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Každé ročné obdobie má svoje čaro, ale ani jedno nie je také
rozmanité ako jeseň. Jeseň určuje, či jesenné rána budú živé, jemné
a veselé alebo plačlivé a vzdychajúce za krásami slnečného leta.
Veď len pozrite – spadol ďalší list. Niet väčšej krásy na svete...
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Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 do 20.00 hod.
Volič môže voliť len v
obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v
ktorého zozname voličov je
zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej
komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre
cudzinca.
Okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov a
vydá voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce  a dva
hlasovacie lístky s modrými pruhmi - jeden
hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva
samosprávneho kraja a jeden hlasovací
lístok pre voľby predsedu samosprávneho
kraja. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname
voličov pre voľby do orgánov samosprávy
obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce  
a dva biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby
starostu obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí volič osobitne v každom zozname
voličov vlastnoručným podpisom.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže
volič zakrúžkovať najviac toľko poradových
čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť
v príslušnom volebnom obvode zvolených

(počet poslancov, ktorý sa
volí vo volebnom obvode
je uvedený na hlasovacom
lístku).
Na hlasovacom lístku
pre voľby predsedu samosprávneho kraja
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej
obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací
lístok pre voľby predsedu samosprávneho
kraja.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič
zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť
v príslušnom volebnom obvode zvolených
(počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom
obvode je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu
obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného
zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby
starostu obce.
Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.
Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov a
bielu obálku do bielej schránky na hlasova-

nie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
Ak volič vloží obálku do nesprávnej
schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.
Volebné obvody v obci:
Volebný obvod 1
okrsok č. 1
budova- Obecný úrad, Hlavná 188/67, Štrba (obradná miestnosť)
ktorý zahŕňa ulice: 29. januára, Družstevná, Hlavná, Hviezdoslavova, J. Kráľa, Mlynská, P. Z. Vrbického, Raštub, SNP, Strmá,
Školská, Štepánkovická
okrsok č. 2
budova- Spoločenský dom, SNP 338/40,
Štrba (miestnosť ZŤP )
ktorý zahŕňa ulice: 1.mája, A. Sládkoviča,
Brezová, Čsl. armády, Dr. Markušovského,
J. Gejdoša, Jurkovičova, Krôn, M. Benku,
Liptovská, M. Janošku, Poľná, Štefánikova,
Tatranská
Volebný obvod 2
okrsok č. 3
budova Obecný úrad, Bellova 75/27, Tatranská Štrba (zasadačka – prízemie)
ktorý zahŕňa ulice: Bellova, Horská, Lesná,
Lúčna, Partizánska, Popradská, Pullmanova,
Rekreačná, Štúrova, Železničná
okrsok č. 4
budova – Obecná polícia, Limbová 4026,  
Štrbské Pleso (Nová hospodárska budova)
ktorý zahŕňa ulice:
K vodopádom, Kúpeľná, Limbová, Maše
Haľamovej, Móryho, Poštová, Pri jazere,
Szentiványho, Športová
Jitka Šuleková

Výzva k dani za ubytovanie
Vyzývame všetkých občanov a podnikateľov, ktorí poskytujú odplatné prechodné
ubytovanie na území obce Štrba, vrátane  
častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso
a podávajú ročné hlásenie, aby v zmysle platného VZN 7/2019 najneskôr do
31. októbra 2022 podali Hlásenie k dani
za ubytovanie za posledné obdobie a daň
odviedli v hotovosti alebo na účet obce.
Môžu tak urobiť kedykoľvek v úradných
hodinách na  Obecnom úrade v Štrbe - v
kancelárii Správa miestnych daní a poplat-

kov, resp. v kancelárii OcÚ v Tatranskej
Štrbe, poštou alebo elektronicky. Tlačivo
Hlásenie k dani za ubytovanie je k dispozícii na obecnom úrade a zverejnené na
webovej stránke obce Štrba.
Zároveň upozorňujeme, že platiteľ dane
za ubytovanie je povinný v zdaňovacom
období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 zákona
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku oznámiť UBYTOVACIU
KAPACITU do 31. decembra 2022 v zmys-

le § 104l ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku.
Tlačivo Oznámenie k dani za ubytovanie je
k dispozícii na obecnom úrade a zverejnené na webovej stránke obce Štrba.
V prípade, že občan alebo podnikateľský
subjekt je evidovaný ako poskytovateľ
prechodného ubytovania, ale v roku 2022
žiadne ubytovanie neposkytol, je povinný
podať nulové hlásenie.
Kontakt:krajcirikova@strba.sk,
052/787 88 21
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Vodozádržné opatrenia na sídlisku Lieskovec v Tatranskej Štrbe
Realizácia projektu „Vodozádržné opatrenia“ v Tatranskej Štrbe výrazne pomôžu obyvateľom sídliska Lieskovec v Tatranskej Štrbe pri nakladaní
s dažďovými vodami a pri parkovaní áut.
Obec Štrba v súčasnosti realizuje projekt
“Vodozádržné opatrenia“ na sídlisku v Tatranskej Štrbe.  Obce a mestá na Slovensku sú v
súčasnosti zo strany štátu, EÚ, ale aj verejnosti vyzývané na riešenie dopadov klimatických zmien. A jedným z riešení je zdržiavanie
vody v území a jej využívanie na ochladzovanie krajiny, resp. jej využívanie na ďalšie
účely. Aj v prípade uvedeného projektu obce
je jeho cieľom zrealizovať niekoľko opatrení
s cieľom zachytiť dažďovú vodu z určitého
územia a jej spätné využitie v tomto území.
Všetky tieto aktivity sa budú realizovať na
celkovej ploche 5833 m2, takže sa zároveň
zrevitalizuje viac ako 0,5 ha verejných plôch
na sídlisku.  
V rámci uvedeného projektu sa realizujú
3 hlavné aktivity:
1./ Výmena nepriepustných asfaltových
alebo betónových povrchov na parkoviskách
za priepustné vegetačné povrchy (na parkovacích miestach sa osadia plne vegetačné
tvárnice).
2./ zhromažďovanie zrážkových vôd zo
striech bytových domov na sídlisku, ako aj z
niektorých miestnych komunikácií a spevnených plôch a ich spätné využitie na zavlažovanie sídliska (osadenie 2 retenčných nádrží

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu.

Výstavba nových parkovacích miest.

so zavlažovacím systémom)
3./ Vybudovanie trvalkových záhonov a
výsadba kríkových porastov (ich funkciu je
okrem mnohých iných funkcií aj zadržiavanie
zrážkovej vody).
V súčasnosti na existujúcich parkoviskách
dochádza k výmene jestvujúcich betónových
a asfaltových povrchov, ktoré sa priebežne
vybúrajú a nahradia za plnevegetačné tvárnice, t.j. AS-TTE rošty. Ide o špeciálnu robustnú
plastovú (z recyklovaného plastu) dlažbu, ktorá bude zatrávnená a ktorá umožní vsakovanie povrchovej vody do podložia a do zeme.
Celkovo sa takto upraví 94 parkovacích
miest, vrátane takých parkovacích miest, kde
sa dnes neparkovalo. Takto sa reálne zvýši
počet miest, ktoré bude možné využiť na parkovanie, čo pomôže zlepšiť parkovanie na sídlisku.  Aké sú ďalšie výhody týchto tvárnic?
Napr. zníženie nárokov na podkladové vrstvy
(min. o 50 % nižšie náklady na podkladový
materiál), absorpcia znečisťujúcich látok a ich
rozklad vďaka zloženiu podkladových vrstiev
(lepšie čistiace vlastnosti), pozitívny vplyv na
mikroklímu daného prostredia (znižovanie
prehrievania prostredia z dôvodu zbytočných
betónových a asfaltových plôch). Uvedené
tvárnice sú hrubé 8 cm a je možné ich zaťa-

