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Otvorenie letnej turistickej sezóny
Prístav člnkov bol už 11-krát miestom, kde bola otvorená letná turistická sezóna na Štrbskom Plese. 15. júna 2018 symbolicky odomkli vody
jazera Štrbského plesa starosta obce Michal Sýkora a vládca všetkých morí Poseidon.

V rámci relácie TELERÁNO vystúpili deti z DFS Štrbianček, Poseidon, medveď Štrbko a hudobník
Vincent Jaš.

Príjemnú atmosféru
na podujatí dotvoril
Detský folklórny súbor s Detskou ľudovou hudbou Štrbianček a Vincent Jaš
hrou na saxofóne.
Beh sa stáva obľúbenou športovou i
rekreačnou aktivitou
a od tohto leta ponúka značené bežecké
okruhy v podhorí od
Štrby, cez zaniknutú
osadu Šoldov, Tatranskú Štrbu, Štrbské Rozhovor redakPleso až po najnároč- tora TV Markíza
nejšie trasy okolo Kri- Jána Tribulu so
váňa alebo na Poprad- starostom obce
ské Pleso. Pri otvorení počas relácie
letnej turistickej sezó- TELERÁNO.
ny rozviazaním šnúrok
na dvoch bežeckých topánkach, organizátormi Tatry Running Tour a starostom
obce Michalom Sýkorom odovzdali do
užívania ďalšie značené letné bežecké a
nordic walking okruhy ako i nové mapové a informačné podklady.
Veríme, že športových nadšencov,
bežcov, milovníkov severskej chôdze
táto novinka do letnej sezóny poteší.
V tento deň bola predstavená aj nová
publikácia Štrbské Pleso a okolie – fakty
– atraktivity – zaujímavosti, ktorá bola

uvedená medzi čitateľov lupienkami
smrekovej šišky. Poseidon, krstný otec
publikácie, pokropil knihu vodou z jazera.
Organizátorom podujatia bola Obec
Štrba, v spolupráci s Oblastnou organizáciou CR Región Vysoké Tatry a TMR,
a.s. Všetky tieto informácie odzneli aj v
rámci relácie Teleráno, ktorú odvysielala
naživo TV Markíza v piatok 15. 6. 2018.
Letná turistická sezóna 2018 prinesie
niekoľko noviniek. Prevádzkovateľ člnkovania toho roku spustí skúšobne na
hladinu jeden čln so skleneným dnom
pre 3-4 osoby, čo bude opäť zaujímavým
lákadlom pri tejto atrakcii.
V našom Turisticko informačnom
centre na Štrbskom Plese bude poskytovaná nová služba „Poistenie do hôr“,
k dispozícií budú nové
trhacie
informačné
mapy Štrbského Plesa
a okolia a tiež informačný leták - skladačka Štrbského Plesa.
Na Štrbskom Plese
pribudne automat na
pamätné mince s emblémom Štrbského Plesa a medveďa Štrbka.
Nové aktivity môžete zdieľať aj na stránke

Rozviazaním šnúrok na dvoch bežeckých topánkach sa odovzdali do užívania ďalšie značené letné bežecké a nordic
walking okruhy.
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www.strbskepleso.sk, a to na Instagrame súťaž o najkrajšie Vami fotené
fotografie Štrbského Plesa a Tatier. V
spolupráci s portálom Hiking.sk bude na
stránke priestor pre nové zaujímavé tipy
na turistiku so zameraním sa najmä na

Novú publikáciu o Štrbskom Plese pokrstili Ing. Peter Chudý a Soňa a Daniel Hlinkovci z Tlačiarne
a vydavateľstva Slza, s.r.o.

Vody jazera Štrbské pleso symbolicky odomkol
starosta obce Michal Sýkora dreveným kľúčom.

rodiny s deťmi.
Ako sme už spomínali v rámci projektu Tatry v pohybe sme pripravili nové
letné značenie tratí vrátane Šoldovské-

ho okruhu. Bližšie sa tejto téme budeme
venovať v najbližšom čísle novín.
Ľubomíra Otčenášová
Ing. Anna Hurajtová

kalendár podujatí na leto 2018
Júl
Štrba

August
Štrba

1.

Hasičská súťaž O pohár starostu obce

11.

8.

Malý štrbský maratón

26. Deň obce

21. Vatra zvrchovanosti
Štrbské Pleso
Tatranský Oldtimer - prehliadka historických vozidiel

Koncert skupiny Amirál

28. Spomienka na odkaz SNP
Štrbské Pleso
4.

KUBO v Tatrách - „Anča ja mám nožík”

14. Benátska noc

11.

Red Bull 400 - extémny beh po dojazde veľkého mostíka

21. Štrbská športová smršť

26.

Svište na Plese

7.

