenie hasičskej zbrojnice a na fasádu umiestnili
drevenú sochu sv. Floriána, patróna hasičov. Na Štrbskom Plese sme upravili okolie amfiteátra po jeho rekonštrukcii. V Tatranskej Štrbe
na sídlisku  sme upravovali verejné priestranstvá po realizovaných zemných prácach, najmä po rekonštrukcii plynovodu a optickej siete
Orange.
Pred začatím tohto volebného obdobia som vás oslovil s mojimi prioritami pre dané volebné obdobie. Môžem s pokojným svedomím
skonštatovať, že sa naplnili alebo sú rozpracované a pokračuje sa na ich dokončení.  Aj keď sme vás počas volebného obdobia informovali o realizovaných prácach prostredníctvom obecných novín a obecného televízneho vysielania, spracovali sme vyhodnotenie
volebného obdobia 2018 - 2022 v samostatnom materiáli a doručili ho pred niekoľkými dňami do domácností.
Verím, že ste si prečítali plnenie nášho volebného programu, na čom všetkom sme pracovali, aké sme dosiahli výsledky, a to aj
napriek neľahkým časom, ku ktorým prispela pandémia, či situácia vo svete.
Prežili sme štyri mimoriadne náročné roky, počas ktorých sme sa museli popasovať s mnohými výzvami. Hoci dnes čelíme ekonomickej a energetickej kríze, verím, že ju spoločnými silami dokážeme zvládnuť. Funkcia starostu vyžaduje hlavne veľa trpezlivosti,
rozvahy a pevnej vôle, ale najmä istotu a skúsenosti v neľahkých časoch.  Verím, že aj naďalej budeme robiť správne rozhodnutia
v prospech obyvateľov.
Vážení spoluobčania,
vo všetkom a vždy sa dá urobiť viac, lepšie, či rýchlejšie. Záleží na uhle pohľadu. Je na každom, aký si zvolí. Za seba môžem povedať,
že sme urobili, čo bolo v našich silách, schopnostiach a možnostiach a tie sú vždy v mnohom rozhodujúce.
Všetko, čo sme v obci spoločne dosiahli,  mali by sme si vážiť. Len vlastnou aktivitou si vytvoríme lepšie podmienky pre spokojnejší
život v našej obci, aj v zložitých podmienkach, ktoré vládnu okolo nás. Pevne verím, že aj naďalej bude naša obecná samospráva pracovať tak, aby obec napredovala. Bude našou snahou podporovať rozvoj obce, skvalitňovať jej služby a šíriť dobré meno o našej obci.
Tesne pred ukončením volebného obdobia chcem úprimne poďakovať všetkým vám - obyvateľom Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa za korektnú spoluprácu. Čokoľvek, čo sme dosiahli, je výsledkom spoločnej práce volených predstaviteľov obce, zamestnancov  obce a obecných spoločností, ale aj ostatných organizácií, inštitúcií, cirkví, spolkov a združení, ktoré v obci pôsobia.
S úctou

Michal Sýkora
starosta obce

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3.10.2022
Dňa 3. októbra 2022 sa uskutočnilo posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe v tomto volebnom období. Na ňom sa poslanci venovali
najmä nasledovným témam:
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba
pre rok 2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh
na zmenu rozpočtu obce pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č.  7/2022. Uvedená
zmena rozpočtu sa týka najmä troch oblastí – nárastu bežných výdavkov z dôvodu
nárastu cien energií, zákonného navýšenia
mzdových výdavkov na základe rozhodnutia vlády SR pre zamestnancov vo verejnom sektore, vrátane školstva a kapitálových výdavkov spojených s realizáciou
niektorých investičných projektov v obci.
Správa o konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2021
Poslanci vzali na vedomie konsolidovanú účtovnú závierku obce za rok 2021 a
správu audítora k tej závierke. Každoroč-

ne je obec povinná vypracovať záverečný
účet obce, ku ktorému je podkladom účtovná závierka obce. K nej vypracováva
nezávislý audítor aj audit konsolidovanej
účtovnej závierky, ktorá obsahuje konsolidovaný výkaz ziskov a strát a poznámky k
závierke. Uvedený audit potvrdil správnosť
postupu obce pri vedení jej účtovníctva
(súlad medzi príjmami a výdavkami) a tiež
súlad s platnými účtovným predpismi.  
Prenájom časti pozemku pre Packetu
(zásielkovňa)
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce o
výmere 3 m2 pre nájomcu Packeta Slovakia s.r.o., Bratislava na účely umiestnenia
zriadenia ZBOX-u – samoobslužného automatu slúžiaceho na vydávanie zásielok.

Uvedený box bude umiestený pri parkovisku pri Centre zdravotnej starostlivosti
za obecným úradom. Tento box umožní
kedykoľvek v ktorúkoľvek hodinu prevzatie
zásielky, ktorá je doručená cez kuriérsku
službu – PACKETA. Teda nie je nutné už
čakať na kuriéra doma, ale v tomto úložnom priestore si objednanú zásielku kedykoľvek vyberiete (viď. text na str. 5).  
Prenájom pozemkov Správe TANAP-u
na umiestnenie kontajnerových stojísk
Správa TANAP-u v spolupráci s obcou
Štrba a s ďalšími podtatranskými obcami
plánuje realizovať projekt „Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí
a ľudských obydlí.“ Cieľom projektu je
výstavba nových kontajnerových stojísk
(prístreškov) na umiestnenie súčasných
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nádob na komunálny odpad, ktoré budú
zabezpečené proti vniknutiu medveďa hnedého do týchto stojísk a do kontajnerov.
Na území obce (Štrby a Tatranskej Štrby)
bude na 13 miestach nahradený súčasný
prístrešok novým, ktorý má ochrániť kontajnery pred medveďom. Táto nová povinnosť pre obce - mať stojiská na kontajnery
takto zabezpečené – vyplýva z platných
právnych predpisov. Nájom obecných pozemkov pod prístreškami sa uzatvára na
dobu určitú do 31. 12. 2028. Poslanci súhlasili s týmto prenájmom za podmienky,
že presné určenie konkrétnych kontajnerových stojísk na uvedených pozemkoch
bude obcou odsúhlasené pred ich realizáciou, ako aj technické a architektonické
riešenie týchto stojísk (prístreškov).  
Majetkové prevody pozemkov
Poslanci schválili zámenu pozemkov
v Tatranskej Štrbe medzi Obcou Štrba a
žiadateľmi - Petrom Čechom a Miroslavom
Matúšekom a tiež opravu svojho uznesenia
na predaj pozemku pod bytovým domom v
Štrbe na ul. 1. mája č. 595 (z dôvodu úmrtia predchádzajúcich vlastníkov bytov – t.j.
zmeny vlastníkov bytov).  
Voľba prísediaceho pre potreby okresného súdu
Okresný súd v Poprade sa obrátil na obec
so žiadosťou vo veci zabezpečenia prísedia-

cich trestných senátov Okresného súdu Poprad vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia doterajším prísediacim z obce Štrba.
Poslanci súhlasili, aby za novú prísediacu trestných senátov Okresného súdu v
Poprade bola zvolená p. Dana Jurovová zo
Štrby na obdobie 2022 – 2026, ktorá spĺňa všetky podmienky zákona č. 385/2000
Z.z. o sudcoch a prísediacich.  