ženie vozidlom až do 40 t.
V rámci ďalšieho opatrenia budú dažďové
vody zo striech niektorých bytových domov,
niektorých ciest a spevnených plôch zadržiavané v dvoch podzemných akumulačných
nádržiach (s objemom 28 m3 a 60 m3).
Pri naplnení prvej menšej severnej nádrže
(sa bude odvádzať dažďová voda zo strechy
bytového domu Vtáčnik a jeho okolia) pomocou povrchových žľabov do druhej väčšej
južnej nádrže (kde sa zbiera dažďová voda zo
strechy bytového domu Osterva, Mylnica a
priľahlých plôch). V prípade, že by došlo k naplneniu aj tejto nádrže, tak prebytočná voda
sa odvedie do trativodného potrubia (cez prepad). Takže celý systém je bezpečný a samo
regulovateľný. A ako sa bude voda v nádržiach využívať? Z týchto nádrží bude voda
rozvádzaná pomocou automatického zavlažovacieho systému v rámci sídliska na zavlažovanie zelene, pričom voda bude vytláčaná
do systému pomocou zabudovaných plne automatických ponorných čerpadiel. Prevádzku
a kontrolu systému budú zabezpečovať verejnoprospešné  služby obce.  Naviac, v rámci
týchto aktivít dôjde aj k výmene tvaroviek
existujúceho povrchového žľabu. Sídlisko
bude mať vyriešený odtok dažďových vôd

Príprava na zavlažovanie.
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zo striech uvedených bytových domov do
vlastného  systému. Následne spoločenstvá
vyššie uvedených bytových domov, ktorých
sa tieto opatrenia týkajú, budú môcť požiadať
Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť v Poprade o zrušenie vyrubovania
(fakturovania) poplatku za dažďovú vodu,
nakoľko táto už nebude končiť v splaškovej
kanalizácii.  
Na konci realizácie projektu sa postupne
vybudujú trvalkové záhony a vysadia sa kríkové porasty. Celkovo sa vysadí 1 817 ks
listnatých kríkov, 2 850 ks ihličnatých kríkov,

3 031 ks trvaliek  a 7 700 ks ďalších kvetín.
Okrem toho sa založí 325 m2 nového trávnika a zrevitalizuje sa 650 m2 existujúceho
trávnika.
Pôvodne sa tieto opatrenia mali týkať aj
ďalších plôch a bytových domov na sídlisku v
Tatranskej Štrbe, nie všetky návrhy obce boli
akceptované zo strany schvaľujúceho ministerstva. Na uvedený projekt sa obci podarilo
získať finančné prostriedky z EÚ a zo štátneho rozpočtu. Uvedené práce na projekte budú
ukončené do konca jesene tohto roku. Tento
projekt je pokračovaním predchádzajúceho

projektu revitalizácie tohto sídliska (vnútrobloku), ktorý obec zrealizovala v minulom roku.
Obec ešte plánuje v priebehu októbra zmodernizovať aj chodník pred bytovým domom Háj.
V ďalších rokoch plánujeme úpravu najviac
poškodených miestnych komunikácií na tomto sídlisku novým asfaltovým povrchom.
Realizáciu prác na uvedenom projekte
dosť komplikovali súčasné prebiehajúce práce na rekonštrukcii plynovodov na sídlisku a
telekomunikačnej siete, ktoré však realizovali
správcovia týchto inžinierskych sietí.
Michal Sýkora, starosta obce

Pracovné aktivity v obci

Oprava hracích prvkov a lavičiek na detskom ihrisku pri rímskokatolíckom kostole.

Rekonštrukcia amfiteátra na Štrbskom Plese.

Asfaltovanie na ulici Hviezdoslavovej.

Kosenie cintorína.

Nové parkovacie miesta pri základnej škole.
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začiatok školského roka v školách
Základná Škola
Akoby to bolo len
včera, keď sme sa
rozchádzali na prázdniny a už sa opäť roztáča kolotoč školského roka. Škola nie je
len vzdelávanie, učebné osnovy a plány,
dobrá škola je živý organizmus, v ktorom
fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.
Po materskej dovolenke sa vracia učiteľka Mgr. Marta Tomková, zaprajme jej veľa
zdravia, šťastia, tvorivých síl  a trpezlivosti
pri výchove našich detí.
Organizácia školského roka.
Začiatok vyučovania ostáva nezmenený.    
1. vyučovacia hodina  začína o 7.40 hod.
Počet žiakov v tomto školskom roku je  
219. Prevládajú žiaci z obce a jej častí Tatranská Štrba, Štrbské Pleso. Dochádzajúcich žiakov máme zo Šuňavy, Lučivnej,
Važca, Svitu a Popradu.
Na I. a II. stupni budeme vyučovať  podľa Inovovaného štátneho a školského vzdelávacieho programu.
• Výuka cudzích jazykov
- 1.r. -9.r. prvý cudzí jazyk - anglický
jazyk
- 7. r. -9.r  druhý cudzí jazyk -nemecký
jazyk, ruský jazyk ( podľa záujmu žiakov)
• Náboženská výchova v alternatíve s
etickou výchovou
• Športová príprava v B triedach na
II. stupni:

Školský rok v základnej škole bol slávnostne otvorený 5. 9. 2022.

-vyučuje sa podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a rámcového
učebného plánu(3 hodiny do týždňa).
Zamerať sa chceme na vzťahy medzi
žiakmi, pokračovať v motivácii žiakov, ktorí sa nezapájali, resp. ignorovali dištančné   vzdelávanie, aby si opätovne osvojili
výchovno – vzdelávacie návyky, ďalej
chceme eliminovať aj za pomoci školskej
komisie pri OZ a sociálnej pracovníčky
opakované zneužívanie ospravedlnenia
žiaka zákonným zástupcom počas dištančného vzdelávania, ako aj po návrate do
školy počas prezenčnej formy vyučovania.
V tomto školskom roku si budeme pripomínať 50. výročie založenia športových
tried na športových, ale aj literárno – vý-

tvarných podujatiach.
Po dvoch rokoch, kedy nám to mimoriadna situácia na Slovensku v dôsledku pandémie neumožnila, plánujeme opäť realizovať záujmovú krúžkovú činnosť tak, aby
žiaci podľa záujmu mali dostatok priestoru
na sebarealizáciu, rozšírili svoj obzor, prehĺbili zručnosti a návyky, pociťovali radosť z
vykonanej práce, zregenerovali svoje psychické i fyzické sily.
Všetkým prajem veľa zdravia, šťastia,
vzájomnej úcty, porozumenia, aby nám
elán z úvodu školského roka, radosť a dobrá nálada vydržala po celý nadchádzajúci
školský rok.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská,
riaditeľka ZŠ Štrba

Materská Škola
Prázdniny sa skončili, a my sme opäť  
5. septembra otvorili
bránu materskej školy a začali nový školský rok 2022/2023.
Úsmevom sme vítali všetky deti, ktoré prichádzali do škôlky. Nové deti sa neubránili
slzičkám, keď sa lúčili s mamkou a oteckom a prvýkrát ich nahradili pani
učiteľky, či kamaráti v triede. V
materskej škole v Štrbe nastúpili
deti do troch tried v tomto zložení:
• Trieda 5-6  ročných zapísaných 24 detí, učiteľky:   Renáta
Marcová a Bc. Iveta Bartošová.
• Trieda 4-5 ročných zapísaných 24 detí, učiteľky: Lenka

Bartková a Bc. Beáta Jančíková.
• Trieda 3-4 ročných zapísaných 23
detí, učiteľky: Mgr. Jana Otčenášová a Libuša Mravová.
• V elokovanej triede v Tatranskej Štrbe
je zapísaných 21 detí od 3-6 rokov, učiteľky: Michaela Kyselová a Anna Ševčíková.
Kolektív pracovníkov materskej školy
je aj v tomto školskom roku nezmenený,

pracuje tu 8 kvalifikovaných učiteliek,
ekonómky – Mária Nejtušiaková a Beáta
Korenková, kuchárky – Zuzana Jurčová a
Jana Muranská, upratovačky - Jana Kaššová, Beáta Drozdová a Dušana Žišková,
o údržbu a vykurovanie materskej školy sa
stará  školník – Ján Jančík. Materská škola
je otvorená od 6.30 hod. do 16.00 hod.
Zaželajme si teda do nového školského  
roka 2022/2023 veľa zdravia,
tvorivých síl, pracovného elánu,
aby sme sa spolu so všetkými
deťmi po celý školský rok tešili
z úspechov a pokrokov, ktoré sa
nám podarí dosiahnuť.
Libuša Mravová
riaditeľka MŠ