21. Ľudové umelecké remeslá
21.-22. Rezbárske sympózium

September
Štrbské Pleso
12.

Okolo Slovenska (62. ročník) - cyklistické preteky
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Stavebné úpravy na Hospodárskom dvore v štrbe
a iné odpady, v tejto súvislosti bola zrealizovaná nová
vstupná elektrická brána,
ktorá zabezpečí vstup do
areálu len vo vyhradenom
čase, o ktorom sme vás
informovali v predchádzajúcom čísle novín. Súčasne sa
pri vstupe do areálu realizu-

Inštalácia novej vstupnej elektrickej brány.

V tomto období prebiehajú na hospodárskom dvore viaceré stavebné
aktivity. Na verejnú kanalizáciu bola
napojená posledná budova, ktorá
nebola doposiaľ pripojená. Keďže
hospodársky dvor slúži ako zberné
miesto pre bioodpad, stavebnú suť

Výkopové práce pre napojenie budovy na verejnú
kanalizáciu.

je kamerový systém, ktorý bude snímať
priestor a okolie hospodárskeho dvora.
Ing. Štefánia Srebalová
Vážení spoluobčania,
v priebehu letných mesiacov bude
Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. pokračovať v prerušovaní distribúcie elektriny v jednotlivých častiach
obce z dôvodu realizácie prác, ktoré
bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.
V tejto súvislosti vás upozorňujeme aj
na to, že v prípade prerušenia distribúcie elektriny na ulici Hlavnej bude
prerušené vysielanie káblovej televízie.
O aktuálnom prerušení distribúcie elektriny v obci ste informovaní s časovým
predstihom prostredníctvom miestneho
rozhlasu a obecného televízneho vysielania. Za pochopenie ďakujeme.

občianske spolunažívanie
Upozornenie na porušovanie občianskeho
spolužitia v zmysle § 49 zák.372/90 Zb.
Vzhľadom na to, že v poslednom čase došlo k opakovanému porušovaniu priestupkového
zákona, najmä porušovania občianskeho spolužitia, a to hlavne na ulici Poľnej v Štrbe – púšťanie
hlasnej reprodukovanej hudby a iné výtržnosti,
informujeme vás o ustanovení § 49 zákona č.
372/90 Zb., ktoré ustanovuje práva a povinnosti
občanov v rámci občianskeho spolunažívania.
V záujme predchádzania takýmto situáciám
uvádzame celkové znenie § 49 zák. č. 372/90
Zb. v plnom znení:
§ 49 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo
vydá na posmech,
b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný
údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom alebo
pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie
vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením
na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku,
schválnosťami alebo iným hrubým správaním,
e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo

písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá bolo zistené, že najviac priestupkov sa občania
mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy, dopustili, nepravdivým obvinením, schválnosťaf) od iného násilím sám alebo za pomoci ďal- mi, hrubým správaním, urážaním a vydávaním
ších osôb vymáha majetkové práva alebo práva na posmech.
z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že
V zmysle vyššie uvedeného apelujeme na
mu patria bez vykonateľného rozhodnutia prís- občanov, aby sa vyvarovali tohto protispoločenlušného orgánu,
ského konania, ktoré neprispieva k dobrým sug) napomáha osobnou účasťou násilnému sedským vzťahom v obci.
vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich
Emil Švorc
vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.
náčelník obecnej polície
(2) Za priestupok podľa odseku
1 písm. a) možno
uložiť pokutu do
33 eur, za priestupok podľa odseku
1 písm. b) až d) a
písm. g) pokutu do
99 eur, za priestupok podľa odseku
1 písm. e) pokutu
do 200 eur a za
priestupok podľa
odseku 1 písm. f)
pokutu do 331 eur.
Na základe viacerých skutočností Nové vozidlo Obecnej polície v Štrbe.
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IOMO – Integrované obslužné miesto občanov
Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.
IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie. Šetrí vám nielen čas,
ale aj peniaze.
Na pracovisku IOMO priamo na Obecnom úrade v Štrbe vybavíte:
- výpis/odpis z registra trestov
- výpis z listu vlastníctva
- výpis z Obchodného registra.
Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta:
- výpis z listu vlastníctva na právne účely - 7,90 eur
- výpis z Obchodného registra na právne účely – 4,50 eur
- výpis z registra trestov na právne účely – 3,90 eur
Viac informácií o Integrovanom obslužnom mieste získate aj telefonicky
na tel. č.: 052/78 78 824
www.iomo.sk 					
Jitka Šuleková

