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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA PS URBÁR ŠTRBA
Výbor Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba zvolal na 26. marca 2017 riadne zhromaždenie podielnikov. Prítomným členom spoločenstva boli odprezentované správy o činnosti výboru, o dosiahnutí hospodárskych výsledkov, správa odborného lesného hospodára o lesnej činnosti a správa dozornej rady. Na základe
týchto správ prítomní prijali uznesenie, v ktorom schválili plán činnosti na rok 2017, účtovnú závierku za rok 2016 a návrh na rozdelenie zisku a výplaty
dividend za rok 2016.

Zrubová stavba PS Urbár Štrba na Štrbskom Plese.

Predseda pozemkového spoločenstva v
správe o činnosti výboru vyhodnotil plnenie
uznesení, ktoré boli prijaté na predchádzajúcom zhromaždení. Vyzdvihol najmä skutočnosť, že po prechode na spoločenstvo s
právnou subjektivitou urbár požiadal Poľnohospodársku platobnú agentúru Bratislava
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z europských štrukturálnych fondov
vo výške oprávnených výdavkov projektu
celkom 330 720 €. Pri 10 % spolufinancovaní
bol pozemkovému spoločenstvu poskytnutý
na obdobie štyroch rokov finančný príspevok
297 678 €. V roku 2016 nám po administratívnej kontrole bola uhradená suma vo výške
90 564 €.
Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na lesnú pestovnú činnosť. Zalesňovanie
bolo vykonané na ploche 44 hektárov a bolo
vysadené 129 kusov sadeníc. Následne bolo
vyžínanie buriny a pred zimou boli sadenice
ošetrené proti ohryzu zverou.
V lesohospodárskej činnosti v roku v 2017
pozemkové spoločenstvo plánuje vykonať

ťažbu dreva v objeme 6000 m3, vykonať obnovu lesa zalesňovaním na ploche 58 hektárov
a vysadiť 140 000 kusov sadeníc, ochranu
mladých lesných porastov na ploche 258 hektárov, ochranu proti ohryzu zverou na ploche
102 hektárov. U mladých lesných porastov
vysadených po vetrovej kalamite z roku 2004,
je potrebné vykonať prvé prerezávky porastov
na ploche 40 hektárov. V priebehu celého roka
bude vykonávaná údržba lesných chodníkov,
zvážnic a ciest.
V roku 2016 skončil platnosť lesný hospodársky plán a v priebehu roka 2016 bol zhotoviteľom spracovávaný nový plán starostlivosti
o les na roky 2017-2026 pre Lesný celok Ostatné lesy na LHC Vysoké Tatry. V roku 2017
bude pozemkovému spoločenstvu predložený
protokol o odovzdaní plánu. Tento bude prevzatý len s podmienkou súladu vlastníckych
vzťahov s obhospodarovateľom lesných celkov.
V spolupráci s Liptovsko-tatranským združením vlastníkov lesov výbor presadzoval
na rokovaniach so zástupcami ministerstva

životného prostredia záujmy podielnikov pri
spracovaní novej zonácie TANAP–u. Pritom
požadoval minimalizáciu obmedzenia vlastníckych práv podielnikov a hospodárenia na
týchto územiach. Vzhľadom na neakceptovateľné ponuky prenájmu zo strany štátu, výbor
nesúhlasil s podpísaním navrhovanej zmluvy o
prenájme pozemkov nachádzajúcich v budúcej
zóne „A“.
Prítomných predseda informoval o stave
súdneho sporu o pozemky na Štrbskom Plese.
Štátne lesy TANAP–u podali ešte v roku 2004
žalobu na všetkých členov urbáru, že žalovaní
nie sú podieloví spoluvlastníci pozemkov. Ide
o pozemky vo výmere viac ako 400 hektárov,
ktoré sa nachádzajú v oblasti Soliska, Mlynickej doliny a Patrie. Štátne lesy TANAPu sa
správajú šikanózne, pričom doteraz takmer
za trinásť rokov existencie sporu nedokázali
presne a konkrétne sformulovať žalobný petit.
V priebehu konaní menili okruh žalovaných,
pričom v roku 2012 žalovali len jedného člena
urbáru a v druhom rade Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba, IČO: 423 800 22, ktoré ako
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Výročná členská schôdza PS Urbár dňa 26. 3. 2017.

právnická osoba v zmysle zákona 97/2013
Z.z. o pozemkových spoločenstvách §9 ods.
9 nemôže nadobúdať podiel na spoločnej
nehnuteľnosti. Uvedený súdny spor je pre pozemkové spoločenstvo a jeho členov sporom
existenčným, pretože predmetom tohto sporu
sú prakticky všetky nehnuteľnosti, ktoré na
základe nájomných zmlúv prinášajú nemalé
finančné prímy.
Po vydaní stavebného povolenia Stavebným
úradom Obce Štrba, sa začalo s výstavbou zrubu na Štrbskom Plese 1. júna 2016. Dodávateľom stavby bol víťaz výberového konania firma
HUTREALSTAV, s.r.o.. Stavba po ukončení bola
skolaudovaná 20. decembra 2016 a následne
po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia zapísaná na Okresnom úrade v
Poprade, odbor katastrálny na všetkých podielnikov pozemkového spoločenstva. Na prevádzkovanie tejto nehnuteľnosti výbor vypíše
výberové konanie.
Na záver zhromaždenia podielnici boli informovaní o 25. výročí ustanovujúceho valného
zhromaždenia oprávnených osôb Združenia
bývalých urbarialistov obce Štrba, ktoré sa konalo 26. 4. 1992. Predseda ocenil prácu tzv. prípravného výboru, vypracovanie prvých stanov
združenia, prípravu písomných materiálov, na
fyzické preberanie majetku a prípravu prvého

valného zhromaždenia. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení bol zvolený 19-členný výbor,
5-členná dozorná rada a 9-členná rada starších.
Činnosť urbáru až do roku 1995 sa riadila stanovami prijatými na tomto valnom zhromaždení. Po nadobudnutí účinnosti zákona 181/1995
Z.z. o pozemkových spoločenstvách, na valnom
zhromaždení 11. 2. 1996 došlo k transformácii
v zmysle tohto zákona a Obvodný úrad vo Svite zaregistroval Pozemkové spoločenstvo Urbár
Štrba s počtom 772 členov. Do roku 2014 fun-

goval urbár ako spoločenstvo fyzických osôb
bez právnej subjektivity. Dňa 16. 2. 2014 sa konalo zhromaždenie podielnikov, na ktorom bola
schválená nová zmluva o spoločenstve a nové
stanovy ako základný predpoklad transformácie spoločenstva bez právnej subjektivity a pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou,
ktoré na základe zriaďovacích listín a notárskej
zápisnice funguje doteraz.
Ing. Pavol Jančík
predseda PS Urbár Štrba

Ťažba lanovkou - ťažobná skupina Levocký, Kubaš.
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Výročná členská schôdza ZO SZZP a Klubu Dôchodcov tš
Dňa 21. februára 2017 sa na výročnej
členskej schôdzi stretli členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a Klubu
dôchodcov v Tatranskej Štrbe, ktorí medzi
sebou privítali zástupkyňu starostu obce a
poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Štrbe
Ing. Dagmar Vincovú, poslancov Obecného
zastupiteľstva v Štrbe - Adrianu Smoleňáko-

ako aj na pomoc pri zabezpečovaní zdravotných pomôcok.
Naša organizácia v roku 2016 uskutočnila
nasledovné akcie - posedenie pri príležitosti
MDŽ, besedu na tému „Zdravotné pomôcky
pre našich členov postihnutých zhoršeným
zdravotným stavom“, posedenie pri čaji, káve.
Niektorí naši členovia sa zúčastnili Vatry zvr-

Počas celej schôdze vládla príjemná atmosféra.

vú a Milana Figliara, ktorí svojimi úprimnými
príhovormi pozdravili prítomných členov.
Činnosť našej organizácie, ktorá má počet
75 členov, bola tak ako každoročne, zameraná na bezplatnú pomoc v oblasti sociálnej,
v napomáhaní riešenia postupu pri vybavovaní dôchodkov invalidných, starobných, ale aj
preukazov ZŤP, alebo ZŤP/S, známok do áut,

chovanosti, Dňa obce, nechýbali ani pri kladení vencov pri príležitosti oslobodenia obce.
V októbri sme uskutočnili nákupný zájazd do
Nowého Targu v Poľsku, navštívili sme niekoľko divadelných predstavení v Košiciach a
v Spišskej Novej Vsi, uctili sme si pamiatku
vojakov na cintoríne vo Važci, zároveň sme
navštívili dom akademického maliara Hálu vo

Važci, ako aj Važeckú jaskyňu, prezreli sme si
aj novo objavovanú osadu Šoldov a v spolupráci s obecným úradom to boli: Deň matiek,
stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, či predvianočné posedenie s dôchodcami.
Osobitne patrí poďakovanie našej členke
Anne Švorcovej, ktorá sa zúčastnila ako jedna z vystavovateliek v Podtatranskej knižnici
v Poprade výstavy krojovaných bábik z podtatranského regiónu pod názvom „Zahrajte mi
tichúčko“.
Aj v roku 2016 sme vyhlásili a vyhodnotili
súťaž o najkrajšie okolie bytového a rodinného
domu, súťaž je vyhlásená tiež na rok 2017.
Chceme sa oficiálne poďakovať za každoročnú finančnú pomoc, ktorú dostávame od
obecného úradu na rozšírenie a skvalitnenie
našej činnosti.
V roku 2017 plánujeme uskutočniť rôzne
akcie, výlety, besedy, nebude chýbať ani opekanie v prírode.
Naši členovia sa môžu zúčastniť rekondično-rehabilitačných pobytov v spojení s podávaním procedúr napríklad v Trenčianskych
Tepliciach, Turčianskych Tepliciach, v Bardejovských kúpeľoch, zregenerovať a zotaviť sa
môžu aj kúpeľoch Číž, či v Tatranských Matliaroch.
Záverom mi dovoľte, ešte raz poďakovať
za všetku pomoc obecnému úradu, ako aj
všetkým členom výboru, revíznej komisie a aj
ostatným členom za spoluprácu v predošlom
období, zaželať všetkým veľa zdravia a všetko
dobré v roku 2017.
Darina Šimonová, predsedníčka ZO SZZP
a Klubu dôchodcov v Tatranskej Štrbe