Kontroly vykonané hlavným kontrolórom obce
Poslanci vzali na vedomie Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol – z kontroly plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva a z kontroly zverejňovania
zmlúv, ktoré uzatvorila obec z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy.
JUDr. Štefan Bieľak

Posledné zasadnutie Zastupiteľstva PSK v tomto volebnom období
Krajskí poslanci sa v pondelok 17. októbra 2022 stretli na svojom poslednom zasadnutí Zastupiteľstva PSK v tomto volebnom období. V poradí
40. rokovanie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) malo vo svojom programe aj nasledovné témy:
- schválil sa návrh PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO a SOCIÁLNEHO ROZVOJA
PSK na obdobie 2021-2030 (na ďalšiu diskusiu a na proces SEA),
- schválili sa návrhy na udelenie Cien PSK,
- schválila sa zmena rozpočtu PSK pre
rok 2022,
- schválila sa Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v
územnej pôsobnosti PSK na obdobie školského roka 2023/2024,
- schválila sa účasť PSK v projekte „Spoločne v poľsko-slovenskom pohraničí“ v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027
(riadenie Fondu mikroprojektov),
- schválil sa Operačný plán zimnej
údržby ciest na území PSK pre obdobie

2022-2023,
- schválili sa majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
Krajskí poslanci vzali na vedomie informatívne správy:
• o projekte „Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese
Snina“,
• o pokračovaní projektu Svetlo z východu a témy pútnického turizmu na území
PSK,
• o príprave Akčného plánu rozvoja rómskych komunít na území PSK formou
integrovaného projektového balíka „Quo
vadis, Romale?“,
• o projekte Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť,
• o strategickom dokumente Adaptačná

stratégia na zmenu klímy PSK,
• o projektovom zámere „LIFE 2022 – Prispôsobenie sa zmene klímy“,
• o činnostiach IDS Východ, s. r. o. (integrovaný dopravný systém kraja).
JUDr. Štefan Bieľak
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Pracovné aktivity v obci

Na budove požiarnej zbrojnice v obci bola osadená socha patróna
hasičov – sv. Floriána.

Drevený obklad „vežičky“ na budove požiarnej zbrojnice a nové označenie hasičskej zbrojnice.

Realizácia bezbariérového prístupu k budove Slovenskej pošty.

Packeta cieli svojimi Z-BOXmi do menších miest a obcí. Cieľom obce
v spolupráci so spoločnosťou Packeta je, aby Z-BOX slúžil občanom.
Pre občanov fungujú Z-BOXy 24 hodín denne 7 dní v týždni. Akonáhle
vodič doručí zásielku do Z-BOXu, obdrží zákazník informačný e-mail,
SMS správu a notifikáciu do aplikácie Packeta. V tej chvíli je možné si
zásielku vyzdvihnúť. Na obsluhu stačí mať na smartfóne nainštalovanú
aplikáciu Packeta a zapnutý bluetooth. Pri príchode k Z-BOXu sa aplikácia pomocou bluetooth sama automaticky spáruje a otvorí schránku
s danou zásielkou. Za doručenie zásielky sa platí online, vrátane platby
na dobierku.

Nové smetné koše pri kultúrnom dome.

V obci a v Tatranskej Štrbe boli opravované 4 zastávky SAD.
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Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021
Portál TRANSPAREX udelil našej obci
ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021
za vynikajúce výsledky v oblasti verejného
obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme
sa tak na popredných priečkach spomedzi
5400 verejných obstarávateľov a získali
hodnotenie A+.
Za toto ocenenie môžeme poďakovať
našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední
za proces verejného obstarávania v našej
obci. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné
postavenie našej obci v očiach občanov a
celého Slovenska.
Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ
2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX prevádzkuje.

Certifikát
ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2021
s hodnotením VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ

pre Obec Štrba
TRANSPAREX. udelil ocenenie za transparentné obstarávanie
iba 229 verejným obstarávateľom z 3 904 hodnotených subjektov.
Verejný obstarávateľ sa umiestnil
na 10. mieste v kategórii “Mestá a obce”

___________________________
PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.
predseda predstavenstva
ProWise, a.s. – TRANSPAREX

Ocenenie publikácie

Obec získala mimoriadne ocenenie za publikáciu „Životné osudy Jozefa Sentivániho“. Ocenenie prevzali v Slovenskej národnej knižnici v Martine
starosta obce M. Sýkora a Bc. P. Kováč.
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Čaro jesene
Pani jeseň v rukách drží farebný štetec a na prírode zanecháva stopy svojej vlády. Tam zlatistú, či purpurovú teplú, či odtiene zelenej. Jeseň symbolizuje život človeka, jeho spojenie s prírodou a jej zákonitosťami. Tak ako sa v prírode na jar rodí nový život, v lete prekvitá a v jeseni začína
vädnúť, tak aj človek sa raz narodí, kvitne v ume i v produktívnej práci a po plodnom živote prichádza jeho jeseň.

V Dome seniorov v Tatranskej Štrbe zaspieval FS Štrbän.

Deti z literárno-dramatického odboru ZUŠ v Štrbe so scénkou.

Detský folklórny súbor Štrbianček potešil všetkých prítomných svojím bezprostredným vystúpením.

Október má prívlastok Mesiac úcty k
starším. Preto sme sa i my stretli v sále
Kultúrneho domu v Štrbe a v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe, aby sme sa zastavili pri starších spoluobčanoch a viac ako
kedykoľvek predtým v roku si ich všimli a
venovali im našu pozornosť. Pripravili sme
pre všetkých, ktorí prijali naše pozvanie
program s názvom „Čaro jesene“ s vystúpením detí materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy, detského folklórneho súboru Štrbianček a v Tatranskej
Štrbe spievala folklórna skupina Štrbän.
Za všetku prácu vo verejnom živote
obce, za rozdávanie lásky, pokoja a radosti
v kruhu svojich najbližších, poďakoval vo
svojom príhovore starosta obce Michal
Sýkora. Pripomenul, že nezabúdame, že
sú medzi nami a prejavujeme im úctu, lebo
ešte stále nám majú čo dať a ešte stále sa
od nich máme čo učiť. Zaželal im, aby ich
obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta
mladej generácie, poprial veselú myseľ,
pevné zdravie, veľa elánu, aby prežívali
jeseň svojho života obklopení úctou a pozornosťou svojich najbližších, či už doma
alebo v Dome seniorov.
Úprimné slová venovali starkým aj kňazi našich cirkví Stanislav Baloc a Miroslav
Hric  a v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe
aj riaditeľ zariadenia Ing. Tomáš Hyben.
Na tomto stretnutí sme venovali priestor
i gratuláciám jubilujúcim spoluobčanom,
ktorí v roku 2022 oslávili 70, 80 a viac rokov. Veľký potlesk patril najstarším jubilantom – v Štrbe 99-ročnej Márii Bobákovej, v
Tatranskej Štrbe 95-ročnej Amálii Olejníkovej a v Dome seniorov 97-ročným klientom
Edite Kováčovej a Jozefovi Sanymu.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým účinkujúcim za milý program, ktorý určite všetkých prítomných potešil a vyčaril úsmev
na tvári.
Ľubomíra Otčenášová
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Prešovský samosprávny kraj zaviedol pravidelné autobusové spoje
medzi Popradom a Štrbským PleSOM
Prešovský samosprávny kraj postupne od minulého roka zaviedol pravidelné autobusové spojenie, ktoré premávajú z Popradu cez Svit, Lučivnú, Štrbu, Tatranskú Štrbu až na
Štrbské Pleso a späť. Uvedené autobusy premávajú každý deň pravidelne v hodinovom
intervale.
Táto zásadná zmena zároveň zvýšila počet spojov, ktoré premávajú zo Štrby smerom
na Poprad, ako aj zo Štrby smerom na Štrbské Pleso. Tieto nové linky sú prínosom nielen
pre turistov (nemusia cestovať autom až na Štrbské Pleso), ale sú veľmi cenené aj miestnymi obyvateľmi, vrátane našej obce, nakoľko umožňujú sa ľahšie dostať k lekárovi, do
práce, či do obchodov alebo za službami do Svitu, či Popradu.
Uvedené zmeny nastali aj na základe rokovaní Obce Štrba s vedením Prešovského samosprávneho kraja s cieľom začať postupne riešiť problémy so statickou dopravou na Štrbskom Plese. A zavedenie taktovej autobusovej dopravy je jedným
z prvých krokov v rámci zavedenia integrovanej dopravy vo Vysokých Tatrách. Do budúcna sa predpokladá, že táto autobusová
doprava sa bude ešte zhusťovať, aby spoje chodili častejšie za predpokladu vybudovania záchytného parkoviska v Tatranskej Štrbe
(zaparkuj a choď zubačkou alebo autobusom). Prešovský samosprávny kraj rovnako plánuje, že aj na linke na Štrbské Pleso budú
časom premávať len ekologické autobusy (na ekologický pohon).  
Obec eviduje aj nejaké požiadavky od občanov na zmenu niektorých spojov (teda na ešte vylepšenie súčasného stavu). Tieto požiadavky boli adresované na SAD Poprad a bude sa o nich rokovať pri najbližšej zmene cestovných poriadkov.
JUDr. Štefan Bieľak
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
Zo zastávky:

Štrba,kult.dom

Štrba,Štrbské Pleso,cen.
park.
Štrba,Štrbské Pleso,FIS
Štrba,Tatr.Štrba,rázc.
Štrba,Tatr.Štrba,sídl.

Važec,Jednota

TransData - software

Poprad,AS

Svit,aut.st.

Svit,ZŠ
Štrba,ZŠ
Šuňava,Hŕbky
Šuňava,obch.centrum

Nást. 1

Platí od:
1. 8. 2022

…
±+
6:13 7:06 9:06 10:06 12:06 14:06 15:06 17:06 18:13 18:13 18:36
…
±+
6:13 18:13 18:13 18:36
…
…ÇÂ …ÇÂ
…ÎÎ
6:36 8:36 11:06 12:38 14:38 16:06 18:06 22:36
…
…ÇÇ …ÇÂ
…ÇÇ …ÇÂ
5:36 6:13 7:06 9:06 10:06 12:06 12:36 12:38 14:06 14:36 14:38 15:06 16:06
…
±+
…Îñ
17:06 18:13 18:13 18:36 20:36
…
…ÎÎ
6:36 8:36 11:06 16:06 18:06 22:36

… -premáva v pracovné dni
ÇÂ -nejdeautobusová
od 1. 7. 2022
do 2.Poprad,
9. 2022,
od 28.
10. 2022 do 31. 10. 2022
Slovenská
doprava
akciová
spoločnosť
ÇÇ -ide od 1. 7. 2022 do 2. 9. 2022, od 28. 10. 2022 do 31. 10. 2022
Zo
ÎÎ zastávky:
-nejde 31.Štrba,kult.dom
12. 2021

Lučivná,OcÚ

ODCHODY AUTOBUSOV

± -premáva
v sobotu
ODCHODY
AUTOBUSOV

+ -premáva v nedeľu a v štátnyPlatí
sviatok
od:
Îñ -nejde odNást.
27. 12. 2021
2021
2 do 31.1.12.
8. 2022

…
±+
…
…ÇÂ …ÇÇ …ÇÂ …ÇÇ
±+
4:53 4:53 5:13 6:13 7:13 7:13 7:23 7:23 7:23 7:53 9:13 9:53 10:53
…
…
±+
…
±+
…
…ÎÎ
…
…Îñ
11:53 12:53 12:53 13:28 13:28 15:28 15:35 16:28 17:28 18:28 19:35 20:43 21:13
±+
…
…ÇÂ …ÇÇ …ÇÂ …ÇÇ
±+
…
4:53 5:13 6:13 7:13 7:13 7:23 7:23 7:23 7:53 9:13 9:53 10:53 11:53
…
±+
…
±+
12:53 12:53 13:28 13:28 15:28 16:28 18:28 20:43
…
±+
…
…ÇÂ …ÇÇ …ÇÂ …ÇÇ
±+
4:53 4:53 5:13 6:13 7:13 7:13 7:23 7:23 7:23 7:53 9:13 9:53 10:53
…
…
±+
…
±+
…
…ÎÎ
…
…Îñ
11:53 12:53 12:53 13:28 13:28 15:28 15:35 16:28 17:28 18:28 19:35 20:43 21:13
…ÇÂ
7:13
…ÇÂ
7:23
…
…
±+
15:35 19:35 19:35
…
…
±+
15:35 19:35 19:35

… -premáva v pracovné dni
ÇÂ -nejde od 1. 7. 2022 do 2. 9. 2022, od 28. 10. 2022 do 31. 10. 2022
ÇÇ -ide od 1. 7. 2022 do 2. 9. 2022, od 28. 10. 2022 do 31. 10. 2022

± -premáva v sobotu
+ -premáva v nedeľu a v štátny sviatok
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Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
Zo zastávky:

Štrba,Tatr.Štrba,sídl.

Štrba,Štrbské Pleso,cen.
park.
Štrba,Štrbské Pleso,FIS

TransData - software
Zo zastávky:

Štrba,Tatr.Štrba,sídl.

Poprad,AS

Svit,aut.st.

Štrba,kult.dom

Štrba,ZŠ
Šuňava,Hŕbky
Šuňava,obch.centrum
Važec,Jednota

Nást. 1

Platí od:
1. 8. 2022

…
±+
6:20 7:13 9:13 10:13 12:13 14:13 15:13 17:13 18:20 18:20 18:42
…
±+
6:20 18:20 18:20 18:42

… -premáva v pracovné dni
autobusová
Poprad,
akciová spoločnosť
+Slovenská
-premáva
v nedeľudoprava
a v štátny
sviatok

Lučivná,OcÚ

ODCHODY AUTOBUSOV

…
…ÇÂ …ÇÇ
5:05 6:05 7:15 7:15
…
…Îñ
16:20 18:20 19:27 21:05
…
…ÇÂ …ÇÇ
5:05 6:05 7:15 7:15

± -premáva v sobotu
ODCHODY AUTOBUSOV

Nást. 2

Platí od:
1. 8. 2022

±+
…
…
±+
…
7:15 7:45 9:45 10:45 12:45 13:20 13:20 15:20 15:27
±+
…
…
±+
7:15 7:45 9:45 10:45 12:45 13:20 13:20 15:20 16:20

18:20 19:25
…
…ÇÂ …ÇÇ
±+
…
…
±+
…
5:05 6:05 7:15 7:15 7:15 7:45 9:45 10:45 12:45 13:20 13:20 15:20 15:27
…
…Îñ
16:20 18:20 19:25 19:27 21:05
…
…ÇÂ …ÇÇ
±+
…
…
±+
…
5:05 6:05 7:15 7:15 7:15 7:45 9:45 10:45 12:45 13:20 13:20 15:20 15:27
…
±+ …Îñ
16:20 18:20 19:27 19:27 21:05
…ÇÂ
7:15
…
…
±+
15:27 19:27 19:27
…
…
±+
15:27 19:27 19:27