ŠTRBSKÉ NOVINY

6
Základná umelecká škola Štrba
Už v posledných augustových dňoch sa
Základná umelecká
škola v Štrbe začala
pripravovať na aktuálny školský rok, a to
prijímacími skúškami v Štrbe, Šuňave a Liptovskej Tepličke. Talentové skúšky a zápis
žiakov do ZUŠ prebiehal od 5. 9. 2022 do
14. 9. 2022 v čase od 14.00 do 17.30 hod.
Vzdelávací proces aj v tomto školskom
roku bude prebiehať podľa ŠVP ISCED 1B a
ISCED 2B pod názvom „Umenie je stromom
života“ a podľa vypracovaného Školského
vzdelávacieho programu (ŠKVP), ktorý je
prispôsobený podmienkam a potrebám
Základnej umeleckej školy v Štrbe a jej elokovaných pracovísk v Šuňave a Liptovskej
Tepličke.
Základná umelecká škola ponúka štúdium vo všetkých odboroch, a to hudobnom,
tanečnom, výtvarnom a v literárno-dramatic-

kom odbore. Kvôli nízkemu záujmu sa v tanečnom odbore v Štrbe nevytvorila skupina
detí, a preto sa ani v tomto šk. roku tanec v
Štrbe nevyučuje.
V literárno-dramatickom odbore študuje v
tomto šk. roku 14 šikovných detí. Hudobné
nástroje vezme od septembra do ruky 105
detí, fantáziu pri tvorbe výtvarných prác zapojí 30 žiakov- realizovať sa budú môcť aj v
rámci nového predmetu fotografia a film  a
roztancuje sa 17 detí v Šuňave a Liptovskej
Tepličke. Spolu je k 15. 9. 2022 prihlásených do ZUŠ Štrba 166 žiakov a z toho 5
žiaci majú dva skupinové odbory.
Aj v tomto roku bude fungovať medziodborová spolupráca, zelenú má v našej
škole i spájanie rôznych nástrojových zoskupení. Pokračovať bude štúdium hry na
hudobných nástrojoch, ako sú klavír, husle,
akordeón, gitara, flauta, trúbka, saxofón,
keyboard, kontrabas, hra v ľudovej hudbe a

sólový spev.
Keďže aktuálna spoločenská situácia je
neistá a v tejto chvíli nevieme, ako bude tento školský rok vyzerať, po skúsenostiach s
dištančným vzdelávaním od marca 2020 je
ZUŠ Štrba pripravená okamžite reagovať na
aktuálne opatrenia a v prípade prerušenia
vyučovania pokračovať v online vyučovaní
vo všetkých odboroch.
Všetkým žiakom i zamestnancom našej
školy prajem pohodový a úspešný školský
rok, pevné zdravie a vieru v lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť.
Na záver chcem vysloviť prianie dobrej
spolupráce so zriaďovateľom, obcami Šuňava
a L. Teplička, so všetkými školami v obci aj
na elokovaných pracoviskách, ako i s ostatnými inštitúciami pracujúcimi na pôde obce.
Mgr. Marián Šabla, DiS. art.
riaditeľ ZUŠ v Štrbe

21. ročník Dňa obce Štrba
28. augusta 2022 mala naša obec svoj deň. Pieseň Vysoko v horách odštartovala 21. ročník Dňa obce Štrba.

Celý program moderoval
obľúbený slovenský herec a
moderátor Juraj Bača.

Podujatie otvorili starosta obce M. Sýkora, predseda PD Štrba MVDr. P. Knapík, farár RKC v Štrbe M. Hric a
starosta družobnej obce Štěpánkovice J. Nevřela.

Štrbu od rána zahaľovali ťažké sivé mraky, premočené pódium, mláky v celom areáli športového štadióna, intenzívny dážď
znepríjemňoval prípravy. Smutne sme sa
prizerali a riešili mokrý variant podujatia.
Ale prišla 13. hodina a akoby zázrakom
sa odkryla modrá obloha, vyšlo slnko a
príjemné počasie nás sprevádzalo celým
popoludním.
Program začal pre najmenších divákov
s Usmievankou Ankou, ktorá pre deti pripravila animačné vystúpenie s pesničkami,
riekankami, súťažami i drobnými odmenami.

Po znelke Dňa obce Štrba sedačky pod
pódiom zaujali dospelí. Deti sa rozpŕchli
na atrakcie. V areáli boli kolotoče, nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, balóny,
bublifuky. Mohli si aj posedieť a fotografovať sa v traktore, či hasičskom aute.
Moderovanie na javisku prevzal profesionál s príjemným vystupovaním, charizmatickým prejavom, obľúbený herec  a
moderátor Juraj Bača, ktorý na javisko
pozval hostiteľov podujatia, kňazov i starostu družobnej obce Štěpánkovice, aby divákov pozdravili, privítali a oficiálne otvorili
21. ročník Dňa obce Štrba.

Keďže Juraj Bača v tom týždni slávil narodeniny, prekvapili sme ho s gratuláciou
pred očami divákov a starosta obce Michal
Sýkora mu odovzdal darček – valašku z
dielne Petra Garaja.
Pre starších a pokročilých spievala
evegríny Eva Máziková. Očakávaná a žiadaná kapela Heľenine oči zaplnila a roztancovala celý areál športového štadióna.
Starý dobrý western sa niesol areálom v
podaní BB country skupiny.
Každá kapela potrebovala na prípravu
takmer pol hodinu. Aby nálada medzi divákmi neupadla, moderátor ponúkal svoj
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V úvode programu sa predstavila s animačným programom pre deti Usmievanka Anka.

Eva Máziková odspievala mix starších aj novších hitov.

Kapela Heľenine oči zaplnila a roztancovala celý areál športového štadióna.

šarm, spieval a pozýval aj k občerstvovacim stánkom a neúnavne a s úsmevom sa
fotografoval s fanúšikmi.
Blížila sa 18. hodina, na ktorú sa tešili
najmä tí, ktorí si zakúpili tombolové lístky
a verili, že šťastie sa usmeje práve na nich.
Rozdaných bolo 18 cien, ktoré venovala Obec Štrba, PS Urbár Štrba, PD Štrba,
TMR, AquaCity Poprad, obchod Pilanka
Peter Madáč a Usmievanka Anka.
Počas žrebovania tomboly sa už pripravovala kapela Katky Knechtovej. A ani ona
nenechala divákov sedieť. Svojím šarmom,
známymi piesňami a hrou na klavíri si podmanila všetkých, ktorí vydržali a tešili sa
na jej koncert.
Koncert Katky Knechtovej dal skvelú bodku za príjemným popoludním – za
21. ročníkom Dňa obce Štrba.
Ľubomíra Otčenášová

Poľnohospodárske družstvo Štrba prezentovalo pre návštevníkov
poľnohospodársku techniku.
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Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie.

Priaznivcov country hudby potešilo vystúpenie skupiny BB country.

Program vyvrcholil vystúpením Katky Knechtovej so skupinou.