Kulturistický oddiel hodnotil svoju činnosť
Dňa 4. 3. 2017 sa konala v priestoroch posilňovne Kulturistického oddielu (KO) ŠK Štrba
výročná členská schôdza, na ktorej výbor a
členovia spoločne hodnotili činnosť oddielu za
rok 2016. Prítomní členovia boli oboznámení
s finančnými príjmami, ale aj výdajmi kulturistického oddielu za rok 2016.
Pre finančné zabezpečenie činnosti a vytváranie materiálno-technickej základne interiéru
posilňovne v roku 2016 boli určené finančné
prostriedky z členského jednotlivých členov,
z príspevkov prispievateľov 2% dane z príjmu,
ako aj finančného príspevku od Pozemkového
spoločenstva urbár Štrba. Členská základňa
má každoročne okolo 65 členov oddielu, čo

do počtu členskej základne patríme medzi najväčšie oddiely ŠK Štrba.
Snahou vedenia kulturistického oddielu je
každoročne podľa finančných možností prispievať k obnove a vylepšeniu posilňovacieho vybavenia interiéru posilňovne.
Nakoľko vybavenosť, čo sa týka posilňovacích zariadení je aj finančne náročná, výbor
oddielu sa rozhodol zakúpiť a nainštalovať kamerový systém, či už z dôvodu monitorovania
priestorov v dôsledku prevencie proti krádeži,
alebo nežiaduceho sa správania a konania jednotlivých členov oddielu v daných priestoroch,
nakoľko v priestoroch posilňovne nemáme
stálu službu, ktorá by vykonávala dohľad v

priestoroch posilňovne. V roku 2016 sme pre
zvýšenie bezpečnosti a pohodlia pri cvičení zakúpili stojan na drepy s olympijskou oskou a
došlo aj k výmene posilňovacieho zariadenia
na prsné svalstvo.
Ako v predchádzajúcom roku 2016, aj pre
rok 2017 sme hlasovaním rozhodli, že členom
kulturistického oddielu ŠK Štrba sa môže stať
osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je plne
spôsobilá na právne úkony a svojím podpisom
súhlasí s určenými stanovami oddielu. Členstvo vzniká na základe zaplatenia členského
pre daný rok a súhlasu predsedu KO, alebo výboru KO pre prijatie záujemcu. Pre fyzickú osobu, ktorá má záujem stať sa členom oddielu a
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Členovia kulturistického oddielu počas schôdze.
Kamerový systém v posilňovni.

stvo je stanovený počet členov v kulturistickom
oddiele na max. 65 členov v roku.
Výbor KO v Štrbe pracuje v zložení:
• predseda
Mgr. Pavol Marec
• podpredseda Stanislav Chalúpka
• kontrolór
Mgr. Marek Baláž
Pavol Garaj

do vašej
pozornosti

Nové posilňovacie zariadenia.

jej vek je nižší ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu tejto mladistvej
osoby. Záujemca mladší ako 15 rokov nebude
prijatý za člena oddielu. Výšku platenia členských príspevkov a maximálny počet členov
pre daný rok určuje výbor kulturistického oddielu. Uprednostnení v členstve sú zakladajúci členovia a ich rodinní príslušníci, ako aj dlhodobí
členovia, ktorí sa podieľajú na činnosti oddielu.
Výbor môže pristúpiť aj k vylúčeniu člena, a to
spravidla na základe opakovaného porušenia a
nerešpektovania určených pravidiel členom oddielu. Pre zvýšený každoročný záujem o člen-

Výbor Kulturistického oddielu ŠK Štrba nezodpovedá za prípadné poškodenie zdravia a
drobné úrazy spôsobené v priestoroch posilňovne a taktiež za poškodenie a odcudzenie
materiálnych vecí členom oddielu.
Mgr. Pavol Marec
predseda Kulturistického oddielu ŠK Štrba
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triedený odpad je vecou všetkých obyvateľov obce
Vážení občania a organizácie v obci,
prosíme vás o aktívnu pomoc a spoluprácu v triedenom zbere odpadov, ktorý naša obec realizuje s finančnou podporou Recyklačného
fondu a ktorého úlohou je maximalizovať množstvo vytriedených druhotných surovín zo zmesového komunálneho odpadu, aby sme znížili
finančné náklady za odvoz komunálneho odpadu.
V minulom roku sme dostali traktor s vlečkou na pomoc pri triedenom zbere odpadov. Naša obec potrebuje plniť záväzky vyplývajúce zo
zmluvy s Recyklačným fondom týkajúce sa množstiev druhotných surovín.
Prosíme vás o kvalitné triedenie nižšie uvedených triedených druhotných surovín, aby sme dané limity mohli splniť.
Veríme, že s ohľadom na naše životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj aj pre ďalšie generácie obyvateľov našej obce spolu s vami
tento cieľ naplníme.
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Záhada Šoldova pretrváva

PhDr. Marián Soják, PhD. a Michal Pavela na návšteve u Prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc.

Vzdelanej časti Štrbanov a slovenskej odbornej verejnosti archeológov aj historikov stredoveku je
známe, že v štrbskom chotári sa nachádzajú zostatky po zaniknutom dedinskom stredovekom sídlisku,
pomenovanom názvom Šoldov. Archeológovia dotyčné miesto príležitostne skúmajú už vyše 60 rokov,
v súčasnosti veľmi úspešne PhDr. Marián Soják, PhD.
Ja som skúmal a opísal pôvod a dejinný vývoj Štrby dvakrát, v roku 1987 a 2014 na základe písomných dokumentov vzniknutých v
časovom rozpätí od 13. do 19. storočia. Stručne som sa vo vtedajších vedeckých textoch
zmienil aj o zaniknutej osade, či dedine Šoldov.
Už vtedy som sa priznal, že nepoznám žiad-

ny priamy ani nepriamy písomný dokument o
tomto sídlisku, ani o jeho názve. V ostatných
dvoch rokoch som opätovne zhromaždil a preštudoval jestvujúce listiny aj iné písomnosti
zo 14. a 15. storočia, uložené v archívoch na
Slovensku alebo v cudzine, najmä v Maďarsku
a Vatikáne (Rím). Musím však, žiaľ, opäť ozná-

miť, že som nenašiel žiadny písomný záznam
o Šoldove, pričom o Štrbe ich je niekoľko desiatok kusov.
Z toho vyplývajú moje nasledujúce odborné
poznatky a názory:
1. Osada či dedina Šoldov jestvovala
v 14. a 15. storočí. Dôkazom sú poznatky archeológov z doterajších výskumov.
2. Neviem uspokojivo, presne zistiť vzťahy
obyvateľov tohto sídliska v zmysle správnom,
právnom a cirkevnom k dedine Štrba.
3. Neviem zistiť pôvod, obsah a význam
názvu Šoldov.
4. Neviem uspokojivo zistiť a opísať vzájomné sociálne a hospodárske vzťahy medzi
obyvateľmi Šoldova a vtedajšími obyvateľmi
Štrby.
Napriek uvedeným aj iným priznaniam a
medzerám v mojich poznatkoch, môžem na
základe doterajších poznatkov o dávnych dejinách Štrby a susedných blízkych dedín vo
východnom okraji Liptova a západnom okraji
Spiša postupne dochádzať k obhájiteľným
poznatkom a názorom o všeobecnom spoločenskom vývoji v Šoldove v 14. a 15. storočí. To môže byť program pre profesionálneho
historika, špecialistu stredovekára v odbornej
spolupráci s archeológom. Iniciatíva k tomu
môže vzísť od predstaviteľov obce Štrba.

Slávnosti poézie
Slávnosti poézie sa konali v Štrbe
už 80-ty raz.
Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u
Boha a Boh bol slovo...
I tento dar dostal človek, aby ním vedel
vyjadriť lásku i nenávisť, radosť i žiaľ...
Slovo, ktoré poteší i zarmúti, ale i slovo,
ktoré často pohladí, a to pohladenie je vždy
krásne...
Verím, že slová básní, ktoré odzneli na
Slávnosti poézie v nedeľu 19. marca 2017,
milovníkov hovoreného slova pohladili na
duši. Je veľmi pekné, že v našej podtatranskej obci žijeme v krásnom priateľstve
s poéziou a umením vôbec a dnes môžeme
hrdo povedať, že je za nami už neuveriteľný
80. ročník Slávnosti poézie, ktoré sa skôr
volali aj recitačné preteky a ostatných 18
rokov nesú názov Dr. Petra Švorca.
V prvej časti recitovali prváci, víťazi

Slávnosti poézie si vždy nájdu svojich poslucháčov.

Prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc.
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Janka Pohlodová a Stanka Kováčová recitujú Rázusovú Matku.

školského kola Hviezdoslavovho Kubína a
hudobné prednesy odzneli v podaní žiakov
základnej umeleckej školy.
V druhej časti popoludnia recitátorky
predstavili tvorbu básnikov, ktorých si v
tomto roku pripomíname pri výročiach úmrtia alebo narodenia. Vypočuli sme si verše
od Pavla Koyša, Janka Matušku, Andrea
Plávku, Martina Rázusa, Miroslava Válka,
Janky Bernáthovej Lehotskej i Milana Rúfusa.
Bol medzi nami aj hosť, vnímavý poslucháč poézie, herec a recitátor Peter Rúfus.
Prítomným sa prihovoril, zhodnotil naše
slávnosti a samozrejme vniesol aj trochu
poézie od Rudyarda Kiplinga.
Stalo sa zvykom, že priestory obradnej
siene prizdobia aj členky Klubu dôchodcov.
Už niekoľko rokov pripravujú výstavu ručných prác a tento rok sa zamerali na tradičné štrbské odevy.
Aj keď sa Slávnosti poézie konajú len v
komornej atmosfére obradnej siene, vždy si
poézia v našej obci našla a verím, že aj v
budúcnosti nájde nielen svojich poslucháčov, ale i recitátorov.

Najmladší recitátori počas prednesu.

nášová prehovárala, aby som medzi vás
prišiel.
Hlúpo som „odolával.“
A keď som konečne prišiel... (prečítajte
ešte raz druhú polovicu názvu článku).
Videl som po mnohých rokoch opäť svoje začiatky v práci s poéziou a hovoreným
slovom. ÁNO, moji milí, tak ako vy teraz,
som začínal aj ja.
Postupne som tiež objavoval zmysel
toho, čo je napísané a ako by som to chcel

a mohol povedať tak, aby to, čo ma na prvé
prečítanie tak veľmi oslovilo, zaznelo aj v
mojom prednese básne. Až kým som nepochopil to, čo to dievčatko (Michaela Žišková), ktoré počas slávnostného popoludnia,
recitovalo vlastnú tvorbu. A totiž to, že text
básne sa musí vo vašej mysli stať vaším
vlastným a že to, čo ste sa naučili naspamäť a chcete to z akéhokoľvek dôvodu povedať iným, je vlastne zrazu váš vlastný
text, vaše vlastné myšlienky a hovoríte ich
v tej chvíli z tej najhlbšej duše. V duševnom
rozpoložení, v ktorom sa práve nachádzate.
A vtedy sa stane ten zázrak! Všetci vás
počúvajú, sú unesení, sú nadšení, že vďaka
vám porozumeli všetkému, čomu možno
doteraz nerozumeli a čuduj sa svete, odteraz sa im páči aj poézia a chcú jej rozumieť
aj oni. Aj preto sa z nich stávajú lepší a
chápajúcejší ľudia. Otvoria sa im nové dimenzie a svet je na tú chvíľu krajší a znesiteľnejší.
A je to vaša zásluha!
A to stojí za tú námahu, nie?
S úctou a vďakou voči vám všetkým, ktorí
ste tam boli.