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová
spoločnosť
16:13

ODCHODY AUTOBUSOV

Platí od:
…
-premáva v pracovné dni
± -premáva v sobotu
Zo zastávky: Štrba,Štrbské Pleso,cen.park.
Nást.
1
10. 2022
Slovenská
autobusová
doprava
Poprad,
akciová
spoločnosť
ODCHODY
AUTOBUSOV
ÇÂ -nejde od 1. 7. 2022 do 2. 9. 2022, od 28. 10. 2022 do 31. 10. 2022
+ -premáva
v nedeľu a v štátny15.
sviatok
Platí
od:
ÇÇ
-ide
od
1.
7.
2022
do
2.
9.
2022,
od
28.
10.
2022
do
31.
10.
2022
Îñ
-nejde
od
27.
12.
2021
do
31.
12.
2021
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Lendak,OcÚ
Zo zastávky: Štrba,Štrbské Pleso,cen.park.
Nást. 1
TransData - software
15. 10. 2022
7:10 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:10
±+ñÂ
Lipt.Hrádok,žel.st.
Ő ±+ñÂ
Ő ±+ñÂ
Ő
Ő
Ő
Lendak,OcÚ
7:38
7:10 10:15
9:00 17:30
11:00 13:00 15:00 17:00 19:10
±+ñÂ
Lipt.Mikuláš,AS
±+ñÂ ±+ñÂ
±+ñÂ ±+ñÂ
±+ñÂ
Lipt.Hrádok,žel.st.
7:38
7:38 10:15
10:15 17:30
17:30
…ÇÂ ±+ñÂ
…ÇÇ ±+ñÂ
±+
…
±+
–
…
Lučivná,OcÚ
±+ñÂ
Lipt.Mikuláš,AS
7:03
7:03 17:30
7:03 7:33 9:33 10:33 12:33 13:08 15:08 16:08 18:08 19:15
7:38 10:15
…ÇÂ
Mengusovce,cintorín
…ÇÂ …ÇÇ
±+
…
±+
–
…
Lučivná,OcÚ
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová
spoločnosť
ODCHODY
AUTOBUSOV
6:34
7:03 7:03 7:03 7:33 9:33 10:33
12:33 13:08
15:08 16:08 18:08 19:15
Platí od:
…ÇÂ …ÇÂ …ÇÇ
±+
…
±+
–
Poprad,AS
Mengusovce,cintorín
Zo zastávky: Štrba,kult.dom …ÇÂ
Nást. 2
1. 8. 19:13
2022
6:34
6:34 7:03 7:03 7:03 7:33 9:33 10:33 12:33 13:08 15:08 16:08 18:08
±+ñÂ
Pribylina,Permon
…ÇÂ
…ÇÂ
…ÇÇ
±+
…
±+
–
Poprad,AS
…
±+
…
…ÇÂ …ÇÇ …ÇÂ …ÇÇ
±+
Lučivná,OcÚ
7:38
6:34
4:53 7:03
4:53 7:03
5:13 7:03
6:13 7:33
7:13 9:33
7:13 10:33
7:23 12:33
7:23 13:08
7:23 15:08
7:53 16:08
9:13 18:08
9:53 19:13
10:53
±+ñÂ
Pribylina,pož.zbroj.
±+ñÂ
Pribylina,Permon
… ±+ñÂ
… ±+ñÂ
±+
…
±+
…
…ÎÎ
…
…Îñ
7:38
7:38 10:15
11:53
12:53 17:30
12:53 13:28 13:28 15:28 15:35 16:28 17:28 18:28 19:35 20:43 21:13
…ÇÂ
…ÇÂ
…ÇÇ
±+
…
±+
–
Svit,aut.st.
±+ñÂ
Pribylina,pož.zbroj.
±+ ±+ñÂ ±+ñÂ
…
…ÇÂ …ÇÇ …ÇÂ …ÇÇ
±+
…
Poprad,AS
6:34
7:03
7:03
7:38
4:53 10:15
5:13 17:30
6:13 7:03
7:13 7:33
7:13 9:33
7:23 10:33
7:23 12:33
7:23 13:08
7:53 15:08
9:13 16:08
9:53 18:08
10:53 19:13
11:53
…
…ÇÂ
…ÇÂ
…ÇÇ
±+
…
±+
–
Svit,aut.st.
…
±+
…
±+
19:15
6:34
7:03 13:28
7:03 13:28
7:03 15:28
7:33 16:28
9:33 10:33
12:53 12:53
18:28 12:33
20:43 13:08 15:08 16:08 18:08 19:13
…ÇÂ
Štôla,LÚ
…
…
±+
…
…ÇÂ …ÇÇ …ÇÂ …ÇÇ
±+
Svit,aut.st.
6:34
19:15
4:53 4:53 5:13 6:13 7:13 7:13 7:23 7:23 7:23 7:53 9:13 9:53 10:53
…ÇÂ
…ÇÇ
±+
…
±+ …ÎÎ
–
…
±+
Štrba,kult.dom
…ÇÂ
Štôla,LÚ
…
…
±+
…
±+
…
…
…Îñ
7:03
7:03 12:53
7:03 13:28
7:33 13:28
9:33 10:33
15:08 16:08
19:15
6:34 12:53
11:53
15:28 12:33
15:35 13:08
16:28 17:28
18:28 18:08
19:35 19:15
20:43 21:13
…
±+
Štrba,Štrbské
Pleso,FIS
…ÇÂ
±+
…
±+
–
…
±+
Štrba,kult.dom
…ÇÂ …ÇÇ
Svit,ZŠ
6:34
18:34
18:34
18:55
7:03
7:03
7:03
7:33 9:33 10:33 12:33 13:08 15:08 16:08 18:08 19:15 19:15
7:13
…ÇÂ
±+
…
±+
–
…
Štrba,Tatr.Štrba,sídl.
…
±+
Štrba,Štrbské
Pleso,FIS
…ÇÂ …ÇÇ
Štrba,ZŠ
7:03
7:03 18:34
7:03 18:55
7:33 9:33 10:33 12:33 13:08 15:08 16:08 18:08 19:13 19:15
6:34
7:23 18:34
±+
…ÇÂ
…ÇÇ
±+
…
±+
–
…
Štrba,Tatr.Štrba,sídl.
…
…
±+
Šuňava,Hŕbky
19:15
7:03 19:35
7:03 19:35
7:03 7:33 9:33 10:33 12:33 13:08 15:08 16:08 18:08 19:13 19:15
15:35
…
±+
Šuňava,pož.zbroj.
±+
…
…
±+
Šuňava,obch.centrum
19:15
19:15
19:15
15:35 19:35 19:35
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Vysoké
Tatry,Nová
…
±+
Šuňava,pož.zbroj.
… -premáva
v pracovné dni
7:10 19:15
9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:10
19:15
Polianka
ÇÂ -nejde od 1. 7. 2022 do 2. 9. 2022, od 28. 10. 2022 do 31. 10. 2022
± -premáva v sobotu
Ő 10.±+ñÂ
Ő do±+ñÂ
Ő
Ő
Vysoké
Tatry,Podbanské,
Tatry,Nová
ÇÇ -ide od 1.
7. 2022 do 2. 9. 2022, od±+ñÂ
28.
2022
31. 10. 2022 Ő
+ -premáva v nedeľu a v štátny sviatok
7:38
7:10 10:15
9:00 17:30
11:00 13:00 15:00 17:00 19:10 Îñ -nejde od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021
ch.kpt.Rašu
Polianka
ÎÎ -nejde 31. 12. 2021
Ő ±+ñÂ
Ő ±+ñÂ
Ő
Ő
Ő
±+ñÂ
Vysoké
Tatry,Starý
TransData
- software
Tatry,Podbanské,
7:10
9:00 17:30
11:00 13:00 15:00 17:00 19:10
7:38 10:15
Smokovec,aut.st.
ch.kpt.Rašu
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,
Tatry,Starý

ŠTRBSKÉ NOVINY

10

Zo septembrových podujatí

Koncert skupiny Kollárovci v kultúrnom dome.