Z augustových a septembrových podujatí
Poklonili sme sa pamiatke padlých v SNP
Pri príležitosti 78. výročia od vypuknutia
SNP sme si pri pamätníku Smútiaca mať
pripomenuli odkaz SNP a uctili si pamiatku
tých, ktorí položili svoje životy.
Pietny akt kladenia vencov sa konal
26. augusta 2022 za účasti predstaviteľov
obce, poľnohospodárskeho družstva, škôl
a organizácií pôsobiacich v našej obci, členov ZO SZPB a mnohých ďalších občanov.
„Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú
odsúdení na to, aby ju znova prežili! Pamätajme preto na minulosť, pamätajme na
tých, ktorí bojovali a padli v Slovenskom
národnom povstaní, pamätajme na tých,
ktorí bojovali, aby sme tu dnes my mohli

stáť a žiť v slobodnej a demokratickej krajine. Pamätajme, že za niektoré hodnoty sa
aj umiera. A pamätajme, že každý z nás
musí byť pripravený obetovať aj to najcennejšie. Nie preto, že by ho niekto nútil, ale
preto, že je to jednoducho v každom z nás!
A práve v tom je ten najúprimnejší odkaz
Slovenského národného povstania.“, aj tieto slová odzneli v príhovore starostu obce
Michala Sýkoru.
Zaželajme si, aby sme nikdy nezažili
hrôzy vojny a akéhokoľvek ozbrojeného
konfliktu. Je na nás a na mladších generáciách, aby posolstvo SNP sme zachovávali
a odovzdávali ďalej.

Ďakujeme, všetkým, ktorí sa prišli pokloniť pamiatke padlých v SNP.
Regionálne oslavy SNP na Podbanskom
sa konali  27. augusta 2022.
10 členov ZO SZPB pod vedením starostu obce Michala Sýkoru, zástupcu starostu
Mgr. Pavla Hurajta a predsedu ZO Pavla
Otčenáša položilo veniec k jednej  zo 4 pamätných tabúľ na žulových balvanoch na
Partizánskej lúke na Podbanskom.
Osláv sa zúčastnili liptovské podtatranské obce, vrátane obce Štrba, Oblastnej organizácie SZPB v Poprade, Svite a Liptovskom Mikuláši, zástupcovia ŠLTANAP-u.
Tento rok oslavy organizovala obec Važec
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Účastníci spomienkovej slávnosti k 78. výročiu SNP v obci.

na základe dodatku k uzneseniu prijatom
pri príležitosti 53. výročia osláv SNP na
Podbanskom dňa 29. augusta 1997. Zástupcovia tatranských a podtatranských
obcí, mesta a ŠL Tanapu vyhlásili, že na
tomto mieste sa budú konať každoročne
oslavy SNP na znak vďaky a úcty tým,
ktorí v priebehu SNP bojovali a mnohí obetovali to najcennejšie – život.
Od tohto uznesenia prešlo 25 rokov.
OO SZPB v Poprade udelila starostom
týchto obcí Medailu so stužkou 1. stupňa
a OO SZPB v Liptovskom Mikuláši udelila
obciam Ďakovné listy.
Na záver podujatia bola zapálená partizánska vatra.
Spomienku na odkaz SNP  sme si uctili
položením venca a príležitostnou poéziou v
podaní Zuzany Svitekovej aj k pamätníku
na Štrbskom Plese.   Pri jazere je umiestnená bronzová socha nadživotnej veľkosti

Regionálne oslavy SNP sa konali už tradične na Podbanskom.

na žulovom podstavci a pred ňou osadená
bronzová tabuľa s menami padlých – Ján
Rašo a Štefan Morávka.
Poklonili sme sa aj pri pamätnej tabuli
na železničnej stanici v Tatranskej Štrbe,

ktorá je venovaná Železničiarom padlým v
odboji: Michal  Bobák, Michal Fajkiš, Pavel
Otčenáš Janik, Pavel Otčenáš Martek, Ján
Šulek Štrbák
Nech pamiatka na padlých zostane večná!

Slovenský deň kroja
1. septembra 2022 sa konal už 5. ročník podujatia Slovenský deň kroja, kde sa
stretli milovníci, nadšenci tradícií, folklóru
a krojov takmer z celého Slovenska.
Podujatie bolo venované spomienke na
prof. Štefana Nosáľa.
Na pódiu na Námestí SNP v Banskej
Bystrici sa predstavilo 650 účinkujúcich,
ktorí tancovali, spievali piesne spojené so
životnými udalosťami a priblížili divákom
rozmanitosť tradícií, pestrosť a rozdielnosť
krojov regiónov Slovenska.
Medzi účinkujúcimi boli aj členky FS
Štrbän, ktoré spievali štrbské trávnice.

Deň kroja sa po ročnej prestávke opäť vrátil na Nám. SNP v Banskej Bystrici.
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Členky FS so starostom obce M. Sýkorom a
generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, a.s.
Martinom Ľuptákom.

FS Štrbän počas vystúpenia na Dni kroja.

Kriváň Cup
Výbor Tenisového klubu Kriváň v Tatranskej Štrbe zorganizoval 3. septembra
2022 1. ročník tenisového turnaja s novým názvom Kriváň Cup. Zúčastnilo sa ho
16 tenistov z Tatranskej Štrby a z družobného klubu v Novej Bani. Súťažili v štvorhrách a z 8 dvojíc boli najlepší a obsadili
tak prvé miesto Milan Šefčík z Tatranskej
Štrby s Ľudovítom Magátom z Novej Bane.
Na podujatí nechýbalo občerstvenie,
chutný guláš a výborná nálada. Dobré počasie, umocnilo toto podujatie, ktoré skončilo príjemným posedením do neskorých
večerných hodín.

Tenisový turnaj v Tatranskej Štrbe.

Liptovský folklórny festival v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline
Pieseň a modlitba boli oddávna súčasťou
každodenného života. Zneli z grúňov i kostolov, z príbytkov i maštalí. Práca zdobená
piesňou išla ľahšie a veselšie. V programe
Zôsyp folklórne súbory priniesli mozaiku
zvykov, piesní, tancov, ale hlavne činnosti
a roboty súvisiace s prácou i remeslom.
V tých piesňach je ukrytá odveká skúsenosť predkov, ktorí v tomto krásnom, ale
pre život tvrdom kraji žili. Drsné počasie
a málo úrodná kamenistá zem z nich vyformovala húževnatých, pracovitých   ľudí
s dobrým srdcom. Život, sviatky a práce
na Liptove počas celého roka predstavili v
nedeľu 4. 9. 2022 folklórne skupiny počas
Liptovského folklórneho festivalu v Múzeu
liptovskej dediny v Pribyline.
Putovanie za tradíciami Liptova začalo
zvykmi a prácami v hore, kde sa účinkujúci vyviezli vláčikom. Program postupne
pokračoval aj so sprievodom všetkých
účinkujúcich a divákov do autentického
prostredia liptovskej dediny, v ktorom

FS Štrbän v Pribyline.

vystúpili v podujatí nazvanom Zôsyp postupne folklórne skupiny Štrbän, Tepličan,
Šuňava, Smrečany, Poludnica, Chabenec,
Biela Skala, Lúčan, Sliačanka a Folklórne

združenie Stráne.
Organizátorom festivalu bolo Liptovské
kultúrne stredisko v spolupráci s Liptovským múzeom.
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Štrbské vizitácie posledných 100 rokov
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku v Štrbe a vydavateľstvo UNIVERSUM, s.r.o. v Prešove  zorganizovali v evanjelickom chráme v Štrbe v nedeľu 4. septembra 2022 slávnostnú prezentáciu knihy
Štrbské vizitácie posledných sto rokov od
1.sv. vojny do roku 2021. Je to pokračovanie publikácie vydanej v roku 2016 Štrbské
vizitácie a ich aktéri od tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu.
Knihu predstavil aj s premietaním fotografií použitých v publikácií autor prof. Peter
Švorc. Kniha zachytáva život nielen  v cirkevnom zbore v Štrbe, ale aj v celom liptovsko-oravskom a tatranskom senioráte, do
ktorých patril štrbský cirkevný zbor. A dočítame sa v nej aj o senioroch a biskupoch  
pôsobiacich v tomto období. Príbeh štrbskej
evanjelickej cirkvi je v knihe zakomponovaný do celocirkevných štátnych dejín.
Slávnosť sa konala za účasti biskupa
Východného dištriktu ECAV na Slovensku
Petra Mihoča, ktorý vo svojom príhovore
skonštatoval, že štrbskí evanjelici sú jediný cirkevný zbor na Slovensku, ktorí majú
zmapované cirkevné dejiny v 2 publikáciách, ktoré ponúkajú prehľad dejinami pre
všetkých bez ohľadu vierovyznania.
Na slávnostnej prezentácii publikácie bol
aj starosta obce Michal Sýkora, ktorý privítal biskupa v našej obci a prihovoril sa všetkým, ktorí boli prítomní na podujatí, ktoré
sa  konalo v ekumenickom duchu s účasťou
rímskokatolíckeho kňaza Miroslava Hrica.
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou PSK a je  dostupná vždy po službách
Božích evanjelickom kostole za symbolickú
cenu 5 eur.
Ľubomíra Otčenášová

Prezentácia publikácie Štrbské vizitácie posledných sto rokov sa konala za účasti biskupa
Východného dištriktu ECAV Mgr. Petra Mihoča (druhý zľava).