Peter Rúfus - účastník „Stretnutia“:
Prišiel som, videl som, počul som, pridal
som sa, teda zúčastnil som sa a bol som
rád, že sa tak stalo.
Asi pridlhý názov krátkeho článku. Ale
prikrátky na to, čo som zažil s vami.
Predovšetkým, 80 rokov existencie
amatérskeho súboru je taký dlhý čas a na
dnešné pomery taký obdivuhodný, že akokoľvek dlhé a múdre vyjadrenie sa na túto
tému musí byť vo vzťahu k neutíchajúcim
snahám večných a trpezlivých organizátorov tohto jedinečného podujatia, smiešne a
malicherné.
Zopár rokov ma neúnavná pani Otče-

Slávností poézie sa zúčastnil aj slovenský
herec a recitátor Peter Rúfus.

Recitátorom poďakovala zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmar Vincová.
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Z kasty starých materí
Z jari je svet krásny. V každom kvietku
cítiť lásku, v každej kvapke rosy život a v
speve vtákov šťastie. A práve v tomto krásnom prebúdzaní prírody sa každoročne koná
osobitný deň – Slávnosti poézie. Tento rok
to už bol 80. ročník a 18-ty Dr. Petra Švorca.
Aj členky Klubu dôchodcov v Štrbe prispievajú aktívne ako recitátorky a vítajú
všetkých hostí a divákov výstavkou svojich
ručných prác, ale aj pamiatkami svojich starých materí.
Tento rok sme chceli ukázať odevy našich
predkov a pripomenúť mladšej generácii,
že si treba vážiť a uchovávať kroje, ktoré
sa ešte zachovali. Tie úžasné ručné výšivky na plátne utkanom šikovnými rukami,
uštrikované „zapiastky“, plisované „kydle“ a
šaty, pestrofarebné čepce, kožené opasky a

„Pred rokmi a bieda bola,
skromný bol odev, chlebík čierny –
na lúkach vždy veselosti –
spev ozýval sa roduverný.“

Súčasťou podujatia bola aj výstavka ručných prác, ktorú pripravili členky Klubu dôchodcov v Štrbe.

krpce, vyšívané šatky a „šurce“. A tie tkané
obrusy – no jednoducho krása. Pochopili a
ocenili to viacerí návštevníci, ale aj učiteľky
zo základnej školy, ktoré počas týždňa prišli
so svojími žiakmi pozrieť tú nádheru – detské,
ženské a mužské kroje. Veď im treba vštepovať, aby nezabudli a vážili si to, čo majú dnes.
Nielen moderné veci a umenie, ale aj krásnu a
ťažkú prácu predchádzajúcich generácií.
Členky klubu dôchodcov chceli touto
troškou prispieť k tomuto peknému podujatiu
a dokázať, že nezabúdame, uchovávame a
pripomíname.
Viera Zemanová,
členka Klubu dôchodcov v Štrbe
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Veľkonočné zvyky•Jarný cyklus kalendárnej obradovej poézie
Jadro jarného cyklu tvorili piesne na Smrtnú nedeľu, späté s vynášaním Moreny. V Štrbe tento zvyk vykonávali len cigánky s deťmi približne od roku 1940.
Cigánky nazývali Morenu „marmurienou“. Na Smrtnú nedeľu chodili dve skupiny cigánok. Z vyšného konca dlhé roky vodila skupinu Róza Buvačová-Kokyová a z
nižného konca Mária Kadličeková-Čonková. Figúry boli vypchaté slamou a oblečené v obnosených šatách. S marmurienou chodili po domoch a spievali len pôstne
nábožné piesne. Za to dostali múku, zemiaky alebo slaninu. Po skončení obchôdzky položili marmurienu na klát, rozťali ju a hodili do vody.

Štrbskí chlapci počas oblievačky.

Na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok valasi
značkovali ovce.
Na Kvetnú nedeľu púšťali dievčatá venčeky
z poľných kvetov dolu vodou. Za ktorým dvorom sa venček zastavil, tam sa dievča malo
vydať.
Zvyk vynášania Moreny a ďalšie jarné a
veľkonočné zvyky s malými obmenami má vo
svojej choreografii DFS Štrbianček.
Na Veľkonočný pondelok bolo vždy veselo
– chlapci i mládenci chodili „po kúpačke“. Mládenci oblievali dievky vodou, chlapci voňavkou, „barfínom“ z božieho dreva alebo krutoše,
aby naďaleko voňala.
Chlapci dostávali za kúpačku maľované
vajíčka. Dievčatá ich „farbili“ vo vode s cibuľovými šupkami, so žihľavou alebo cviklou. Mládenci za okúpanie dievok vyberali popoludní
peniaze. Dievka frajerovi kúpačku nosila do
domu.

Spev chlapcov ulicami obce - tzv. „vyberanie kupačky“.

Zvyky na Veľkonočný pondelok sa zachovávajú dodnes.
Chlapci po partiách od rána oblievajú dievčatá a veru ich nešetria. Vedrá vody vylievajú
na dievčatá na dvore či na ulici. Dievčatá, aj
keď výskajú a trasú sa od zimy, predsa len
sú rady, že ich chlapci navštívili a okúpali, aby
boli zdravé a krásne.
Popoludní chlapci vo vyšívaných štrbských
košeliach a lajblíkoch spievajúc zaužívané
piesne, vyberajú kúpačku od dievčat.
Každý rok väčšinou päť partií chlapcov, držiac sa za chrbtom za ruky, zastavujú pri postávajúcich skupinkách dievčat, spievajúc so
sprievodom harmoniky, idú Hlavnou ulicou až
po Krôn. Tam si spoločne zaspievajú, rozdelia
peniaze, mladší vyplatia starších a s dievčatami sa rozídu po miestnych zariadeniach osláviť
Veľkú noc.
Použitá literatúra: Peter Švorc: Štrba
Ľubomíra Otčenášová
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História stavieb na Štrbskom Plese – III. diel
Všetci autori, ktorí doteraz skúmali stavebný vývoj Štrbského Plesa sa zhodujú v tom, že novým, významným impulzom pre rozvoj stavebných aktivít v osade bol
rok 1885, kedy výnosom, ktorý podpísal vtedajší ministerský predseda a minister vnútra Koloman Tisza dňa 4. apríla 1885, vyhlásili Štrbské Pleso za kúpele.
Liečili v nich málokrvnosť, astmu, Basedowovu chorobu a katary horných dýchacích ciest.
Nová stavebná výstavba sa v osade realizovala mimo sezóny, ktorá trvala od júna
do konca septembra, hlavná sezóna od júla
do konca augusta. S výstavbou sa začalo
neskoro na jeseň a často sa pokračovalo
aj počas zimy a skoro na jar, aby boli stavby načas hotové a prevádzkyschopné na
začiatku novej sezóny. Stavebná činnosť,
sprevádzaná v tomto ročnom období aj
výdatnými množstvami snehu, bola umožnená predovšetkým vďaka tomu, že sa v
danej dobe uplatňovala najmä drevená
zrubová a hrazdená konštrukcia. Stavby
boli navrhované vo švajčiarskom štýle, s
vyrezávanou doskovou výzdobou, ktorá sa
bohato uplatnila najmä na výzdobe štítov,
zábradliach veránd a balkónoch.
No už v roku 1883, tesne pri východnom

Pohľad na kúpeľný dom.

Kúpeľný dom na Štrbskom Plese s ôsmimi kúpeľňami, sprchami a prezliekárňami.

brehu plesa postavil pre Jozefa Szentiványiho tesársky majster z Tvarožnej S. Schwarz
kúpeľný dom s čakárňami, ôsmimi kúpeľňami, zákutím so sprchami, prezliekárňami
a miestnosťou na zohrievanie vody. Tento
objekt je na našej historickej mape označený číslom 9. V každej kúpeľni v kúpeľnom dome bola cínová vaňa, diván, stôl,
stolička a zrkadlo. Ponuka služieb bola na
tie časy dobrá. Obyčajné teplé, smrekové
a kosodrevinové kúpele, sprchy boli „lúčové“, „dažďové“, „bočné“ a „spodné“. Vodu
prečerpávali z plesa cez rezervoár vo vežovitej prístavbe, odkiaľ tiekla samospádom
do kúpeľní v kúpeľnom dome a použitú
znovu vypúšťali do plesa. Staré dokumenty

prezrádzajú,
že kosodrevinové výťažky
sa získavali
po domácky
destiláciou a
kosodrevinu
rúbali v širšom
okolí ako bezcennú burinu.
Význam kúpeľného domu
sa stratil po
roku 1906,
kedy v novootvorenom

Letná krytá plaváreň.