Každoročne sa koná akcia Čisté vody, v rámci ktorej sa potápači ponoria
pod hladinu tatranských plies, aby ich zbavili odpadkov po letnej turistickej sezóne. Vyčistené boli aj jazerá Štrbské pleso a Nové Štrbské pleso.

1. Majstrovstvá Slovenska v prekážkovom behu žiakov stredných škôl –
Štrba race – 5. 10. 2022, Štrbské Pleso.

Starosta obce Michal Sýkora sa 10. 9. 2022 v Nesvadoch zúčastnil
slávnostného uvedenia knihy do života pod názvom „Od dediny k mestu
Nesvady 1976-2018“, ktorej autorom je bývalý dlhoročný starosta obce
Nesvady JUDr. Jozef Haris, ktorý pôsobil vo funkcií 42 rokov (druhý
sprava). S uvedenou obcou mali priateľský vzťah aj naši športovci. Publikáciu okrem neho uviedli do života aj bývalý podpredseda NR SR Ing.
Béla Bugár (druhý zľava) a bývalý primátor mesta Kolárovo RSDr. Imrich Tóth (prvý zľava).

Nová publikácia „Partizánske a povstalecké obce na Slovensku“
Každoročne si v máji pripomíname ukončenie 2. svetovej vojny, ktorá bola najkrvavejším konfliktom v dejinách ľudstva. Prejavujeme úctu a vďaku všetkým hrdinom,
ktorí položili svoje životy, aby sme my
mohli žiť v mieri.
Mier nie je samozrejmosťou ani v súčasnej dobe. Ako memento pre ďalšie
generácie zostavil  vojnový historik a publicista Marcel Maniak novú publikáciu pod
názvom „Partizánske a povstalecké obce
na Slovensku“, v ktorej spracoval zoznamy miest a obcí ocenených za mimoriadnu

odbojovú činnosť a za osobitné zásluhy
v Slovenskom národnom povstaní. Publikácia je zaujímavo spracovaná, obsahuje
množstvo dobových fotografií, z ktorých
niektoré doteraz neboli vôbec publikované.
Určite poteší a prinesie nové informácie
všetkým nadšencom histórie.
Medzi obcami, ktoré sú v knihe uvedené
je aj naša obec Štrba, ktorej je venovaných
17 strán (kniha má 478 strán). Publikáciu si
môžete zakúpiť prostredníctvom internetového
obchodu alebo zapožičať v obecnej knižnici.
Mária Pavelová
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Blíži sa Pamiatka zosnulých
1. novembra v predvečer Pamiatky zosnulých kráčame so srdcom naplneným pokorou k hrobom tých, ktorí odišli "Domov."
Ozdobujeme hroby, zapálime sviečku a venujeme spomienku na zosnulých rodinných
príslušníkov a známych. Pri tejto príležitosti
sa 1. novembra 2022 (utorok) o 14,00 hod.
uskutoční pred Domom smútku pietny akt,
kde si pripomenie tých, čo dopísali svoju
knihu života v uplynulom roku a po skončení v Dome smútku bude ekumenická pobožnosť.

LETNÉ TURISTICKÉ SEZÓNY V TATRÁCH BOLI ISTOTOU
AJ V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH NEISTOTY
Máme za sebou letnú turistickú sezónu /LTS/ 2022, ktorá znovu ukázala, že obdobie letných prázdninových mesiacov júl a august je v tatranskom regióne istotou, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje celoročné výsledky cestovného ruchu /CR/. Po vypuknutí celosvetovej pandémie
Covid 19 v marci 2020 a jej následnom pokračovaní v ďalších vlnách aj v roku 2021, sa odborníci domnievali, že návštevnosť Slovenska i nášho
regiónu sa dostane na úroveň roku 2019, ktorý bol v doterajšej histórii CR na Slovensku najúspešnejší, až v rokoch 2023, resp. až 2024. Obec
Štrba je však výnimkou, pretože návštevnosť počas LTS 2019 sa podarilo dosiahnuť už nasledujúce leto 2020 a aj výsledky ďalších LTS v rokoch
2021 a 2022 tento trend len potvrdili.
Obec Štrba je od roku 2012, teda už
okrúhlych desať rokov, spolu s mestom
Vysoké Tatry a mestom Poprad súčasťou
Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry /OOCR RVT/, ktorý
za uplynulé štyri roky dosiahol asledovnú
návštevnosť ubytovaných hostí:

Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022

Obec Štrba
Júl
August
16 802
20 195
17 034
20 040
17 574
19 298
16 586
19 402

V samotnej obci Štrba sa však zmenila skladba ubytovaných návštevníkov
počas LTS. V roku 2019 bolo z 36 997
ubytovaných hostí 21 070 domácich a
15 927 zahraničných, tento pomer bol teda
56,95 % : 43,05 %. V rokoch 2020 a 2021
však naše LTS „zachraňovali“ domáci návštevníci, ktorí sa pre kovidové ohrozenie
obávali vycestovať do zahraničia a tiež zahraniční návštevníci náš región navštívili len
v minimálnych počtoch.
Situácia sa však výrazne zmenila v roku
2022, kedy zrušenie všetkých protikovidových opatrení spôsobilo hromadné vycestovanie Slovákov do prímorských letovísk
v zahraničí, a tak návštevnosť v našom

regióne počas LTS 2022 „zachraňovali“ zahraniční návštevníci.
V porovnaní napr. s LTS 2021 poklesol
v LTS 2022 v Štrbe počet ubytovaných
domácich návštevníkov o viac ako 20 %
a naopak počet zahraničných ubytovaných
návštevníkov vzrástol až o +70 %. CelMesto Vysoké Tatry
Júl
August
38 428
42 367
34 472
38 235
40 673
43 187
33 082
38 681

bolo 103 511 hostí, čo predstavuje nárast
+2,16 %. Situácia sa v priebehu roku 2022
začala „lámať“ v apríli, kedy Štrbské Pleso
hostilo ISF školské Majstrovstvá sveta v
cezpoľnom behu 2022, ktoré predstavovali významný nárast ubytovaných hostí v
tomto mimosezónnom mesiaci v porovnaní

Mesto Poprad
Júl
August
12 315
14 088
8 610
10 660
9 131
10 178
10 038
10 739

kový počet ubytovaných návštevníkov v
LTS 2022 bol v Štrbe 35 988, z toho bolo
22 695 domácich a 13 293 zahraničných,
čo predstavuje pomer 63,06 % :  36,94 %.
Vďaka doterajšej tohtoročnej návštevnosti však Štrba dosiahla rovnaký počet ubytovaných návštevníkov nielen v porovnaní
s LTS 2022, ale narastajúcim spôsobom
dosiahla aj prekročenie počtu ubytovaných
návštevníkov aj za prvých osem mesiacov
roku 2022 v porovnaní s ôsmimi mesiacmi
roku 2019. V roku 2019 bolo v ubytovacích
zariadeniach v pôsobnosti samosprávy Štrby ubytovaných narastajúcim spôsobom
za osem mesiacov 101 325 hostí, pričom
tohto roku za rovnakých osem mesiacov to