Autor publikácie Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. počas prezentácie.

Prijatie prvákov
Po dvojročnej prestávke sme sa opäť tešili na milú slávnosť v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe - „Prijatie prvákov". Za
doprovodu svojich rodičov privítali sme 32
nových prváčikov, ktorým sa prihovorila
Ing. Dagmar Vincová i riaditeľka školy Mgr.
Ľubomíra Iľanovská.
Svoju účasť prváci potvrdili otlačkom
svojho prsta do pamätnej knihy obce a od
obce obdržali tradičný zvonček pripomínajúci prvé zvonenie. Dve prvácke triedy
budú pracovať pod vedením učiteliek Mgr.
Mária Šteučeková a Mgr. Petra Eštvanová.
Našim prvákom prajeme šťastné vykročenie!
Ing. Anna Hurajtová

Do 1. ročníka nastúpilo 32 prvákov.
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red bull 400

memoriál antona guliča

Najťažší 400-metrový beh na Slovensku 10. 9. 2022 na Štrbskom Plese (Red Bull 400) napísal už svoju piatu edíciu.

Memoriál Antona Guliča – futbalový turnaj mužov (10. 9. 2022).

25. Oblastná výstava drobnochovateľov

Už po dvadsiatypiatykrát sa stretli
nadšení chovatelia na Oblastnej výstave
v Poprade. Záhrada a budova OV SZCH
Poprad - Veľká poskytla priestor pre 346
kusov vystavených zvierat od 47 vystavovateľov, ktorí aj týmto spôsobom reprezentovali svoje chovateľské výsledky. Výstava
prebiehala od piatka 9. septembra, kedy
mali možnosť navštíviť výstavu najmä deti
z materských a základných škôl. V piatok
prebehlo posudzovanie zvierat, pri ktorom
boli udelené čestné ceny, ale taktiež určení víťazi výstavy za jednotlivé odbornosti.
Kvalita vystavených zvierat a aj ich plemenná pestrosť sa z roka na rok zlepšujú, a tak mali posudzovatelia pred sebou
neľahkú úlohu.
Z chovateľov združených v ZO SZCH
Štrba získal víťaznú cenu Pavol Sokol
na Pomoranského hrvoliaka. MVDr. Ján
Ksenzakovič získal Čestnú cenu na Činčilu
veľkú, Pavel Blaško  Čestnú cenu na štrbské plemeno králikov Rex Štrbský gepardi
a Michal Pavela   Čestnú cenu na Vlašku

oranžovokrkú. Štrbskí chovatelia opäť ukázali, že v oblastnom združení Poprad patria

medzi najlepších.  
Michal Pavela, ZO SZCH Štrba

Futbalový turnaj detí

Turnaj organizovaný ŠK Štrba v rámci súťaže PFZ(mladšia a staršia prípravka).
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Členovia ZO SZPB na Hornom Zemplíne
Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Štrbe 13. 8. 2022 organizoval pre svojich členov, sympatizantov
a ďalších záujemcov poznávací autobusový zájazd na pamätné miesta 1. svetovej vojny. Smeroval na Horný Zemplín, kde sa počas 1. svetovej vojny
odohrávali priame bojové strety a vyžiadali si tisícky padlých vojakov.
Prvou zastávkou bola obec Osadné, kde
dominantu obce tvorí pravoslávny chrám
v tradičnom staroruskom štýle a jeho zaujímavou súčasťou je krypta s ostatkami
1025 vojakov padlých v 1. svetovej vojne
v tomto regióne. Je to najrozsiahlejšie pohrebisko tohto druhu na Slovensku. Kosti
ďalších 1467 exhumovaných vojakov
sú pochované aj na verejnom cintoríne.  
Podrobný výklad o histórii cirkvi, chrámu
a krypty účastníkom poskytol miestny duchovný ThDr (doktor teológie) Peter Soroka.
Ďalším cieľom zájazdu bola návšteva
Medzilaboriec, dejiska kľúčových bojov
na Karpatskom fronte. Účastníci navštívili
modernú muzeálnu expozíciu 1. svetovej
vojny,  ktorá obsahuje opisy bojov, ukážky
vtedajšieho vojenského výstroja a vojenskej výzbroje, mnohé faktografické údaje.
Zaujímavý bol filmový dokument so spomienkami súčasníkov a prepojenie na konkrétne miesta a udalosti.
V programe bola aj návšteva jedného zo
4 vojnových cintorínov v tomto meste, kde
sú   pochovaní padlí vojaci rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Tak ako v Osadnom,
aj na tomto cintoríne si účastníci zájazdu
uctili pamiatku padlých a položili kyticu
kvetov.
Samozrejme, neobišli Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, prezreli si tu
cca 200 umeleckých diel slávneho zakladateľa pop-artu zo všetkých jeho tvorivých
období. Zastúpené sú tu mnohé artefakty,
ktoré svedčia o jeho rusínskom pôvode,
portrét matky, košieľka, v ktorej bol krstený, odev, slnečné okuliare a ďalšie osobné
veci.
Na záver ešte navštívili miniskanzen so
zmenšenými kópiami najzaujímavejších
stavieb regiónu.  
Členovia ZO SZPB ďakujú za finančnú
pomoc na realizáciu tohto úspešného poznávacieho zájazdu Obci Štrba, PSUŠ a PD
Štrba.
Anna Gejdošová
ZO SZPB Štrba

Členovia organizácie navštívili pravoslávny chrám v Osadnom, kde ich sprevádzal miestny
duchovný ThDr. Peter Soroka.

Poslednou zastávkou bol miniskanzen so zmenšenými kópiami najzaujímavejších stavieb regiónu.
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Zoznam kandidátov na funkciu starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Štrbe pre voľby do orgánov samosprávy obcí – 29. 10. 2022
Kandidáti na starostu obce:
1.
2.
3.
4.

Pavol Hurajt, Mgr., 44 r., prevádzkar reštauračného zariadenia, nezávislý kandidát
Martin Omasta, 37 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
Lenka Potočná, Mgr., 41 r., podnikateľka, nezávislý kandidát
Michal Sýkora, 69 r., starosta obce, nezávislý kandidát