Grandhoteli bol v jeho suteréne vybudovaný aj vodoliečebný ústav s modernými
kúpeľňami a poskytovaním procedúr pod
lekárskym dozorom. Na mieste bývalého
kúpeľného domu sa v súčasnosti nachádza
zanedbaný dolný tenisový kurt pri jazere.
Pitnú vodu spočiatku dovážali z prameňa, južne od plesa. Narastajúca spotreba
však vyžadovala väčší zdroj, najmä však
jednoduchšiu dodávku a preto v roku 1886
začali budovať vodovod z Mlynickej doliny.
Jeho výstavbu dokončili až v roku 1905.
Splašky však odvádzali ešte ďalších päť
desaťročí do žúmp, alebo trativodmi do
podložia.
Od roku 1885 bol poruke aj sezónny
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1984, pretože člnkovanie
na jazere bolo z dôvodu
ochrany prírody zakázané už v roku 1976.
Potrebu komunikácie
kúpeľných hostí so svetom vyriešili v roku 1886
zriadením sezónnej telegrafnej stanice „Czorba
– furdo“.
V roku 1887 pribudla
v osade západne od Turistického domu v duchu
švajčiarskeho štýlu prízemná zrubová stavba
s krížovým pôdorysom,
v ktorej bola kaviareň s
hracími salónikmi a bi-

kúpeľný lekár, tým prvým bol Dr. Alexander Túry, ktorý sem pravidelne dochádzal
z Lučivnej. Je zaujímavé, že on Štrbskému
Plesu nepripisoval veľký liečebný význam,
skôr v ňom videl významné turistické stredisko. Kúpeľný lekár bol k dispozícii aj pacientom, aj zdravým návštevníkom osady.
Neďaleko kúpeľného domu na juhovýchodnom brehu plesa dal Jozef Szentiványi zriadiť
aj drevenú krytú letnú plaváreň, ktorá mala
osem kabín. Tento objekt má na našej historickej mape označenie číslo 10. Pred zrakmi
zvedavých divákov bola plaváreň diskrétne
zakrytá vysokou stenou z dosák. Dopoludnia

Kaviareň vedľa turistického domu.

bola vyhradená pre
ženy, popoludní pre Letná krytá plaváreň v pozadí.
mužov.
Fungovala až do roku 1921, kedy ju liardom a bazár. Tento objekt je na našej
zbúrali a na jej mieste vybudovali v roku historickej mape označený ako číslo 11.
1926 novú, tentokrát už otvorenú plavá- Kaviareň hosťom ponúkala nielen príjemné
reň, ktorú v roku 1946 ešte rozšírili. Jedi- posedenie pri káve, ale aj rozptýlenie pri
nou možnosťou plávania v širokom okolí hrách. Fungovala až do roku 1914, kedy
bolo vtedy len Štrbské pleso, ktorého vody bola odstránená, pretože na jej mieste bola
mávajú v letných mesiacoch maximálne ako prístavba ku Grandhotelu Kriváň v
teploty 17 až 19 stupňov C. Priemerné roku 1916 vybudovaná rozsiahla kaviareň
teploty v prázdninových mesiacoch júl s terasou, neskôr nazvaná Končistá.
a august dosahujú približne 15 stupňov
C. Ak uvážime, že hladina plesa býva až
Zásobovanie kúpeľov riešili dovozom i
šesť mesiacov v vlastnou produkciou niektorých potravín.
roku zamrznutá, nie Napríklad plynulé dodávky mäsa a mlieka
je to až tak málo. do reštauračných zariadení zabezpečovaZ dnešného pohľadu li okrem pravidelného dovozu z Košíc aj
však bolo kúpanie v vlastným chovom dobytka a ošípaných.
takejto vode vhodné Pleso, ktoré od roku 1860 zarybňovali
len pre skutočných pstruhmi, bolo dostatočnou zásobárňou
otužilcov.
Vedľa rybaciny.
plavárne neskôr pribudlo aj stanovište
Podľa knihy
člnkov a výletná
Milana Koreňa
letná reštaurácia pri
„Od Štrby po Štrbský štít“
jazere, ktoré boli povoľne spracoval
tom zrušené v roku
Peter Chudý
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SKI MÚZEUM PREZENTUJE AJ ŠPORTOVÚ HISTÓRIU ŠTRBSKÉHO PLESA

V múzeu zaujme zbierka lyží a lyžiarskych viazaní.

Športová expozícia Múzea zimných športov v Tatranskej Lomnici skrýva aj veľkú časť športovej histórie Štrbského Plesa, ktorá je spracovaná v modernej a
oku lahodiacej forme. Dá sa tam vidieť dokonca niekoľko unikátov, ktoré aj súvisia s ďalšími témami prezentovanými v tomto čísle Štrbských novín. Určite sa
oplatí pozrieť cca 12-minútovú filmovú slučku z II. ročníka Tatranského pohára z roku 1950, ktorého skokanská časť sa uskutočnila na Jarolímkovom mostíku
na Štrbskom Plese, či fotografie a víťazné poháre pretekára v jazde na boboch Karola Suchánka, čestného občana Štrby.
V máji 2013 toto múzeum slávnostne otvoril náš súčasný výborný tatranský lyžiar Adam
Žampa. Múzeum zimných športov vo Vysokých Tatrách, sa nachádza v novopostavenej
budove nazvanej Ski museum úplne v centre
Tatranskej Lomnice na mieste bývalej Ľudovej
školy umenia.
Toto súkromné múzeum je nielen tatranský,
ale celoslovenský unikát, pretože jeho vybudovanie je naplnením sna Vladimíra Hubača,
ktorý už niekoľko desiatok rokov trpezlivo
zbieral jednotlivé exponáty nielen po Tatrách
a Slovensku, ale aj po celej Európe. Do tohto
múzea investoval všetky svoje peniaze, ešte
sa aj zadĺžil, no podarilo sa mu vybudovať
expozíciu, ktorá svojou výpovednou hodnotou môže naplniť hrdosťou každého obyvateľa
tatranského regiónu i návštevníka Vysokých
Tatier na skutočne bohatú a pestrú históriu
zimných športov v tomto regióne.
Kompaktne a moderne upravená expozícia poskytuje návštevníkovi prehľad o vývoji
jednotlivých zimných športov vo Vysokých
Tatrách od ich počiatku až do roku 1945 na
ploche cca 300 m2 a jej súčasťou, ktorá očarú-

va najmä deti, je aj stolárska a obuvnícka dielňa na výrobu drevených lyží, lyžiarskych palíc
či kožených topánok a realistická vizualizácia
takmer rozprávkovej atmosféry Gertrúdinej
chaty, ktorá stála pod terajším Štartom nad
Tatranskou Lomnicou. Všetky texty v múzeu
sú v slovenskom a anglickom jazyku a sú
usporiadané na 19 náučných tabuliach.
Jednotlivé časti expozície sú venované začiatkom pohybu na snehu pomocou snežníc,
potom nasleduje vývoj lyží a lyžiarskeho viazania, prínos takých osobností k rozvoju zimných
športov ako boli MUDr. Michal Guhr a MUDr.
Mikuláš Szontagh, či pretekárov – olympionikov Lukáša Michaláka a Štefana Kovalčíka,
časti venované zimnej turistike a horolezectvu,
vývoju osobných horských zariadení v Tatrách, korčuľovaniu, curlingu, ľadovému hokeju,
sánkovaniu a bobovému športu, ako aj histórii
vojenských cvičení vo Vysokých Tatrách.
Samotná expozícia po prvýkrát verejnosti
predstavuje viacero unikátnych, doteraz nepublikovaných fotografií zo športovej histórie Tatier zo začiatku minulého storočia, ako
napr. prvý nácvik použitia záchranných saní

v Tatranskej Polianke, ktoré boli dovezené zo
Švajčiarska MUDr. Guhrom, jazdu na prírodnej dráhe na skeleton v Tatranskej Lomnici,
historický „skateboarding“ na jazere Štrbské
pleso /korčuliar, využívajúci na svoj pohyb
silu vetra/, návštevu arcikňažnej Izabely Habsburskej v roku 1910 na lyžiach v Tatranskej
Lomnici, či jej manžela, arcikniežaťa Fridricha
Habsburského, veliteľa 5. armádneho zboru
cisársko-kráľovskej rakúsko-uhorskej armády
v roku 1916 v Tatranských Matliaroch na historicky najväčšom vojenskom cvičení v histórii Vysokých Tatier, ktorého sa zúčastnilo až
4500 príslušníkov armády.
V múzeu je však aj veľa trojrozmerných
exponátov, zaujme najmä zbierka lyží s ukážkou kompletného vývoja lyžiarskych viazaní,
unikátom sú najdlhšie lyže o dĺžke 3,07 m z
roku 1885, štvorsedadlové boby vyrobené
v terajšej poľskej Szklarskej Porebe v roku
1907, drevené korčule s kovovou klznou lištou, švajčiarske sane z Davosu z roku 1906
s originálnym evidenčným číslom Grandhotela
Praha v Tatranskej Lomnici, knižné vydanie lyžiarskej techniky rakúšana Matthiasa Zdarske-

ŠTRBSKÉ NOVINY 15
ho z roku 1902, originálne kamenné kotúče
na curling z Tatranskej Lomnice, či kompletná
vojenská lyžiarska výstroj príslušníka c. a. k.
armády podľa Bilgeriho z už spomínaného vojenského cvičenia vo Vysokých Tatrách z roku
1916.
Štrbské Pleso je v týchto expozíciách prezentované aj viacerými celoštátnymi prvenstvami, či už to boli historicky prvé lyžiarske
vytrvalostné bežecké preteky na území terajšieho Slovenska v roku 1889 po trase Štrba
– Štrbské Pleso – Veľký Slavkov, ale aj prvý
lyžiarsky vlek s elektrickým pohonom na Slovensku vôbec, ktorý bol vybudovaný od jazera
smerom na Solisko v roku 1943. Sú tu samozrejme aj fotografie z usporiadania Majstrovstiev Európy v ľadovom hokeji z roku 1925 na
jazere Štrbské pleso, ako aj fotografie z prvých
MS vo Vysokých Tatrách v klasickom lyžovaní
v roku 1935.
Návštevnosť múzea je veľmi pestrá, počas
školského roku chodia aj početné skupiny detí,
cez letné prázdniny sú to predovšetkým návštevníci Vysokých Tatier zo Slovenska, Čiech,
Poľska, ale aj Nemecka, Švajčiarska, či ďalekého Japonska, Austrálie i Nového Zélandu.
Múzeum je otvorené denne od 9.00 do 18.00,
no viackrát tu však majiteľ múzea zostal diskutovať s návštevníkmi až do 22.00. Návšteva múzea je čarovná práve pri večernom led
osvetlení, čo ocenili aj účastníci už viacerých
ročníkov medzinárodného olympijského tábora Vysoké Tatry, ktorý pravidelne zabezpečuje
Slovenský olympijský výbor.
Vladimíra Hubača mimoriadne tešia návštevy priamych rodinných príslušníkov bývalých
významných športových osobností Vysokých
Tatier, ktorí prisľúbili obohatiť zbierky múzea
o nové exponáty z rodinných archívov. Bol tu
už vnuk lyžiara Štefana Kovalčíka, ktorý bol
účastníkom ZOH vo švajčiarskom St.Moritzi
v roku 1948, či Karol Suchánek, ktorého otec
bol spolu s Eduardom Černickým majstrom
ČSR v jazde na dvojsedadlových boboch a kto-

rý do múzea priniesol otcove získané víťazné
trofeje. A tak sa tieto exponáty pridali k tým,
ktoré už múzeu venovali napr. legenda ľadového hokeja v Tatrách Attila Dejczo /drevené
korčule holandského typu/, či Vlado Tatarka
zvaný „Gipsy“, ktorý venoval historickú horolezeckú výstroj.
Samotná expozícia múzea však už prispela
aj do odbornej diskusie historikov o dejinách
Vysokých Tatier. Títo sa totiž domnievali, že
už spomínaná Gertrúdina chata /pomenovaná
podľa Gertrúdy Kallivodovej, rod. Scholtzovej,
priekopníčky ženských zimných športov v Tat-

mieste osadiť aspoň pamätný kameň.
Za niekoľko rokov fungovania si múzeum
získalo už svoje dobré meno, v niektorých
letných mesiacoch ho navštívilo viac ako
1 500 návštevníkov a celkový ročný počet
návštevníkov tak podľa majiteľa múzea už v
každom roku od otvorenia prevyšuje až číslo
10 000 osôb. To je však len prvý krok, tvorca a majiteľ múzea by rád v budúcnosti svoje
zbierky nielen rozšíril, ale zároveň dosiahol
takú návštevnosť, aby sa tento stánok histórie zimných športov stal najnavštevovanejším
múzeom v celom tatranskom regióne. V sú-