Región VT
Júl
August
67 545
76 650
60 116
68 935
67 378
72 663
59 706
68 832

s aprílom 2019. Od tohtoročného apríla tak
Štrba v roku 2022 už každý mesiac vykazuje vyšší počet ubytovaných hostí, ako v roku
2019, o ktorom sme už uviedli, že bol v histórii CR na Slovensku doteraz najúspešnejší.
Vyhliadky do konca roku 2022 však
nie sú veľmi ružové, okrem stále neutíchajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine,
očakávanej jesennej vlne omikronu, energetickej krízy spôsobenej šialeným nárastom
všetkých cien energií, návštevnosti nášho
regiónu už od začiatku septembra nepraje
ani vývoj počasia, a tak bude návštevnosť v
jesenných mesiacoch tohto roku určite nižšia, ako v predchádzajúcich rokoch.
Ing. Peter Chudý
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SKOKANSKÝ MOSTÍK HS 100 SA SKLADÁ Z NÓRSKEJ, FÍNSKEJ I SLOVENSKEJ ČASTI
K stopäťdesiatročnej histórii Štrbského Plesa patrí od roku 1918 nerozlučne aj história skokanských mostíkov. A práve v auguste 2022 sme
si pripomenuli okrúhle, dvadsiate výročie poslednej veľkej letnej rekonštrukcie stredného skokanského mostíka HS 100 /pôvodne vybudovaného
v roku 1967 ako mostíka P 70 na MS 1970/. Komplexná letná rekonštrukcia vtedajšieho skokanského mostíka K 90 sa uskutočnila v lete 2002
a počas nej bola na nájazdovú vežu mostíka položená nórska keramická stopa, na dopade bola položená umelá hmota z Fínska a na dojazde
bola umiestnená pravá slovenská tráva. Symbolicky aj prvé položenie umelej hmoty na mostík P 70 má v tomto roku svoje okrúhle výročie, a to
štyridsiate, pretože mostík dostal svoj prvý letný vzhľad v lete 1982.
kých Tatier“ v skokoch na
Pred dvadsiatimi rokmi,
lyžiach a v severskej kombipresne 3. augusta 2002,  
nácii na mostíku P 70 s UH.
pásku na odrazovom stole
V premiérovej súťaži skokamostíka spoločne prestrihli
nov zvíťazil BanskobystriJiří Raška, bývalý legendárčan Ján Jelenský, v súťaži
ny skokan na lyžiach, ktorý
v severskej kombinácii dov Tatrách v roku 1970 na
minovali domáci pretekári
MS skladal sľub za pretekárov ako olympijský víťaz Jiří Raška počas MS 1970 vo Vy- na čele s Jánom Klimkom
z Grenoble 1968 a Peter sokých Tatrách, krstný otec nového pred Františkom Repkom a
mostíka s umelou hmotou.
Karolom Tatranským. Prvé
Ponický, vtedajší minister
školstva SR, do pôsobnosti ktorého patril aj roky bola umelá hmota aj na nájazde mostíšport. Originálny krst mostíka urobili samot- ka, od leta 1989 sa skákalo už z keramickej
ní skokani tým, že do keramickej nájazdovej nájazdovej stopy.
Pôvodne bola súťaž o „Pohár Vysokých
stopy na vrchole mostíka naliali šampanské,
ktoré na hrane mostíka zachytávali členovia Tatier“ určená len združenárom, ale pribudli
hudobnej skupiny Drišľak. Títo chlapci sa tak aj skokani, a tak tradičný pohár získavali niepostarali nielen o hudobnú kulisu samotného len najlepší združenár, ale aj najlepší skokan.
slávnostného otvorenia zrekonštruovaného Počas svojej viac ako dvadsaťročnej histórie
si tieto letné preteky vybudovali aj slušné
mostíka, ale aj o netradičný prípitok.
Po mimoriadnom úsilí vtedajšieho riaditeľa medzinárodné renomé. V minulosti sa na
športového areálu Ing. Dušana Chalupku sa jednotlivých ročníkoch okrem pretekárov z
tak podarilo dať do prevádzky tento stredný bývalého Československa, Poľska, Juhoslámostík aj v letnom období, aby slúžil nielen vie a ZSSR zúčastňovali aj pretekári z Fínska,
na tréningy slovenských a zahraničných sko- Francúzska, Poľska, Kanady, Rakúska a Švajkanov, ale tiež na usporadúvanie tradičných čiarska, po roku 1992 aj pretekári z Českej
letných pretekov v skoku na lyžiach a v se- republiky a Slovinska. Najkvalitnejšie obsadeverskej kombinácii o Pohár Vysokých Tatier. nie mala súťaž združenárov v roku 1990 poPráve zámer na vznik letnej súťaže na sko- čas 8. ročníka pretekov o „Pohár Vysokých
kanskom mostíku P 70 rozhodol o tom, že Tatier“, kedy na nej štartoval aj olympijský
v priebehu leta 1982, teda pred štyridsiatimi víťaz v severskej kombinácii zo ZOH v kanadrokmi, bola na strednom mostíku položená skom Calgary Švajčiar Hippolyt Kempf.
Letné skoky na strednom skokanskom
prvá umelá hmota /UH/. Nasledujúce leto
v roku 1983 sa tak z iniciatívy vtedajšieho mostíku sa na sklonku minulého a začiatku
predsedu LO ČH Štrbské Pleso Jozefa Pétera
uskutočnil I. ročník pretekov o „Pohár Vyso-

Skokanská súťaž na mostíku HS 100
v januári 2015 počas SZU.

Mostík HS 100 s umelou hmotou.

Krst mostíka s umelou hmotou v roku 2002.

tohto storočia stali neoddeliteľnou letnou
atrakciou pre všetkých návštevníkov Štrbského Plesa a výborné tréningové podmienky každoročne lákali na tréningové tábory aj
viaceré zahraničné reprezentácie. Medzi známych združenárov patrili Čech Milan Kučera,
Poliak Stanislaw Ustupski, či naši pretekári
Michal Giacko, Jozef Kovařík, Ján Klimko a
František Repka. Medzi skokanmi k tým najlepším patrili najmä Česi Pavel Ploc, Jaroslav
Sakala, Jiří Parma, František Jež, či náš Martin Švagerko.
Spomínaného 3. augusta 2002 sa po slávnostnom otvorení zrekonštruovaného mostíka HS 100 s umelou hmotou uskutočnil aj
jubilejný, XX. ročník pretekov o „Pohár Vysokých Tatier“ v skoku na lyžiach a v severskej
kombinácii. Toto podujatie bolo symbolické aj
tým, že jeden z „krstných otcov“ tohto zrekonštruovaného letného mostíka, legendárny
skokan Jiří Raška, so svojou družinou mladých skokanov z Frenštátu pod Radhoštěm
poslednýkrát vo svojej trénerskej kariére  
pred svojou smrťou v roku 2012 navštívil