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:
Volebný obvod číslo 1 - Štrba
Vo volebnom obvode sa volia 6 poslanci
1. Ján Blaško, 60 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
2. Pavol Bujda, Ing., MBA., 45 r., vedúci oddelenia, HLAS – sociálna demokracia
3. Milan Foltin, Ing., 65 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
4. Zuzana Gavalierová, PhDr., 46 r., zdravotná sestra, nezávislý kandidát
5. Patrik Kováč, Bc., 29 r., samostatný odborný referent, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
6. Marián Macko, Ing., 42 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
7. Martin Omasta, 37 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
8. Václav Pápež, Mgr., 33 r., učiteľ, Progresívne Slovensko
9. Michal Pavela, 57 r., pracovník bezpečnostnej ochrany letiska, Slovenská národná strana
10. Rastislav Piontek, 41 r., manažér, nezávislý kandidát
11. Michal Sýkora, 69 r., starosta obce, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
12. Michal Šerfel, PaedDr.,64 r., dôchodca, nezávislý kandidát
13. Pavol Špeťko, Ing., 39 r., výrobný riaditeľ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
14. Dagmar Vincová, Ing., 56 r., riaditeľka spoločnosti, HLAS – sociálna demokracia
Volebný obvod číslo 2 – Tatranská Štrba a Štrbské Pleso
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci
1. Ján Ferianc, 55 r., elektromontér, SMER – sociálna demokracia
2. Milan Ferianc, 40 r., SZČO, nezávislý kandidát
3. Pavol Frolo, 49 r., školník, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
4. Juraj Ircha, 63 r., rušňovodič, HLAS – sociálna demokracia
5. Adriana Kalmanová, 45 r., prevádzkarka, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
6. Ján Kováč, 35 r., prevádzkar, nezávislý kandidát
7. Lukáš Olšiak, Mgr., 36 r., fyzioterapeut, SME RODINA
8. Peter Opremčák, 44 r., živnostník, nezávislý kandidát
9. Ján Renko, 66 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
10. Adriána Smoleňáková, 49 r., podnikateľka, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
11. Juraj Straka, 41 r., správca – kordinátor, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
12. Patrik Šašura, 47 r., živnostník, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
13. Marian Šibal, 42 r., kuchár, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
14. Milan Štefánik, 50 r., chatár, SME RODINA
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K TOHTOROČNÝM ŠTRBSKOPLESKÝM JUBILANTOM PATRÍ AJ VILA MARÍNA
V roku stopäťdesiateho výročia vzniku Štrbského Plesa si v tejto osade pripomíname viacero okrúhlych výročí, medzi tie menej známe patrí aj
stotridsiate výročie postavenia vily Tivoli, vybudovanej v roku 1892, ktorá bola v roku 1919 premenovaná na vilu Marína a dodnes stojí na západnom brehu jazera ako mĺkvy svedok takmer všetkých udalostí, ktoré sa udiali na jazere a v jeho najbližšom okolí. Je síce až druhou najstaršou
existujúcou budovou na Štrbskom Plese po vile Jazierka, ale je zároveň tou najstaršou, ktorá stojí na svojom pôvodnom mieste pri jazere celých
stotridsať rokov. Nie nadarmo sa hovorí, že kvalita architektúry budovy sa preukáže najskôr po päťdesiatich rokoch od jej vybudovania. A dnešný
vzhľad vily Marína túto pravdu jasne potvrdzuje.

Vila Tivoli (Marína) pod majestátnym Soliskom v zime.

Vila Tivoli pribudla v novovznikajúcej
osade Štrbské Pleso už ako štvrtá súkromná vila, výstavbu ktorých povolil zakladateľ a prvý majiteľ osady Jozef Szentiványi.
Išlo o 10 – izbovú nájomnú vilu, ktorú dal
na západnom brehu jazera neďaleko polostrovčeka postaviť v roku 1892 bývalý
riaditeľ kúpeľov v Starom Smokovci Viliam
Rajner z Levoče. Vila so štyrmi krytými
lodžiami, ktorá bola situovaná severne od
vily Mária Terézia, postavenej v roku 1890,
dostala meno podľa známych talianskych

Hokejový zápas na jazere pri Maríne v roku
1929.

sírnatých kúpeľov.
Koncom 19. storočia bolo Štrbské Pleso už známou a vyhľadávanou rekreačnou
a liečebnou osadou. Stálo tu už pätnásť  
objektov, ktoré si navzdory štatútu kúpeľného miesta udržiavali charakter zariadení
turistického centra. Na pobavenie hostí
slúžila stála kúpeľná kapela a kolkáreň. K
dispozícii boli pri vile Tivoli už aj udržiava-

né tenisové kurty. Okolo jazera bola vybudovaná dva a pol kilometra dlhá, štrkom
vysypaná, Klotildina promenáda, z ktorej
sa v západnom kúte jazera dalo poľahky
dostať aj k drevenému vyhliadkovému altánku, vybudovanému tiež v roku 1892.
Na Štrbskom plese sa premávali člnky s
návštevníkmi, ktorí sa buď kochali okolitou
prírodou z hladiny jazera, alebo sa venovali

Majstrovstvá Tatier v krasokorčuľovaní pri Maríne v roku 1928.
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Najslávnejší obyvatelia vila Marína, MUDr. Ján
Pullman s manželkou Mašou Haľamovou na
svadobnej fotografii z roku 1930.

rybolovu, pretože pstruhy boli pravidelne
doplňované z neďalekých dvoch umelých
rybníkov.
V roku 1919 bola vila Tivoli premenovaná skupinou českých a slovenských turistov a lyžiarov na vilu Marína, podľa známej
literárnej postavy Andreja Sládkoviča. Vilu
prevzal do vlastníctva československý
štát a postupne ju vybavil aj ústredným
kúrením. V rokoch 1930 až 1956 tu bývali jej najznámejší obyvatelia, manželia
MUDr. Ján Pullman a Maša Haľamová. MUDr.
Pullman pracoval na Štrbskom Plese  najskôr
ako kúpeľný lekár, od roku 1953 ako riaditeľ
kúpeľov a vo vile Marína mal aj svoju ordináciu. V medzivojnových časoch však bola
kúpeľná sezóna iba v letnom období, a tak si
navyše zobral na starosť aj zdravotný obvod,
ktorý zahŕňal obce Važec, Štrbu, Hybe, Východnú a Liptovskú Tepličku.
V zimnom období dokonca býval so
svojou manželkou, ktorá mu vypomáhala
aj ako zdravotná sestrička, vo Važci. Vila
Marína neskôr slúžila až do roku 2005 ako
bytový dom pre ubytovanie zamestnancov
kúpeľov na Štrbskom Plese. Po komplexnej rekonštrukcii začala od roku 2015
slúžiť návštevníkom Štrbského Plesa ako
apartmánový dom.
V roku 1922 sa okolie vily Marína pri
jazere stalo aj miestom, kde akademický
maliar Otakar Štáfl navrhoval riaditeľovi kúpeľov na Štrbskom Plese vybudovať pietne
miesto pre obete hôr. Proti tejto lokalite sa
však zdvihla vlna protestov verejnosti, a
tak Štáfl v roku 1930 svoj návrh na vybudovanie symbolického cintorína pozmenil
a ako nové miesto bol vybraný limbový háj

Pochovávanie hrdinov SNP Š. Morávku a J. Rašu v júli 1945 na polostrovčeku pri vile Marína.

Vila Marína sa objavila aj na 500 Kčs bankovke z roku 1946.

pod Ostrvou pri Popradskom plese. Symbolický cintorín bol potom pre verejnosť
oficiálne otvorený v tejto novej lokalite
11. augusta 1940.
Maša Haľamová bola aktívnou športovkyňou a turistkou, rada korčuľovala, bola
vynikajúcou a vášnivou lyžiarkou a v roku
1935 pôsobila dokonca na pretekoch FIS
na Štrbskom Plese ako najmladšia lyžiarska rozhodkyňa vôbec. Počas rokov
strávených na Štrbskom Plese sa Maša
Haľamová stretávala aj s významnými
osobnosťami vtedajšieho československého verejného i literárneho života. Patrili k
nim napr. český spisovateľ a novinár Lidových novin Karel Čapek so svojou priateľkou Oľgou Scheinpflugovou, akademický
maliar Otakar Štáfl so svojou manželkou,
výbornou horolezkyňou Vlastou Koškovou,
hotelier a hudobný skladateľ Ján Móry,

či klimatológ a astronóm RNDr. Antonín
Bečvář.
Maša Haľamová vstúpila do slovenskej
histórie ako najvýznamnejšia slovenská
poetka prvej polovice dvadsiateho storočia a do povedomia čitateľskej verejnosti
sa zapísala aj ako autorka kníh pre deti
a prekladateľka. Slovenskí skladatelia jej
viaceré básne dokonca aj zhudobnili, jej
dielo bolo preložené do deviatich cudzích
jazykov. V roku 1968 jej bol udelený titul
zaslúžilá umelkyňa a v roku 1983 aj titul
národná umelkyňa. Dlhé roky pôsobila aj
ako patrónka základnej školy na Štrbskom
Plese.  Od roku 2003 sa udeľuje aj Cena
Maše Haľamovej pre mladé slovenské
poetky do 35 rokov, ktorú založili spoločne
Matica Slovenská a rodina spisovateľky.
V roku 2002 pri príležitosti 130. výročia
založenia osady Štrbské Pleso bol z inicia-
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Pred vilou Marína bol v roku 2002 osadený
žulový balvan s pamätnou doskou Maši
Haľamovej v tvare otvorenej knihy.