Vzájomné priateľstvo obcí Štrba a Štěpánkovice dovŕšilo 60-tku
Obce Štrba a Štěpánkovice si v tomto roku pripomínajú už 60. výročie vzájomných vzťahov. Za celé obdobie sa spolupráca sústredila najmä na
výmenu skúseností v oblastiach rozvoja obce, školstva, cestovného ruchu, životného prostredia, športu a folklóru. Vzájomne spolupracovali nielen
volení predstavitelia, pracovníci úradov, ale aj mládež, subjekty a spolky pôsobiace na území obcí. Spolupráca za celé tie roky bola obojstranne
priateľská, pozitívna a prospešná, priniesla množstvo výmenných informácií v oblasti miestnej samosprávy, nezabudnuteľných spoločne prežitých
chvíľ v rámci rôznych družobných návštev, podujatí a súťaží.
Rok 2018 sa od začiatku nesie v duchu
60. výročia priateľstva, a to návštevou
hasičov na výročnej členskej schôdzi DHZ
a na hasičskej súťaži a volejbalistov na
turnaji.
Delegácia obce Štrba s predstaviteľmi
obce (Michal Sýkora, Ing. Dagmar Vincová, Ľubomíra Otčenášová), učiteľmi (Ing.
Beáta Pastuchová, Ivona Hurajtová, Jana
Doležalová), hasičmi (Michal Garaj, Ján
Bartoš), športovcami, žiakmi základnej
školy i rodinnými priateľmi sa zúčastnila

Dňa obce Štěpánkovíc, kde sme si
pripomenuli toto
vzájomné priateľstvo. Už od rána
v sobotu 9. júna
2018 prebiehali
športové súťaže.
Štrbskí volejbalisti
vo svojej súťaži
vyhrali a futbalisti,
aj keď nestáli na
Pri príležitosti 60. výročia družby odovzdal starosta obce Michal Sýkora
obraz obce Štrba.

Podujatia sa zúčastnil aj DFS Štrbianček.

stupni víťazov, tiež
nesklamali. Dôležité bolo predovšetkým zapojiť sa do
súťaže a zahrať
si v Štěpánkoviciach, či už futbal
alebo volejbal.
Žiaci základných
škôl udržiavajú vzájomné priateľstvo
školskými výletmi.

Naše deti boli už od štvrtka v Štěpánkoviciach a mali možnosť vidieť rôzne atrakcie a
zaujímavosti, ktoré tento región ponúka. Pred
oficiálnym otvorením Dňa obce Štepánkovice
Detská ľudová hudba Štrbianček pripravila
krátke vystúpenie a pieseň Vysoko v horách
zaspievali ďalšie deti školského výletu. Aj
keď pršalo, program zo Štrby bol úspešný.
Upršané počasie sprevádzalo podujatie
celým popoludním, no na nálade neubralo.
Program prebiehal podľa pripraveného scenára.
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Nedeľa
dopoludnia
Po vystúpení našej
bola rozlúčková. ŠporDetskej ľudovej hudby
tovci mikrobusom odŠtrbianček a folklórnechádzali domov, rodiny s
ho súboru Srubek, na
deťmi odišli do zoologicjavisko prišli starostovia
kej záhrady v Ostrave a
oboch obcí. V krátkosti
ostatní sme boli pozvaní
zhodnotili uplynulé druna Bolt Tower. Bola to
žobné obdobie a pokrsprehliadka vysokej pece,
tili reedíciu knihy Štrba
kde sme sa dozvedeli o
- Štěpánkovice, ktorá
histórii Vítkovíc a výrobola vydaná pri 50. výbe surového železa. Po
ročí družby a dnes dopldvoch hodinách v Ostranená o posledných 10
ve Vítkoviciach sme sa
rokov, fotografiami, či už
tiež rozlúčili s tým, že
zo vzájomných stretnutí,
cez víkend sa stretneme
športových súťaží alebo
so záhradkármi, ktorí si
premien obcí.
Predstavitelia obce s bývalým starostom Štěpánkovíc Jánom Katolickým.
naplánovali výlet do VyDo Štěpánkovíc sme
neprišli s prázdnymi rukami. Priniesli sme boli úprimné a rozhovory pokračovali do sokých Tatier, v júli na Malom štrbskom
maratóne a v auguste na Dni obce Štrba.
obraz obce Štrba s erbami oboch obcí a neskorého večera.
V nedeľu sme navšívili Jaroslava ZáĎakujeme všetkým, ktorí pre nás pris logom družby, pankušky, na ktorých si

Starosta obce na návšteve u Jaroslava Zálohu.

pochutnali návštevníci dňa obce a darčekový kôš. Aj futbalisti doniesli obrazy,
ktoré venovali starostovi obce Štěpánkovice, organizátorovi turnaja a Mirekovi
Zálohovi, ktorý udržiava družbu so športovcami. Stretnutia s priateľmi, známymi

Starostovia obcí Michal Sýkora a Bernard Halfar so zástupcami spoločenských
organizácií obidvoch obcí.