Víťazi pretekov o Pohár Vysokých Tatier
v roku 2008.
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Štrbské Pleso.
Nasledujúci XXI. ročník pretekov o „Pohár
Vysokých Tatier“ v roku 2003 bol posledný,
ktorý sa uskutočnil pred vetrovou kalamitou
vo Vysokých Tatrách 19. novembra 2004.
Medzi združenármi vtedy zvíťazili domáci
pretekári z ŠKP Štrbské Pleso Michal Pšenko
pred Matúšom Michalákom, medzi skokanmi
triumfoval Poliak Kamil Stoch, budúci dvojnásobný olympijský víťaz v skoku na lyžiach
v Soči 2014. Ďalší mladý Poliak Kristian
Dlugopolski,   dokonca v druhom kole skokom dlhým 93,5 metra vytvoril i nový, vtedy
aktuálny rekord tohto mostíka s umelou hmotou.
Po vetrovej kalamite nasledovala až päťročná organizačná pauza, pretože obnovené letné preteky na skokanskom mostíku
HS 100 sa uskutočnili až v lete 2008 a tieto

boli nielen XXII. ročníkom pretekov o Pohár
Vysokých Tatier“, ale zároveň aj pretekmi FIS
Cup-u, zaradeného v oficiálnom kalendári Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS.  V pretekoch súťažilo 78 skokanov z 13 krajín. Žiaľ,
na týchto letných pretekoch už súťažili iba
samotní skokani, ale ich výkony stáli za to.
Ruský pretekár Roman Sergejevič Trofimov
dokonca skokom dlhým 101,5 metra vytvoril
nový rekord tohto mostíka s umelou hmotou
a tento rekord platí do dnešných dní.
Obnoviteľmi tejto letnej skokanskej tradície
na Štrbskom Plese v roku 2008 boli Klub
priateľov skokov na lyžiach z Banskej Bystrice na čele s Jánom Jelenským a Dušanom
Cabanom v spolupráci s Obcou Štrba a ŠK
Štrba na čele s Michalom Sýkorom za podpory vtedajšieho vlastníka športového areálu
spoločnosti 1. Tatranská a. s. Tejto skupine

Nordic walkingu sa v Štrbe darí
Nordic walking - severská chôdza je
ozdravno športová aktivita, chôdza so špeciálnymi palicami.
Môžeme o nej hovoriť ako bezpečnej,
jednoduchej, efektívnej a zábavnej ceste ku
zdokonaleniu kondície bez ohľadu na vek,
pohlavie alebo telesnú zdatnosť. Je určená
pre každého, kto sa chce hýbať na čerstvom
vzduchu počas celého roka,  pre športovcov,
deti, aj pre ľudí vyššieho veku aj so zdravotným obmedzením.
Ak sa ju naučíme správnou technikou, prináša nám mnohé zdravotné benefity.
Obec Štrba ako člen Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry sa
zapojil do projektu Tatry ako liek, ktorý podporuje pohyb na zdravom vzduchu v priaznivých
klimatických podmienkach. Naše podujatie
sme nazvali "Za zdravím s Nordic walkingom".
Naším prvým podujatím bolo natáčanie
relácie televíziou RTVS 2. júna 2022 na Štrbskom Plese, odvysielané na Regine o Nordic
walkingu, ako aktivite pre Tatranské leto. Natáčania sa zúčastnili Zuzana Levocká, Jana
Kovárová,  Miroslava Novotná, Blanka Garajová, Jiřina Šerfelová a Michal Šerfel.
Na Dni detí a športu 5. júna 2022 sa
účastníci stretli s touto najzdravšou ozdravno-športovou aktivitou na svete a viacerí absolvovali svoj úsek štafety 100x1000 m so
špeciálnymi paličkami.
Popoludní sa na ihrisku pri ZŠ stretlo
31 účastníkov a oboznámili sa so základmi
techniky a zabavili sa cvičeniami s paličkami.
Veľmi príjemne nás potešilo, koľko záujemcov prišlo na toto naše prvé stretnutie. Boli

Cvičenie v lokalite Šoldov.

Tréning v športvom areáli Základnej školy v Štrbe.

sa podarilo usporiadať ešte ďalšie dva ročníky pretekov o „Pohár Vysokých Tatier“,  a to
v septembri 2009 23. ročník a v júli 2010
24. ročník. Odvtedy sa na Štrbskom Plese
žiadne ďalšie preteky na mostíku HS 100 s
umelou hmotou neuskutočnili.
Ostatné zimné preteky na tomto mostíku sa uskutočnili v januári 2015, kedy tu
prebiehali kvalitné súťaže Svetovej zimnej
univerziády 2015, ktoré sú v rámci Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS zaradené  ako
preteky na úrovni súťaží Kontinentálneho pohára v skoku na lyžiach. Aktuálna platnosť
homologizácie tohto stredného skokanského mostíka je do 11. októbra 2023 a stále
zostáva jediným skokanským mostíkom na
Slovensku s platnou medzinárodnou homologizáciou FIS.
Ing. Peter Chudý
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medzi nimi deti, ich rodičia, ale aj zástupcovia
staršej generácie.
V nedeľu 19. júna 2022 si 21 nordic walkerov  zdokonaľovalo techniku, vyskúšali sme si
zaujímavé cvičenia, prešli sme sa okolo Šoldova a zakončili sme podvečer strečingom.
Tatry ako liek, nedeľa 3. júla 2022, "Za
zdravím s Nordic walkingom", naše tretie
stretnutie v krásnom prostredí Štrbského Plesa, 24 walkeriek. Pracovali sme ako včeličky,
preverili nás i kopčeky a vychutnali sme si
chôdzu okolo jazera. Potešili nás i traja nováčikovia, Olina z Ukrajiny, Maruška i Stano.
Aj na technike bolo badať, že už nie sme začiatočníci. Pochvala a poďakovanie patrí všetkým, tešíme sa na ďalšie stretnutie.
A posledné stretnutie v rámci projektu sme
mali opäť na Šoldove a bolo zakončené príjemným posedením s domácimi koláčikmi a kávou. Naša účasť: 18 už celkom slušných walkerov. Bola s nami aj 19-ročná Lena z Ukrajiny.
Viki Omastová napísala:
„Bolo super! Skvelý tím, kopu zážitkov.
Každému budem odporúčať. Ešte raz veľká
vďaka!
Chcem sa poďakovať za tento kurz NW.
Všetkým, ktorí sa nám s trpezlivosťou venujú. Je nám ponúknutý ozaj odborný výklad
NW, skvelé názorné ukážky a okrem iného
zažijeme kopec srandy! Je skvelé, že aj touto formou motivujete ľudí k športu a ešte
krajšie, keď naša nádherná podtatranská
obec žije športom. Ozaj to odporúčam každému a vášmu skvelému tímu patrí veľké
ĎAKUJEM! “
Ale pokračovali sme aj po projekte.
V nedeľu 4. septembra 2022 sme boli piati
členovia nášho teamu na stretnutí 82 seniorov z okresov Kežmarok a Poprad na Štrbskom Plese, prešli sme sa okolo jazera i po

Učastníci tretieho stretnutia Nordic Walkingu na Štrbskom Plese.

bežeckých tratiach.
V piatok 9. septembra 2022 sme  boli opäť
na Štrbskom Plese  súčasťou natáčania televízie JOJ MINI série o NW. Okrem 4 našich
seniorov sme mali aj detičky.
A poslednou našou akciou bola v sobotu
8. 10.  2022 Nordic walking Tour po Hradoch
a zámkoch. V krásnom anglickom parku
kaštieľa v Strážkach sme si doladili techniku
a prezreli si kaštieľ a expozíciu obrazov Ladislava Medňanského. Bolo nás 12 a medzi
nami bola aj 79-ročná Mária Nevelošová.
Miroslava Novotná, Lukáš Novotný, Jana
Kovárová, Zuzana Levocká, Mária Novotná,  