Vila Tivoli (Marína) a Mikulášova chata v lete.

tívy miestnych poslancov Jozefa Hubera
a Petra Chudého pred vilou Marína osadený tatranský žulový balvan s pamätnou
knihou v tvare otvorenej knihy, venovaný
životu a tvorbe Maši Haľamovej v tomto objekte s nasledovným textom: „Vo vile Marína žila a tvorila poetka Maša Haľamová
v rokoch 1930 – 1956“ a s úryvkom z jej
tvorby, ktorý najlepšie vystihuje jej neobyčajný vzťah k tejto vile a Štrbskému plesu. „Na konci mojej križovatky stojí dom.
Na brehu jazera, skutočný, nevysnívaný“.
Autorom pamätníka Maši Haľamovej, ktorý
slávnostne odhalil v roku 2002 jej synovec
Ing. Ivan Roll, je rodák zo Štrby, sochár Ján
Gejdoš z Trenčína.
Dnešná vila Marína tak stojí už stotridsať
rokov na brehu Štrbského plesa ako mĺkvy

svedok všetkých udalostí a podujatí, ktoré sa za toto obdobie odohrali tak priamo
na jazere, alebo v jeho najbližšom okolí.
A bolo ich veru neúrekom. Začali to najskôr také letné športovo-turistické aktivity
ako bolo člnkovanie a rybolov na jazere,
prvá Benátska noc s ohňovou šou, nasledovalo ťaženie ľadu z jazera v zimnom
období, korčuliarske a rýchlokorčuliarske
súťaže a curlingové aktivity ubytovaných
anglických hostí. Jazero však prichýlilo
aj hokejistov počas Majstrovstiev Európy
v roku 1925, do vybudovania lyžiarskeho
bežeckého štadiónu v Mlynickej doline sa
aj všetky bežecké lyžiarske preteky, vrátane  Pretekov FIS v roku 1935 štartovali na
jazere.
Popred vilu Marína vedie aj populárna

pešia promenáda okolo jazera, a tak túto
vilu mohli pri svojich prechádzkach okolo
jazera doteraz obdivovať nielen státisíce
domácich a zahraničných návštevníkov,
ale aj stovky prominentných hostí, nevynímajúc členov najvyššej aristokracie
a hláv štátov. K najsmutnejším udalostiam v jej histórii patrili asi pohreb hrdinov Slovenského národného povstania
zo Štrbského Plesa Jána Rašu a Štefana
Morávku po predchádzajúcej exhumácii z
miest dovtedajšieho posledného odpočinku so všetkými vojenskými poctami na
blízkom polostrovčeku pri jazere 4. júna
1945, či náhle úmrtie riaditeľa Československých štátnych kúpeľov a jej obyvateľa
MUDr. Jána Pullmana 28. októbra 1956.
Ing. Peter Chudý

PRVÁ ELEKTRIČKA PRIŠLA NA ŠTRBSKÉ PLESO PRED 110 ROKMI
V roku 2022, teda pri stopäťdesiatom výročí vzniku Štrbského Plesa, oslavuje svoje dve okrúhle výročia aj Tatranská elektrická železnica. Obe
súvisia s rokom 1912, kedy na Štrbské Pleso 13. augusta, teda pred stodesiatimi rokmi, prišla do najvyššie položenej železničnej stanice v celom
vtedajšom Uhorsku v nadmorskej výške 1350 metrov nad morom prvá súprava tatranskej električky. Elektrický vozeň TEVD 22, ktorý sa neskôr
stal známym pod poetickým označením Kométa a dodnes ako veterán brázdi tatranské koľajnice, bol vyrobený v budapeštianskej továrni Ganz tiež
v roku 1912, takže aj táto krásna technická pamiatka oslavuje svoje stodesiate výročie prevádzky.
Významným krokom v rozvoji osady
bolo spojenie Štrbského Plesa elektrickou
železnicou cez Starý Smokovec s Popradom. Táto železnica bola po lomnickej z
Popradu cez Veľkú Lomnicu do Tatranskej Lomnice, vybudovanej v roku 1895
a parnej ozubnicovej železnici zo Štrby na
Štrbské Pleso, vybudovanej v roku 1896,
už treťou železnicou, ktorá spájala oblasť
Vysokých Tatier s Košicko-bomunínskou
železnicou. Táto dlho očakávaná tatranská

elektrická železnica sa stavala postupne.
Jej prvý úsek viedol z Popradu do Starého
Smokovca, potom sa železnica rozvetvovala na dva smery – na východ do Tatranskej
Lomnice a na západ na Štrbské Pleso.
Koncesnú listinu na jej výstavbu vydalo
uhorské kráľovské ministerstvo obchodu
30. decembra 1907. Na jej základe bola v
roku 1908 založená spoločnosť Tátrafuredi
helyi érdeku villamos vasút, r. t., /T. V. K./
so sídlom v Budapešti. Táto spoločnosť v