Múzeum bolo otvorené v máji 2013.

rách/ bola nad Tatranskou Lomnicou vybudovaná až v roku 1912. Historická mapa bobovej
a sánkarskej dráhy o dĺžke 3,5 km s 12 zatáčkami a elektrickým vlekom, ktorý bol v tom
čase jediný na svete v Tatranskej Lomnici z
roku 1909, a ktorá je v múzeu, však dokazuje,
že Gertrúdina chata stála už v tomto roku, a
tak sa jej história posunula o niekoľko rokov
skôr. Vladimír Hubač dokonca plánuje na jej

časnosti sa už pripravujú štyri nové jazykové
mutácie textov k vystaveným exponátom v
múzeu /poľsky, nemecky, maďarsky a rusky/,
ktoré by v budúcnosti mohli prispieť k zvýšenej návštevnosti hostí práve z týchto krajín.
Expozícia však bola vynovená naposledy
v decembri 2016, z tých zaujímavých trojrozmerných exponátov sú to napr. lyžo-korčule,
nazývané aj lyže Tajfún, ktoré sa vyrábali v
Čechách pred I. svetovou vojnou a používali
sa aj na ľade aj na lyžovanie, alebo aj neobvyklý bicykel, ktorý sa podarilo objaviť v obci
Mlynica. Jazdilo sa na ňom po zamrznutých
ľadových plochách niekedy medzi rokmi 1880
a 1890, mal volant, lyže a zospodu aj korčule.
Všetky predmety tak nielen dokumentujú
bohatú športovú tradíciu nášho regiónu, ale
sú aj najlepšou pozvánkou pre celé rodiny na
návštevu tohto zaujímavého miesta a spoznávanie bohatstva a činnosti našich predkov.
Viac informácií o tejto novej tatranskej atrakcii
je možné nájsť na stránke

www.skimuseum.eu.
Lyžiari na Andelovej zjazdovke na Štrbskom Plese.

Peter Chudý

ŠTRBSKÉ NOVINY

16

ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Ing. Karol Suchánek, ktorý by sa práve v tomto roku dožil okrúhlych 100 rokov, bol čestným občanom obce vyhlásený za jeho dlhoročnú činnosť pri
rozvoji kúpeľníctva na Štrbskom Plese. Aj keď sa narodil na Záhorí, takmer celý svoj život prežil vo Vysokých Tatrách. Veľkou mierou sa zaslúžil o rozvoj
a propagáciu najmä Štrbského Plesa, či už prostredníctvom svojej práce ako správca kúpeľov, alebo ako dobrovoľný lyžiarsky činovník a organizátor
medzinárodných pretekov. Zomrel v roku 1980 a titul čestného občana Štrby mu bol udelený in memoriam v roku 2015.

Ing. Karol Suchánek
Karol Suchánek sa narodil 8. februára
a keď sa v roku 1976 otvorilo nové Sanatórium Helios na Štrbskom Plese, pre
1917 v Malých Levároch. Pochádzal z
nedostatok finančných prostriedkov sa
ôsmich detí. Svoju profesionálnu kariéru začal ako pracovník Tatra Banky v
starý ústav vtedy do rekonštrukcie nedostal. V roku 1979 sa však stal prvým
Bratislave, no už v roku 1941 prišiel do
správcom Prírodných liečivých kúpeľov
Vysokých Tatier a nastúpil ako účtovník do Štátnych kúpeľov v Tatranskej
na Štrbskom Plese, ktoré vznikli spojením starého liečebného ústavu HviezdoLomnici do terajšieho Grandhotelu Praha, ktorý bol vtedy zariadením kúpeľov.
slav s novým sanatóriom Helios.
Po skončení II. svetovej vojny odišiel
Nezmazateľnú stopu však Ing. Karol
pracovať krátko aj ako hospodársky riaSuchánek zanechal na Štrbskom Plese,
diteľ kúpeľov do Trenčianskych Teplíc,
ale aj v celých Vysokých Tatrách ako
no v roku 1957 sa vrátil späť do Vydlhoročný predseda Organizačného výsokých Tatier a nastúpil ako správca
boru Tatranského pohára, medzinárodných lyžiarskych pretekov v klasických
Československých štátnych kúpeľov
disciplínach, ktoré sa práve pod jeho
na Štrbskom Plese. V tejto funkcii pracoval až do svojej smrti dňa 10. 11.
vedením stali najvýznamnejším poduja1980. Zomrel v plnej sile a pracovnom Ing. Suchánek vo svojej pracovni v Liečebnom tím tohto druhu v celom Českoslovendome Kriváň v roku 1975.
sku. Po príchode do Vysokých Tatier
nasadení nečakane vo veku 63 rokov
to bol však iný
v popradskej nemocnici. Bol až
šport, ktorému sa
do svojej smrti aj
aktívne upísal ako
dlhoročným dobpretekár. Stal sa
rovoľným členom
reprezent antom
Tatranskej horskej
ČSR v jazde na
služby.
boboch a v roku
Celý svoj život
1952 si na domácej dráhe v Tatranzasvätil práci pre
skej Lomnici vo
Československé
Vysokých Tatrách
štátne kúpele, najskôr v Tatranskej
spolu s Eduardom
Lomnici, potom
Černickým v jazde
v Trenčianskych
na dvojsedadlových boboch vyTepliciach,
ale
bojovali dokonca
najdlhšie na Štrbskom Plese. Mal
titul majstrov Československa. Keď
vo svojej pôsobnosti prevádzku i
sa v roku 2013
Ing. Suchánek (podáva ruku) pri rozlúčke s návštevou na Štrbskom Plese (rok 1958).
rozvoj kúpeľného
otvorilo v Tatrankomplexu pre dospelých pacientov Kri- svojej práce diaľkovo vyštudoval aj Vy- skej Lomnici nové a moderné Ski múzeváň, Hviezdoslav a Jánošík a pre det- sokú školu ekonomickú v Bratislave a um, venoval syn Karol do jeho expozície
ských pacientov Liečebný dom Solisko, získal titul inžiniera. Dlhodobo pripra- aj niekoľko víťazných cien a pohárov z
kde aj počas celého svojho aktívneho voval rekonštrukciu týchto historických bohatej športovej bobovej kariéry svojživota na Štrbskom Plese býval. Počas budov na brehu jazera Štrbské pleso, ho úspešného otca. Neskôr sa aktívne
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Ing. Suchánek (vľavo) v tatranskej prírode.

venoval i tenisu, no jeho celoživotnou
láskou sa stalo organizovanie lyžiarskych pretekov, najmä tých v skoku na
lyžiach, v behu a v severskej kombinácii.

lyžiarskom hnutí mu bola z príležitosti
jeho dožitých 60 narodenín udelená Medaila Dr. M. Tyrša.
Vďaka jeho výnimočným organizačným schopnostiam bol Organizačný výbor
Tatranského pohára ako jeden
z najlepších OV
vo svete poverený zo strany
Medzinárodnej
lyžiarskej federácie FIS usporiadaním historicky prvých
finálových pretekov nových
Hotel Kriváň, Hviezdoslav a Jánošík v 70. rokoch, kde pracoval Ing. Suchánek.
seriálov Sveto-

Okrem výkonu funkcie predsedu OV
Tatranského pohára, ktorý sa aj vďaka
nemu podarilo obnoviť v roku 1967
usporiadaním jeho III. ročníka v novobudovanom areáli FIS na Štrbskom
Plese, sa veľmi aktívne zapojil ako
podpredseda OV do prípravy a organizovania samotných Majstrovstiev sveta
v klasických lyžiarskych disciplínach v
roku 1970 vo Vysokých Tatrách. Bol
popredným činovníkom každoročnej
Veľkej Ceny Slovenska v zjazdových
disciplínach na Hrebienku v Starom
Smokovci a na Skalnatom Plese v Tatranskej Lomnici. Neskôr pracoval ako
podpredseda OV pri organizácii X. medzinárodného kongresu INTERSKI 1975
na Štrbskom Plese. Bol dlhoročným
rozhodcom lyžiarskych disciplín I. triedy. Za dlhoročnú a neúnavnú prácu v

vých pohárov, a to v behu na lyžiach v
roku 1979 a v skoku na lyžiach v roku
1980. Dátum Tatranského pohára v tradičnom treťom marcovom víkendovom
termíne bol v 80-tych rokoch minulého
storočia považovaný za najvýznamnejší
športový sviatok nielen vo Vysokých
Tatrách, ale na celom Slovensku a boli
z neho pravidelne zabezpečované priame televízne prenosy Československej
televízie nielen v našej krajine, ale aj v
zahraničí.
S manželkou Magdalénou, rodenou
Ondejkovičovou, ktorá pre svoju lásku
v Tatrách zanechala štúdium herectva
a operného spevu na konzervatóriu v
Bratislave, sa zobrali v roku 1944 v
Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici. Manželka pochádzala z významného
grófskeho rodu Ondrejkovicz-Sandor de
Szlavnicza, jej bývalým kolegom počas
štúdia na konzervatóriu bol aj známy
slovenský herec Martin Gregor. Postupne prišli na svet traja synovia, Karol
/1944/, Boris /1954/ a Dalibor /1955/.
Rodina žila od roku 1958 na Štrbskom
Plese, manželka Magdaléna si vytvorila
trvalý priateľský vzťah s poetkou Mašou
Haľamovou, ktorá často prichádzala na
Štrbské Pleso písať básne a prózu pre
deti. Synovia manželov Suchánkovcov
sa postupne osamostatnili a odišli pracovať mimo Vysokých Tatier, pred rekonštrukciou LD Solisko odišla aj manželka Magdaléna do Novej Lesnej, kde
4. 9. 2012 zomrela vo veku 93 rokov.
Na základe archívu obce Štrba
voľne spracoval Peter Chudý