Jiřina Šerfelová vypomáhali s rozcvičkami,
cvičeniami v skupinách a so správnou technikou. Ďakujeme im.
Celkovo nás je už vyše 50 nordic walkerov
a tešíme sa na každého z vás, kto sa k nám
chce pridať a urobiť niečo pre svoje zdravie.   
Chceme sa zároveň poďakovať i za spoluprácu a koordináciu podujatia riaditeľke
OOCR Región Vysoké Tatry Lucii Blaškovej,
Ing. Anne Hurajtovej z OÚ v Štrbe, Matúšovi
Jančíkovi za propagáciu podujatia, plagáty,
logá a spoločnosti NCCW za dodanie palíc a
čeleniek.
PaedDr. Michal Šerfel

Svetový pohár v Nordic walkingu na Štrbskom Plese
V dňoch 16. a 17. septembra 2022 zorganizovali Svetová original nordic walking federácia (ONWF), ŠK Štrba a Obec Štrba Svetový pohár v
Nordic walkingu na Štrbskom Plese, ktorý bol po Svetovom pohári a MS v Poľsku už tretím podujatím ONWF. Tieto preteky boli zároveň aj súčasťou
Slovenského pohára v NW.
V piatok po prípravách, prehliadke tratí a prezentácii pretekárov sa konalo o
18.00 hod. v Kultúrnom dome v Štrbe
slávnostné otvorenie. Všetkým pretekárom sa prihovoril generálny riaditeľ ONWF
Martin Szulc a podujatie slávnostne otvoril
Mgr. Pavol Hurajt, zástupca starostu obce
Štrba, bronzový medailista zo ZOH vo Vancouveri v biatlone.
O pekný kultúrny program sa svojimi
piesňami postarali ženy speváckej skupiny

Štrbän, dievčatá zo ZŠ a na úvod svojím rozfukom na fujare Peter Kičin.  
Súčasťou otvorenia bol aj sľub rozhodcov.
Novým deviatim rozhodcom zo Slovenska
slávnostne odovzdal certifikáty hlavný rozhodca Dariusz Janecki z Poľska, hlavnou
rozhodkyňou zo Slovenska bola Miroslava
Juhásová.
Pri slávnostnom predstavení zúčastnených
štátov a vlajkosláve ostatní potleskom privítali účastníkov z Česka, Francúzska, Maďarska,

Poľska, Ukrajiny a Slovenska.
Najpočetnejšia účasť - vyše 100 pretekárov bola zo Slovenska a vyše 70 účastníkov
z Poľska.
V sobotu už od rána Športový areál na
Štrbskom Plese žil naplno  pretekmi.  
Za medzinárodnej účasti 6 krajín sa na
štart postavilo takmer 200 nadšencov tejto severskej disciplíny, ktorí si zmerali sily
na 5, 10 a 21 km trati v Areáli snow.
Špeciálnou kategóriou bola kategória “Di-

ŠTRBSKÉ NOVINY 15
sabled” 5 km, v ktorej boli pretekári v štyroch
podkategóriách - pohybové postihnutie, nevidiaci, nevidomí a kategória polydiagnóz, teda
viacerých združených diagnóz. Podmienkou
bola nutnosť samostatnej mobility.
Medzi nimi boli aj “Amazónky”. Je to zoskupenie žien v OZ Amazonky, ktoré spája
ženy bojujúce s rakovinou prsníka alebo už
po mastektómii. Aj počas podujatia, kde
samé pretekali, šírili aj osvetu o zhubnom postihnutí prsníkov.
Zároveň nás potešila aj účasť v žiackych
kategóriách, kde súťažilo 26 detí a z nich bolo
19  zo Štrby a z Važca.
Celkovo sa súťažilo o 123 vkusných drevených cien s motívom NW a účastníckych
medailí.
Na Štrbskom Plese vládlo priaznivé počasie, trate boli suché a aj keď ich náročnosť
a vysoká nadmorská výška dala pretekárom
zabrať, všetci účastníci si ju chválili a odmenou im bol výhľad na tatranské vrcholy.
Zároveň boli spokojní s vysokou kvalitou
organizácie pretekov, so spoluprácou s rozhodcami, ktorí boli na trati ústretoví  aj nápomocní pri správnej  technike NW.
Okrem rozhodcov na trati sa na organizácii
podujatia podieľalo viac ako 20 rozhodcov z
ŠK Štrba a ostatných dobrovoľníkov,  ktorým
patrí naše poďakovanie.
Po pretekoch vládla v areáli skvelá atmosféra, účastníci  si mohli pochutnať na výbornom guľáši a tešiť sa zo spoločných stretnutí.
Podľa slov Lukáša Novotného, riaditeľa
pretekov, išlo o najväčšie Nordic walking
podujatie na Slovensku za účasti medzinárodných rozhodcov. Svetový pohár je druhé
najvýznamnejšie podujatie po majstrovstvách sveta, preto zorganizovanie pretekov
takéhoto rozmeru na Slovensku v Tatrách má
veľký význam pre náš región i Slovensko.
Mali sme radosť z toho, že sme mali bohaté zastúpenie pretekárov zo Štrby, ktorí sa
nestratili ani vo výsledkovej listine.
Dospelí:
• Mária Novotná 1. miesto 5 km, ženy 60+
• Jana Kovárová, 2. miesto 10 km, ženy 40
• Alexandra Bulavová, 3. miesto 5 km, ženy 30+
• Jiřina Šerfelová,  4.miesto 10 km, ženy 50+
• Zuzana Levocká 7. miesto, 5 km, ženy 50+
• Vlastimil Pápež, 3. miesto, 21 km, muži 60+.
Žiaci, súťažili na trati 5  km
Dievčatá 12 a mladšie: Ďáša Juhásová
1. miesto, Emma Podolská 2. miesto, Simová Tereza 4. miesto, Janka Michalková
5. miesto, Lucia Slanináková 6. miesto, Ema
Michalková 7. miesto.  
Dievčatá 13-15 rokov: Lenka Šurínová 2.
miesto, Lara Cardoso 3. miesto, Timea Kovárová 4. miesto, Tamara Rázgová 5. miesto,

Otvorenie Svetového pohára sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Štrbe.

Ocenení boli pretekári vo viacerých kategóriách.

Pretekov sa zúčastnili aj žiaci športových tried v bežeckom lyžovaní ZŠ Štrba.

Alena Gregušková 8. miesto
Dievčatá 16-29 rokov: Veronika Simová
1. miesto
Chlapci 12 rokov a mladší:  Šimon Janko
1. miesto,  Andres Tekeľ 3. miesto, Nicolas
Nevelos 5. miesto
Chlapci 13-15 rokov: Matej Juhás
2. miesto,  Vratko Sorger 3. miesto.

Poďakovanie patrí Obci Štrba za poskytnutie športového areálu i materiálov pre všetkých účastníkov, ďalej PD a PS Urbár v Štrbe,
spoločnosti Tatrapak, penziónu Medvedica v
Tatranskej Štrbe, spoločnosti DAMIS,  OOCR
Región Vysoké Tatry a členom  DZ Tatranskej
horskej služby.
PaedDr. Michal Šerfel
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Tajničku z krížovky ŠN č. 10/2022 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk
do 20. 11. 2022. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 9/2022: ...užime si pekne doma krásu babieho leta. Knižnú publikáciu vyhrávajú: 1. Alfréd Štrass, Poštová 4019/7, 059
85 Štrbské Pleso, 2. Anna Stoličná, Družstevná 286/24, 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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