roku 1908 zakúpila tri dvojnápravové elektrické vozy, neskôr v ČSD označené radom
EMU 28,0 s výkonom 90kW/h. Uvedená
spoločnosť existovala až do roku 1917.
Železnicu potom v roku 1918 odkúpila
maďarská banková a obchodná účtovnícka spoločnosť Égisz za pomoci anglického
kapitálu.
Na prvú obchôdzku plánovanej trate tatranskej električky sa odborníci vydali 26. a
27. júla 1906 a po pripomienkach v projek-
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tovej dokumentácii bolo vydané stavebné 50 km/hod. V železničnej stanici Starý
povolenie. Na jar v roku 1908 sa začala Smokovec postavili už v roku 1911 veľkú
na viacerých úsekoch samotná stavba že- remízu pre prívesné vozne, odstavené v
leznice s rozchodom 1 000 mm. Na prvom Tatrách, ktorú však víchrica v roku 1915,
úseku z Popradu do Starého Smokovca po štyroch rokoch fungovania, úplne znipracovalo približne päťsto robotníkov /väč- čila. Na výrobu elektrickej energie vybušinou Slováci, spišskí Nemci, Maďari/. Tro- dovali v Poprade novú parnú elektráreň,
lejbusové vedenie s napätím 550 V ťahali ktorá bola daná do prevádzky 1. decembra
na drevených stĺpoch, koľajnice boli znač- 1912 s inštalovaným výkonom 840 kW.
ne tenké a navyše neboli spevnené prídrž- Zásobovala vtedy elektrickou energiou aj
nými koľajnicami, preto sa vozne
častejšie vykoľajili. Výstavba prvého úseku /dlhého 12,8 km/ bola
ukončená po ôsmich mesiacoch a
po odstránení kolaudačných chýb
bola pravidelná doprava s piatimi
spojeniami denne otvorená od 20.
decembra 1908.
Pri výstavbe traťových úsekov
elektrickej železnice Starý Smokovec – Tatranská Lomnica a Starý
Smokovec – Štrbské Pleso praco- Budova meniarne prúdu v Hornom Smokovci.
valo takmer 1 000 robotníkov. V
roku 1910 pri výstavbe pomáhali aj
dva parné rušne U 35.1, požičané
zo železničnej trate Hronská Breznica – Banská Štiavnica. Druhý úsek
do Tatranskej Lomnice /dlhý 6 km/
uviedli do prevádzky 16. decembra
1911. Tretí celý úsek Starý Smokovec – Štrbské Pleso, dlhý 16,6
km, otvorili 13. augusta 1912, ale
už predtým bol daný do prevádzky
úsek Starý Smokovec – Tatranská
Polianka. Tým bola dokončená stav- Električka stúpa k Štrbskému Plesu v roku 1913.
ba tratí tatranskej elektrickej železnice približne tak, ako ju poznáme
aj dnes.
Východiskovou stanicou sa stala
železničná stanica Poprad. Tatranská železnica mala pôvodne dve
samostatné koľaje situované pred
výpravnou budovou, ktorá bola
spoločná aj pre KBŽ. Železničná
trať na Štrbské Pleso bola najvyššie položenou železničnou traťou
vo vtedajšom Uhorsku. Železničná Kométa v zajatí snehu pre kaviarňou Končistá.
stanica na Štrbskom Plese vo výške
1 350 metrov n. m. bola umiestnená na juhozápadnej strane jazera za
vilou Augusta a zaústenie trate do
nej bolo pozdĺž južného brehu Štrbského plesa.
Železničná trať Poprad – Štrbské
Pleso je dlhá 29,1 km s maximálnym stúpaním 65 promile. Najmenší pomer oblúku je 50 metrov, na
trati je celkove 9 oblúkov s týmto
polomerom. Zábrzdná vzdialenosť
je 400 metrov, traťová rýchlosť bola Vykoľajený vagón električky.
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všetky osady vo Vysokých Tatrách okrem
Tatranskej Polianky, ktorá mala vlastnú
elektráreň. Trakčné vedenie bolo napájané
z meniarne, ktorá dodnes stojí pri zástavke
Pekná vyhliadka. V objekte bývalej parnej
elektrárne v Poprade je dnes zriadená Tatranská galéria.
Tatranskú elektrickú vicinálnu dráhu
/TEVD/ kúpila od anglicko – maďarskej
banky Aegisz so 75-percentným podielom
pražská Legiobanka, ktorá mala filiálku v Poprade a tiež jednu z troch
tatranských zmenární na Štrbskom
Plese. 25-percentným vlastníkov
TEVD sa stala
Stavobanka. Prevod sa uskutočnil v Prahe 1. 7. 1922 za 7,5 mil.
korún, pričom predmetom kúpy bola
samotná trať, vozový park a zariadenia, vrátane parnej elektrárne v
Poprade a vodnej vo Veľkej. Žiaľ,
po celej trati zostali po katastrofálnej víchrici z roku 1915 pokrútené
a vyvrátené stožiare elektrického
vedenia, ktoré boli dočasne nahradené iba drevenými, a tie boli v čase
kúpy Tatradráhy už značne zhnité.
Navyše v úseku Tatranská Polianka – Štrbské Pleso boli uvoľnené
aj koľajnice a stav vozového parku
nebol o nič lepší. Jazda električkou
bola vtedy teda riadnym dobrodružstvom.
O kúpu TEVD sa po vojne uchádzala aj Slovenská úverová banka,
núkala však iba 6 mil. korún. Populárna Tatradráha premávala v
prvých rokoch Československa len
výnimočne, a to z Popradu iba po
Starý Smokovec, pretože chýbala
energia. Na vine boli predovšetkým
prevádzkové problémy popradskej
elektrárne s nedostatkom paliva.
Vyrobená elektrina totiž nestačila
ani na osvetlenie mesta Poprad, nie
ešte aj na pohon električky a dodávku do tatranských stredísk. Prevádzku medzi Starým Smokovcom
a Štrbským Plesom tak v plnej miere obnovili až v zime 1923/1924, aj
vďaka nástavným snehovým pluhom, ktoré dali noví majitelia zhotoviť u popradských majstrov. Ešte
pred obnovením osobnej prepravy
však električka doviezla v kontejneroch na tzv. plošinových vozňoch na
Štrbské Pleso zariadenie pre novopostavený Grandhotel Hviezdoslav.
Tatranská električka sa za desaťročia svojej prevádzky stala pre

ŠTRBSKÉ NOVINY 19
všetkých návštevníkov Vysokých Tatier
legendou. Úspešná kandidatúra Vysokých
Tatier na usporiadanie Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v
roku 1970 však spôsobila, že bolo nevyhnuté v roku 1969 premiestniť železničnú
stanicu priamo od jazera Štrbské pleso na
strednú terasu osady a vybudovať tu nový
dopravný uzol, do ktorého boli zaústené
tak električka, ako aj zubačka a dokonca aj
hromadná a individuálna automobilová doprava. Aby vôbec bolo možné postaviť na
novom mieste budovu železničnej stanice,
bolo potrebné najskôr odstrániť viac ako
4 000 m3 rašeliny. Pri tejto príležitosti bola
komplexne zrekonštruovaná aj trať Tatranskej elektrickej železnice /TEŽ/. Samotná
TEŽ bola na Majstrovstvá sveta vybavená
aj novými elektrickými súpravami vozňov,
tzv. trojčatami, ktoré vydržali viac ako 30
rokov úspešnej prevádzky a niekoľko týchto
súprav môžu návštevníci Vysokých Tatier
vidieť na tatranských koľajach pri mimoriadnych príležitostiach až do dnešných dní.
Úspešný príbeh tatranskej električky tak od
roku 1970 pokračuje na inom mieste Štrbského Plesa.
Pre tatranskú električku v roku 1912 vy-

Cestujúci mali z električky nezabudnuteľný pohľad priamo na pleso.

robili v budapeštianskych závodoch Ganz
elektrický vozeň TEVD 22, ktorý odvtedy,
najmä vďaka neuveriteľne trpezlivej práci
a činnosti členov Veterán klubu železníc
v Poprade, brázdi pre radosť všetkých milovníkov koľajovej dopravy až dodnes, pod
označením Kométa, tatranskú trať. Spočiatku električka prevážala do tatranských
sanatórií tovar a lieky a istý čas dokonca
aj poštu. Električka bola vybavená motormi a elektrickými zariadeniami dodanými
spoločnosťou Siemens – Schuckert a práve vďaka spoľahlivému motoru a dobrej

stabilite sa používala aj pri odhŕňaní snehu
z trate. Práve pri tejto činnosti, keď namontovaným pluhom rozrazený sneh zanechával za električkou zvírený „chvost“ snehu,
dostala aj svoje terajšie legendárne meno
„Kométa“. Nostalgické jazdy historickou
kométou tak patria v posledných desaťročiach k nezabudnuteľným zážitkom mnohých návštevníkov Vysokých Tatier.
Podľa knihy „Koľajová doprava
vo Vysokých Tatrách voľne spracoval
Ing. Peter Chudý

42. ročník výstupu na Štrbský štít
Ako tradične, druhú septembrovú nedeľu,   t.j. 11. 9. 2022 sa uskutočnil 42.
ročník výstupu na Štrbský štít. Po rokoch,
keď nám počasie pre výstup prialo, tentokrát predpovede neveštili nič dobrého.
Bolo sa treba rozhodnúť, či sa výstup
uskutoční alebo sa preloží na neskorší
termín. Rozhodli sme sa, že sa pomodlíme

a v nedeľu to skúsime. Až pod Vodopád
skok to bolo v pohode. Potom začalo mrholiť a toto mrholenie nás sprevádzalo až
ku Capiemu plesu. Po malom občerstvení
sme sa rozhodli vystúpiť až na samotný
vrchol nášho chotára, ktorý bol stále v
hmle a počas celého výstupu nás ignoroval a zostával stále zahalený. Samo-

Na vrchole Štrbského štítu.

Účastníci tohtoročného výstupu na Štrbský štít.

zrejme, na vrchole sa to nezmenilo. Hmla
a viditeľnosť tak 20 metrov. Márne sme
dúfali v nejaký zázrak, ktorým by sa táto
viditeľnosť zlepšila. Ešte sme boli vďační
za to, že nám nepršalo. Zápis do vrcholovej knihy, fotka so štrbskou zástavou a
cesta dole. Niekedy to skrátka nie je podľa nášho želania. Ešte vždy nám príroda
ukazuje, že ona sa riadi vlastnými zákonmi a my to musíme rešpektovať.
Pavel Šerfel
Turistický oddiel ŠK Štrba
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Tajničku z krížovky ŠN č. 9/2022 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk
do 12. 10. 2022. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských
novín č. 7-8/2022: ... upletený z horúčav, potu, dažďa i búrok. ... zrelaxujme v našej krásnej domovine. Knižnú publikáciu vyhrávajú: 1. Martin Koreň, Biely Váh
874, 032 32 Východná, 2. Ľudmila Otčenášová, A. Sládkoviča 452/1, 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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