Reportáž z časopisu Slovenka o manželke Ing. Suchánka.
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Galéria osobností Štrbského športu
Od tej doby sa jeho športová kariéra
už rozvíjala pod vedením Vladimíra Seidla v stredisku vrcholového športu ČH
Štrbské Pleso. Pod jeho vedením získal
ako junior 3. miesto na Majstrovstvách
ČSSR v skoku na lyžiach na Králikoch.
V roku 1984 sa prvýkrát zúčastnil
Majstrovstiev sveta juniorov v Trondhejme (NOR), kde skončil v kategórii jednotlivcov na 21. mieste.
V roku 1985 na Majstrovstvách sveta
juniorov vo Randa/Täsch/Zermatt (SUI)
spolu s Františkom Repkom a Michalom
Pustejovským získali 3. miesto v družstvách. Boli to jeho posledné juniorské
preteky.
Lyžiarska sezóna 1985/1986 v pretekoch združených bola jeho posledná,
keď na pretekoch Svetového pohára vo
Falune (SWE) pri skokoch spadol s náDo Galérie osobnosti športu obce Štrba bol uvedený v roku 2006.
Narodil sa a vyrastal vo Vysokých Tatrách, presnejšie na Štrbskom Plese, po
roku 1970 v Tatranskej Štrbe, a tak jeho
život bol spojený so snehom a s lyžovaním.
Už od útleho žiackeho veku, sa venoval zimným športom, no upútal ho
hlavne skok a beh na lyžiach (preteky
združené).
Po prestupe do športových tried v ZDŠ
v Štrbe pod vedením trénera Z. Kovaříka
postupne prichádzali aj výsledky. V kategórii starší žiak získal 1. miesto v skoku na lyžiach na Majstrovstvách ČSSR
v Plavoch.

sledkom úrazu
poškodenia miechy.
Od tej doby už ubehlo 31 rokov, kedy
sa jeho život behom sekundy zmenil na
život vozičkára.
Ako hovorí, „šport za to nemôže“, takže športu sa ďalej venoval aj po úraze.
V roku 2006 Dušan Pitoňák vyskúšal nový šport na Slovensku a od tej
doby sa venuje curlingu. Je členom Slovenského reprezentačného družstva v
curlingu, ktoré získalo 6. miesto na Paralympijských OH v Sochi (RUS) a dvakrát 4. miesto na Majstrovstvách sveta
v Curlingu v Chuncheon (KOR) a Lohja
(FIN). Dlhodobé dobré výsledky nominovali Slovenské reprezentačné družstvo v
curlingu aj na blížiace sa Paralympijské
OH 2018 v PyeongChang (KOR).
Ľubomíra Otčenášová

Dušan Pitoňák (v strede) ako člen slovenského reprezentačného družstva v curlingu na vozíku.

ŠTRBSKÉ PLESO ŽILO ŽIACKOU ZIMNOU OLYMPIÁDOU
V dňoch 14. a 15. marca 2017 sa v Športovom areáli na Štrbskom Plese uskutočnil už
8. ročník Zimnej kalokagatie 2017, ktorej hlavnými usporiadateľmi boli Slovenská asociácia športu
na školách v spolupráci so Slovenskou lyžiarskou asociáciou, Slovenským zväzom biatlonu a obcou
Štrba. Jednalo sa prakticky o zimnú olympiádu žiakov základných škôl z celého Slovenska v štyroch
druhoch športov, a to v zjazdovom a bežeckom lyžovaní, v biatlone a v snowboarde a tiež dvoch
kultúrnych súťažiach, a to vo výtvarnej výchove a vo fotografii. Aj tohtoročná Kalokagatia mala
prívlastok medzinárodná, pretože okrem rekordného počtu 374 súťažiacich detí z 96 škôl, sa jej
zúčastnilo aj družstvo žiakov z Ruskej federácie, ktorí súťažili v behu na lyžiach a v biatlone.
Detský folklórny súbor Štrbianček počas
vystúpenia v rámci otváracieho ceremoniálu.

Počas dvoch dní športových súťaží
ukázalo Štrbské Pleso svojim návštevníkom a všetkým súťažiacim svoje obe

tváre, pretože prvý deň súťaží bolo krásne slnečné počasie s „gýčovito modrou
oblohou“, druhý deň boli všetky športo-
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ŽIACKa ZIMNá
OLYMPIÁDa

Súťažilo sa v rôznych vekových kategóriách v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, snowboarde a biatlone.

viská zahalené hmlou a fúkal nepríjemný chladný vietor. Jediným pozitívom
počasia v druhý deň súťaží bol krátky
moment počas odovzdávania cien víťazom a záverečného ceremoniálu, kedy
sa na záver podujatia na všetkých účastníkov opätovne usmialo slniečko. Tieto
premeny počasia najviac priali súťaži
snowboardistov, ktorí svoju celú súťaž
odjazdili v prvý deň, a tak sa pretekári
a ich podporovatelia mohli tešiť z krásneho počasia. Na svahu Interski súťažilo 37 pretekárov v obrovskom slalome,
celú súťaž „ovládli“ žiaci z neďalekej
rázovitej podtatranskej obce Ždiar, ktorí
zo štyroch vekových kategórií v súťaži
chlapcov i dievčat získali až tri prvenstvá a aj niekoľko ďalších pódiových
umiestnení. Bežci na lyžiach i biatlonisti si v prvý deň zasúťažili v tím-šprinte,
resp. štafetách, zjazdári mali na svahu
Interski svoju prvú súťaž v obrovskom
slalome.
Vrcholom prvého dňa bolo slávnostné
otvorenie celého podujatia v drevenom
amfiteátri pred hotelom FIS priamo v srdci športového areálu, kde pekný úvodný
ceremoniál pripravila ZŠ v Štrbe na čele
s jej riaditeľkou Ľubomírou Iľanovskou
spolu s Detským folklórnym súborom
Štrbianček. V rámci oficiálnej časti otváracieho ceremoniálu otvoril 8. ročník ZK
2017 zakladateľ myšlienky usporadúva-

nia Kalokagatie na Slovensku Anton Ja- disciplínou podľa veku pretekárov, či už
vorka, olympijskú vlajku priniesli štrbskí hodu loptičkou na cieľ, alebo streľbou
olympionici Viera Klimková, Ľubomíra zo vzduchovky na terč. Disciplína doIľanovská, Ján Klimko a Jozef Kovařík stala názov Cross-country Cross /XCX/,
a olympijský oheň zapálil medailista jej štart sa uskutočnil až o 18.00 hod.
zo ZOH 2010 vo Vancouveri, bronzový pri umelom osvetlení, čo výrazne oživibiatlonista Pavol
Hurajt, tiež zo Štrby.
Hneď v prvý
deň súťaží mala
celoslovenskú
premiéru
nová
spoločná súťaž
bežcov na lyžiach
a biatlonistov, kde
sa jednalo o kombináciu behu na
lyžiach klasickou
technikou s terénnymi nerovnosťa- Olympijskú vlajku priniesli štrbskí olympionici Viera Klimková, Ľubomíra
mi a stanovenou Iľanovská, Ján Klimko a Jozef Kovařík.
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Pavol Hurajt, bronzový medailista v biatlone zo ZOH 2010 vo Vancouveri, pri odovzdávaní cien v kultúrnej súťaži v Hoteli Patria na Štrbskom Plese.

kala Diana Holecová, v starších žiačkach
sestry Margaréta a Natália Sokolové.
Bolo to ich prvé veľké vystúpenie na podobných súťažiach, v individuálnych pretekoch sa všetky umiestňovali okolo polovice štartovného poľa,
najlepšia bola Natália
Sokolová v behu na 2
km klasicky, kde obsadila 10. miesto. Potešením
najmä pre štrbských organizátorov však bol výborný výkon sestier Sokolových v tím-šprinte,
kde v kategórii mladších
žiačok obsadili dokonca
medailové, tretie miesto.
Vyhlásenie výsledkov jednotlivých súťaží v amfiteátri na Štrbskom Plese. Podrobnejšie
všetky
výsledky je možné si
hmle, čo však neubralo na zápale pozrieť na stránke Slovenskej asociácie
a športovom nadšení všetkých pre- športu na školách www.sass.sk.
tekárov. V zjazdovom lyžovaní ich
Očakávaným okamihom 8. ročníka ZK
celkove súťažilo v slalome v šiestich ka- 2017 bolo vyhodnotenie kultúrnych sútegóriách 143, bežci mali na štarte behu ťaží, ktorých vernisáž sa uskutočnila v
klasickou technikou 122 pretekárov a druhý deň podujatia v Poľovníckom sabiatlonisti v rýchlostných pretekoch 72 lóniku hotela Patria na Štrbskom Plese.
pretekárov.
Do 28. 2. 2017 prišlo na adresu odborZŠ zo Štrby mala svoje zastúpenie len nej komisie pri ZŠ v Štrbe 349 krásnych
v bežeckom lyžovaní, a to len v kategóri- výtvarno-umeleckých prác z celého
ách dievčat. V mladších žiačkach prete- Slovenska, z ktorých komisia anonymlo toto podujatie, ktorého sa zúčastnilo
až 193 pretekárov vo všetkých kategóriách.
Športové súťaže pokračovali druhý
súťažný deň v typickej tatranskej

ne vybrala tie najlepšie podľa jednotlivých vekových kategórií. Pozvané deti,
ktoré boli autormi ocenených prác, boli
slávnostne dekorované olympionikom
Pavlom Hurajtom, Antonom Javorkom,
Marianom Majzlíkom, predsedom SAŠŠ
a Adrianou Mickovičovou, zástupkyňou
MŠ SR. Program vernisáže bol doplnený vystúpením detskej ľudovej hudby
folklórneho súboru Štrbianček pod vedením Jána Hurajta. Milým okamihom
na záver tejto vernisáže bolo odovzdanie
drôtenej sošky biatlonistu Pavlovi Hurajtovi, ktorú pre neho vytvoril žiak ZŠ z
Čierneho Balogu.
Na záver celého podujatia sa uskutočnil opäť v drevenom amfiteátri v športovom areáli pred hotelom FIS záverečný
ceremoniál, spojený s odovzdávaním
cien víťazom jednotlivých kategórií,
ktorý pekným spôsobom opäť oživili
členovia Detského folklórneho súboru i
ľudovej hudby súboru Štrbianček, ktorí na záver zaspievali „štrbskú detskú
hymnu“. Táto bola dôstojnou bodkou za
vydareným športovým podujatím, ktoré
sa premiérovo uskutočnilo pod tatranskými štítmi.
Peter Chudý,
člen organizačného výboru
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III. ročník
pohára bolpohára
významným
medzníkommedzník
v jeho histórii
3. Tatranského
ročník Tatranského
– významný
Usporiadaním III. ročníka Tatranského pohára pred 50-timi rokmi v roku 1967 vo vtedy novobudovanom športovom areáli pre klasické lyžiarske disciplíny v Mlynickej doline na Štrbskom Plese
začalo zatiaľ najslávnejšie obdobie týchto medzinárodných lyžiarskych pretekov, ktorých súčasťou
bolo doteraz usporiadanie dnes takmer neuveriteľného počtu až 31 pretekov o Svetový pohár, z toho
11 v behu na lyžiach, 11 v severskej kombinácii a 9 v skoku na lyžiach.
Základným impulzom k obnoveniu tradície pretekov o Tatranský pohár /TP/ v
klasických lyžiarskych disciplínach vo Vyso-

uskutočnili 10.-12. 3. 1967 a následne na
kongrese Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS v libanonskom Bejrúte 20. 5. 1967

Celkový pohľad na areál s prichádzajúcimi
divákmi.

správca Československých štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese a známy tatranský
lyžiarsky činovník Karol Suchánek.
Skokanský mostík ako prví vyskúšali
združenári, v skokanskej časti súťaže združenárov, potom však aj v celkovom hod-

Eggen Gjermund (NOR), vyhral beh na 15 i 30 km, na štadióne pri občerstvovaní.

kých Tatrách, ktorých prvé dva ročníky sa
uskutočnili v rokoch 1949 a 1950, bola po
16-ročnej prestávke hlavne snaha podporiť
kandidatúru Vysokých Tatier na Majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 1970. Prvé dva ročníky TP sa

Rakúšan Reinhold Bachler (vpravo) v rozhovore s Jiřím Raškom (TCH), víťazom
v skokoch na P-90.

skladali spoločne zo súťaží aj v alpskom aj
v klasickom lyžovaní, no od tohto III. ročníka sa TP vyprofiloval iba ako podujatie pre
klasické disciplíny. Samotné preteky sa totiž

presne o 12.00 vyhlásil
prezident FIS Marc Hodler,
že dejiskom budúcich MS
1970 budú práve Vysoké
Tatry. Novobudované stredisko na Štrbskom Plese
tak dostalo prednosť pred
švédskym Falunom a nemeckým Garmisch-Pertenkirchenom. A tak sa
úspešne usporiadaný III.
ročník TP stal jedným z
najlepších argumentov čs.
delegácie v prospech tatranskej kandidatúry.
Galina Kulakovová (SOV), víťazka v behu na 5 i 10 km.
Samotných pretekov III.
ročníka o TP sa zúčastnili pretekári zo 14 notení po behu zvíťazil Jozef Kraus pred
krajín z celého sveta, k dispozícii boli už no- Štefanom Olekšákom, pôvodom zo Ždiaru.
vovybudované bežecké trate ale zatiaľ iba Vytvoril aj prvý rekord mostíka skokom dlstredný mostík P-70, veľký mostík P-90 bol hým 79,5 m. V oboch ženských behoch, či
dokončený až na IV. ročník týchto pretekov v už na 5 km, ale i na 10 km triumfovala poľroku 1968. Organizátori nenechali nič na ná- ská pretekárka Stefania Biegunova, medzi
hodu, ešte tesne pred pretekmi o TP usporia- mužmi bol na 15 km najlepší švéd Aslund
dali v tomto novobudovanom areáli ako ge- Lars Goran a v behu na 30 km Karel Štefl.
nerálku aj Majstrovstvá ČSSR v klasických Súťaž 69 skokanov na strednom mostíku
disciplínach. Novovytvorený organizačný pred 7000 divákmi vyhral Josef Matouš.
výbor Tatranského pohára viedol dlhoročný Medzi pretekármi sa však už objavili aj via-
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cerí budúci majstri sveta, ktorí
tu zvíťazili práve na MS 1970,
okrem už spomínaného Švéda
Aslunda Lars Gorana aj napr.
náš Ladislav Rygl v pretekoch
združených, či sovietska pretekárka v behu na lyžiach Galina
Kulakovova. Počas pretekov sa
organizátorom hrnuli chvály na
skokanský mostík i bežecké trate od samotných pretekárov a v
ročníka TP usporiadaný už na zatomto duchu sa vyjadrovali aj tí
čiatku zimnej sezóny od 11. do 13.
najpovolanejší – technickí de12. 1987, naopak finále Európskelegáti FIS Švajčiar Hans Fuchs
ho pohára v skoku na lyžiach poa Rakúšan Fred Rosner. Model
čas XXIV. ročníka TP na sklonku
športového areálu na Štrbskom Rozsiahlu názornú propagáciu a výzdobu pre získanie MS 1970 bolo
zimy v termíne 7.-9. 4. 1989.
Plese mal na tú dobu vynikajúci vidno v celých Vysokých Tatrách.
K obnoveniu pretekov o Tatrankompaktný koncept športovísk
ský pohár prišlo až v roku 2008
pre všetky klasické lyžiarske disciplíny a siahlu rekonštrukciu a modernizáciu oboch zásluhou Klubu priateľov skokanského šporstal sa aj vzorom pre vybudovanie ďalších skokanských mostíkov. Premenou prešli tu z Banskej Bystrice a obce Štrba, novým
renomovaných svetových centier klasického bežecké trate a samotný bežecký štadión, predsedom OV sa stal starosta obce Štrba
lyžovania, či to už bolo fínske stredisko Lahti najmä po zavedení tzv. voľnej techniky behu Michal Sýkora. Do roku 2011 boli usporiadaalebo švédsky Falun.
na lyžiach, kedy sa trate výrazne rozšírili né iba skokanské súťaže FIS, od roku 2013
Slávnostné otvorenie III. ročníka TP sa a skrátili, pretože pretekári začali súťažiť na až doteraz zase bežecké súťaže na úrovni
uskutočnilo 10. marca 1967 vo francúzskej okruhoch, aby sa čo najviac objavovali v Kontinentálneho pohára , ktoré v plnej réžii a
jedálni Liečebného domu Hviezdoslav /dnes priestoroch štartu a cieľa.
veľmi úspešne zabezpečuje agilný Športový
salón Gerlach v Grandhoteli Kempinski High
Tradičným termínom pretekov o Tatran- klub Štrba.
Tatras/. Do histórie vošlo na tie časy moder- ský pohár bol tretí marcový víkend a v jeho
Zatiaľ ostatný, 44. ročník pretekov o
né tlačové stredisko v hoteli Ovruč, ktoré športovom programe boli všetky klasické Tatranský pohár sa uskutočnil 16.-18. 12.
fungovalo už pod vedením dlhoročného lyžiarske disciplíny počnúc dvoma bežecký- 2016. Doteraz sa tak na jeho „športovom
redaktora časopisu Šport Štefana Mašlon- mi súťažami pre mužov i pre ženy, dvoma konte“ objavilo usporiadanie nielen 31 preku. Spojári predĺžili na Štrbské Pleso prvé súťažami na skokanských mostíkoch i sú- tekov Svetového pohára, z toho 11 v behu
ďalekopisné linky, čím sa rekordne skrátila ťažou združenárov. Všetko sa však zmenilo na lyžiach, 11 v severskej kombinácii a 9 v
rýchlosť vydávania výsledkov. Výpočtové s vytvorením súťaží Svetového pohára aj v skoku na lyžiach, ale aj 42 pretekov Kontistredisko s počítačom Minsk 22 Turčian- klasických disciplínach, pretože termíny Tat- nentálneho pohára, z toho 20 v behu na lyskych strojární Martin, poskytovalo výsled- ranského pohára sa museli prispôsobiť ter- žiach, 15 v skoku na lyžiach a 7 v severskej
ky už pol hodiny po skončení jednotlivých mínom kalendára týchto súťaží. Ocenením kombinácii a tiež 4 medzinárodné preteky
súťažných disciplín, čo bol na tie časy vyni- tatranských organikajúci výsledok.
zátorov zo strany FIS
Pravidelné usporadúvanie pretekov o Tat- bola najmä skutočranský pohár potom nepretržite pokračovalo nosť, že práve preteaž do roku 2003, v roku 2004 však celé ky o Tatranský pohár
Vysoké Tatry zasiahla veterná kalamita, sa stali historicky
ktorá narobila veľké škody tak na bežec- prvými, ktoré boli zakých tratiach, ako aj v skokanskom areáli radené ako finálové
na Štrbskom Plese a na niekoľko rokov pre- preteky všetkých norušila túto úspešnú tradíciu. Toto podujatie vovytvorených súťaží
sa však za tých 36 rokov stalo najvýznam- o Svetový pohár, a to
nejším športovým podujatím v klasických v behu na lyžiach žien
disciplínach nielen vo Vysokých Tatrách, ale v sezóne 1978/1979,
v celom bývalom Československu. Po úmr- v skoku na lyžiach v
tí Ing. Karola Suchánka v roku 1980 prácu sezóne 1979/1980
Snežný skúter a vrtuľník na jazere Štrbského plesa počas pretekov
organizačného výboru ďalej úspešne riadil a v severskej kom„Tatranský pohár“, v pozadí LD Hviezdoslav.
do roku 1990 Ing. Štefan Leskovjanský a binácii v sezóne
potom až do roku 2003 Ing. Peter Chudý. 1983/1984. Vynikajúce snehové podmien- kategórie FIS v skoku na lyžiach, čo spolu
V priebehu histórie Tatranského pohára sa ky Štrbského Plesa umožňovali usporiadať predstavuje úctyhodnú bilanciu 77 pretekov,
však dramaticky zmenili samotné športové preteky o Tatranský pohár v akomkoľvek zaradených od roku 1978 do pretekového
súťaže, skokani začali miesto klasického zimnom termíne. Svedčí o tom termínový kalendára FIS v jednotlivých klasických
skoku znožmo skákať štýlom „do véčka“, kalendár týchto pretekov, veď napr. SP v se- disciplínach.
čo si v rokoch 1987 a 1988 vyžiadalo roz- verskej kombinácii družstiev bol počas XXIII.
Peter Chudý
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Majstrovstvá SLOVENSKEJ REPUBLIKY v behu na lyžiach
Na Štrbskom Plese sa súťažilo v behu na lyžiach o slovenské majstrovské tituly. Športový klub Štrba z poverenia Slovenskej lyžiarskej asociácie
- bežeckého úseku v spolupráci s obcou Štrba a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry úspešne zorganizovali druhú časť
Majstrovstiev Slovenskej republiky v behu na lyžiach s medzinárodnou účasťou.
Na podujatie, ktoré sa konalo 25.-26.
marca 2017, sa prihlásilo spolu 350 pretekárov zo Slovenska a Českej republiky.
Okrem silného vetra v nedeľu ráno boli
cez oba súťažné dni teploty nad nulou
a na Štrbskom Plese panovalo príjemné
slnečné počasie. Toto zimné stredisko
vďaka klimatickým podmienkam a umelému zasnežovaniu opäť dokázalo, že až
do konca zimnej sezóny dokáže byť pripravené na lyžiarske podujatia a kvalitné
tréningy.

sickou technikou na 2,5-kilometrovej
trati, starší žiaci a žiačky súťažili voľnou
technikou na 4 a 5 kilometrov. Spolu v
žiackych pretekoch odštartovalo 142
pretekárov. Dorastenecké kategórie a
hlavné kategórie muži a ženy štartovali
na poludnie na tratiach dlhých od 7,5 km
voľnou technikou s hromadným štartom.
V mužskej kategórii na 30-kilometrovej
trati zvíťazil a titul Majster Slovenska
získal Peter Mlynár s časom 1:15:39,2.
Druhé miesto obsadil biatlonista Ma-

Program futbalových
zápasov ŠK ŠTRBA
A - MUŽSTVO - jarná časť 2016/2017
19. kolo 2. 4. 2017 /15:30 (odchod 12:00)		

OFK Dlhé Klčovo - ŠK Štrba

20. kolo 9. 4. 2017 / 15:30 (zraz 14.15)		

ŠK Štrba - TJ Sokol Ľubotice

21. kolo 16. 4. 2017 / 16:00 (odchod 12:30)

OFK - SIM Raslavice - ŠK Štrba

22. kolo 23. 4. 2017 / 16:00 (zraz 14:45) 		

ŠK Štrba - MŠK Spartak Medzilaborce

23. kolo 30. 4. 2017 / 16:00 (odchod 12:30)

F.O.Ajax Pakostov - ŠK Štrba

24. kolo 7. 5. 2017 / 16:30 (zraz 15:15) 		

ŠK Štrba - OFK Tatran Kračúnovce

25. kolo 14. 5. 2017 / 16:30 (odchod 13:30)

MŠK Spišské Podhradie - ŠK Štrba

26. kolo 21. 5. 2017 /17:00 (zraz 15:45) 		

Víťazi ženskej a mužskej kategórie v šprinte klasickou technikou.

Podujatie začalo v piatok 24. marca
2017 slávnostným otvorením v Kultúrnom dome v Štrbe. V sobotu sa konal
šprint klasickou technikou. V žiackych
šprintoch na 0,5 km a 1 km prišlo do
cieľa 144 bežcov na lyžiach. Dorastenci a muži pretekali na trati dlhej 1,4 kilometra, dorastenky a ženy na trati 1,2
kilometra. Spolu súťažilo v starších kategóriách 70 pretekárov. Medzi mužmi
vo vyraďovacom finále dominoval Peter
Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry. Druhé a
tretie miesto obsadili bežci zo Ski teamu JASE Látky Miroslav Šulek a Rudolf
Michalovský. V ženách bola najlepšia
Alena Procházková z LK Slávia ekonóm
UMB Banská Bystrica. Druhá skončila
Aneta Smerčiaková z KBL Jasná a tretie miesto obsadila Lucia Repková z KBT
Spiš. Okrem Procházkovej a Mlynára získali titul Majster Slovenska aj dorastenci
Denis Tilesh (MKL Kremnica), Marianna
Klementová (KL Nováky), Dominik Číž
(ŠKP Banská Bystrica) a Zuzana Šefčíková (ŠKP Levoča).
V nedeľu sa na štart vytrvalostných
pretekov postavilo spolu 272 športovcov. Mladší žiaci súťažili od rána kla-

tej Kazár z VSČ Dukla Banská Bystrica
s časom 1:17:22,0 a tretí skončil Miroslav Šulek zo Ski team JASE Látky
(1:18:53,2). Juniorským Majstrom Slovenska sa stal Ján Mikuš z KBL Jasná
(1:23:57,7). Ženy pretekali na 20-kilometrovej trati a najrýchlejšou bežkyňou
bola Paulína Fialková z VSČ Dukla /
UMB Banská Bystrica (55:46,6). Druhé
miesto a titul Majster Slovenska získala Alena Procházková (57:03,9) z LK
Slávia ekonóm Banská Bystrica a tretia skončila Aneta Smerčiaková z KBL
Jasná (1:07:50,0), ktorá sa zároveň
stala juniorskou Majsterkou Slovenska.
V dorasteneckých kategóriách získali titul Majster Slovenska Kristína Sivoková
(JASE Látky), Zuzana Šefčíková (ŠKP
Levoča), Denis Tilesh (MKL Kremnica) a
Dominik Číž (ŠKP Banská Bystrica).
Podujatie pripravoval 60-členný tím
dobrovoľných rozhodcov zo ŠK Štrba,
ktorí túto sezónu pripravovali aj decembrový Tatranský pohár v behu na lyžiach
s účasťou 14 krajín a februárové verejné
preteky Štrbské bežky, na ktorých štartovalo viac ako 300 pretekárov.
Matúš Jančík

ŠK Štrba - OŠK Fintice

27. kolo 28. 5.2017 / 17:00 (zraz 15:45) 		

ŠK Štrba - ŠK Záhradné

28. kolo 4. 6. 2017 / 17:00 (odchod 15:00)

FK Vysoké Tatry - ŠK Štrba

29. kolo 11. 6. 2017 / 17:00 (zraz 15:45) 		

ŠK Štrba - FK Humenné

30. kolo 18. 6. 2017 / 17:00 (odchod 14:00)

OŠFK Šarišské Michaľany - ŠK Štrba

ŽIACI - jarná časť 2016/2017
11. kolo 1. 4. 2017 / 12:00 			

ŠK Štrba - OFK Šuňava

12. kolo 8. 4. 2017 / 12:00 			

OFK Veľký Slavkov - ŠK Štrba

13. kolo 15. 4. 2017 / 12:00 			

ŠK Štrba - FC Spišská Teplica

14. kolo 22. 4. 2017 /12:30 			

ŠK Štrba - OFK Batizovce

15. kolo 29. 4. 2017 / 12:30 			

OFK Prebojník Hozelec - ŠK Štrba

16. kolo 6. 5. 2017 / 13:00 			

OFK Šuňava - ŠK Štrba

17. kolo 13. 5. 2017 / 13:00 			

ŠK Štrba - OFK Veľký Slavkov

18. kolo 20. 5. 2017 /13:30 			

FC Spišská Teplica - ŠK Štrba

19. kolo 27. 5. 2017 / 13:30 			

OFK Batizovce - ŠK Štrba

20. kolo 3. 6. 2017 /14:00 			

ŠK Štrba - OFK Preborník Hozelec
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zasmejme sa
Zima už stráca svoju silu a jar
definitívne preberá vládu nad prírodou.
O pár dní tu máme sviatok jari – Veľkú
noc. Veľká noc je pohyblivý sviatok.
Pripadá vždy na prvú jarnú nedeľu po
splne mesiaca, takže môže pripadnúť
na ktorúkoľvek nedeľu od 22.marca do
25.apríla.
Pre kresťanov je to najvýznamnejší
sviatok. Je oslavou zmŕtvychvstania
Ježiša Krista po jeho smrti na kríži.
Už dávne národy oslavovali sviatky
jari, ako symbol víťazstva života nad
smrťou. V slovanskej mytológii bohyňa
Policajt na Veľkú noc obviňuje vodiča:
-Pán vodič, vy ste opitý!
Vodič vystrašene:
Tichšie, nech to nepočuje žena.

jari, života a mladosti Vesna, zaháňa
bohyňu zimy a smrti Morenu. Dodnes
sa zachoval tento pohanský rituál, topiť
alebo páliť Morenu. Mnoho zvykov a
obyčají pochádza ešte z predkresťanského obdobia a preto sa oslavy Veľkej
noci v rôznych regiónoch líšia.
Prajem ženám a dievkam veľa vody
a šibačov, mužom a mládencom bohatú výslužku a všetkým príjemné a veselé veľkonočné sviatky. Pre pobavenie
a dobrú náladu počas sviatkov som do
košíka s kraslicami pridal trošku vtipov.
Stenlly
Syn sa pýta otca meteorológa:
-Ocko a vždy ti tá predpoveď vyjde?
-Predpoveď vždycky, len dátum niekedy nesedí.

Kdesi v Amerike príde do obchodu so
zbraňami staršia žena.
-Prosím si náboje do revolveru.
-A aký kaliber?
Žena si premeria predavača.
-No skoro ako vy, len o máličko silnejší!

Hovorí sudca
obžalovanému:
-Netrepte tu
hlúposti, poškodený má vybité tri
zuby a tvrdíte, že
ste mu len rukavicu hodil do tváre!
-Ale je možné,
pán sudca, že
som z nej zabudol
vytiahnuť ruku.
-Vaša žena je
blondína?
-A viete, že ani
neviem? Od rána
som nebol doma.

Šéfe,dnes sme neboli
zbíjať,ale šibať.

-Ja jednoducho milujem Veľkú noc.
Blažene predniesol spokojný podnikateľ.
-Za pár dní predám všetok tovar po
záruke!
Na Veľkú noc vraví vnúčik:
-Babka, tie vajcia sa ti nejako pri farbení zrazili.
-Ale kdeže, vajcia sú dnes pre dôchodkyňu drahé, tak som nafarbila žalude.
Vypovedá pani na polícii:
-Zatiaľ čo som dávala po šibačke
chlapcom vajcia, ich otec mi ukradol
sliepku.

Poznal som notorika, čo prestal
piť zo dňa na deň.
Zrazil ho kamión.

Aforizmus:
Muž je hrdinom vtedy, keď povie čo si
myslí.
Žena vtedy, keď o tom dokáže mlčať.
Stránku pripravil :

Remeselník Stanislav -Stenlly
karikaturista, výtvarník , grafik a ilustrátor

Karikatúra:
- originálny darček k výročiam a sviatkom
Kreslenie karikatúr naživo:
- na firemných akciách a večierkoch
- na svadbách a súkromných oslavách
- na stužkových, plesoch
- spoločenských akciách
Grafické návrhy:
- logá, reklamy, maskoti
- plagáty, vizitky, pozvánky a iné tlačoviny
-web stránky a prezentácie
Animácie: - reklamy a prezentácie
Ilustrácie: - kníh a časopisov
Maľovanie na stenu:
-rozprávkové detské izby
-škôlky, detské kútiky v hoteloch
mobil: +421 905 389 325
mail: stenlly55@gmail.com
www: stenllyremeselnik.sk
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