lohu, jedného zo zakladateľov družby a
zároveň Čestného občana obce Štrba.
Zdravotný stav mu nedovolil prísť medzi
nás v sobotu, no tá radosť v očiach, keď
nás videl stáť vo dverách, nás presvedčila
o správnom kroku.

pravili víkend v Štěpánkoviciach, ktorí sa
nám venovali a urobili všetko preto, aby
sme sa cítili na priateľskej návšteve príjemne.
Ľubomíra Otčenášová

Na Dni obce sa zúčastnili futbalisti a volejbalisti z našej obce, ktorí absolvovali turnajové zápasy.
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zo života obce
Deň Tatranskej Štrby
V sobotu 26. mája 2018 sa uskutočnil v Tatranskej Štrbe v
areáli Autocampingu Deň Tatranskej Štrby. Návštevníkov hneď
na úvod rozospievala Ľudová hudba Bystrianka, svojským humor priniesol imitátor, zabávač i spevák Stano Vitáloš, príjemnú
atmosféru navodili aj heligonkári – Vrchári a tancovačka prišla
s hudobnou skupinou Vilema a ich vlastnou tvorbou. Šťastlivci
si domov odniesli aj zaujímavé dary, ktoré vyhrali v tombole a
samozrejme, nechýbalo Martekovo občerstvenie a detský kútik
pre najmenších.
V úvode podujatia zaspievala ľudová hudba Bystrianka.

Príjemnú atmosféru vytvorili helingonkári Vrchári.

Podujatia sa zúčastnili aj klienti Domova sociálnych služieb.

Rajec Tatras Night Run - 2018
Na Štrbskom Plese bol v posledný májový víkend 6. ročník jedinečného rodinného podujatia vo Vysokých Tatrách – Nočný beh a
Deň detí. Agentúra BE COOL v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, obcou Štrba a Televíziou
JOJ už po šiestykrát pripravila športový víkend s nočným behom v okolí Štrbského plesa.

Preteky odštartoval starosta obce M. Sýkora.

Bežalo sa okolo jazera Štrbské pleso.
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Deň detí a športu
Prvá júnová nedeľa patrila v našej obci
všetkým športovcom, rodinám a najmä
tým najmladším. Detský sviatok oslávili
tradične podujatím Deň detí a športu. Súčasťou podujatia bol už 33. ročník bežeckej štafety 100x1000 metrov a futbalový
turnaj žiakov susedných základných škôl a
detských domovov.

Štafetový kolík si postupne preberali záujemcovia všetkých vekových kategórií.

Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, za ktoré dostali sladkú odmenu a na
kartičku rozprávkovú pečiatku.

Ocenenia súťažiacim spolu so športovcami odovzdával starosta obce Michal Sýkora, ktorý sa na
záver všetkým účastníkom poďakoval.

Otvorenie Tatranskej
lekárne
2. júna 2018 bola na
Štrbskom Plese prestrihnutím pásky a požehnaním kňazmi slávnostne
otvorená Tatranská lekáreň, ktorá bude slúžiť
nielen obyvateľom, ale aj
návštevníkom a turistom
Vysokých Tatier.

Tatranskú lekáreň posvätili kňazi evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.
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10. ročník memoriálu ján jonasa a dušana sokola

140. výročie dobrovoľného hasičského zboru v štrbe

Tohto roku si obec Štrba pripomína 140. výročie prvej písomnej zmienky o hasičoch v Štrbe. Na výročnej schôdzi vo februári nás navštívili aj
naši priatelia z SDH Štepánkovice, pretože i oni majú tohto roku 145. výročie založenia zboru, aby sme spolu prerokovali možnosti spoločných
osláv v tomto jubilejnom roku.
Prvé stretnutia škôl medzi Štrbou a
Štěpánkovicami prebiehajú už od roku
1958. Postupom času nadviazali kontakty
aj hasiči. Prvé oficiálne stretnutie sa uskutočnilo v roku 1971, kedy do Štrby prišlo
40 zástupcov hasičov zo Štěpánkovíc, ktoré viedli Jozef Večerek a František Drastík a
na oplátku v tom istom roku zase štrbskí

osoby, zdravotníkov, ktorí ošetrili, oživovali
a transportovali poranené osoby, opravárov,
ktorí opravili potrubie, pretože bol spozorovaný únik neznámej kvapaliny. Počas tohto
zásahu polícia zabezpečovala poriadok. Po
skončení zásahu každý zo zúčastnených z
miesta zásahu odišiel na svoju základňu a
tam si spoločne zaspievali pieseň ,,My sme

Šuňava I. pred Lučivnou a Gánovcami.
V osobitne hodnotenej disciplíne – požiarny útok s vodou premožiteľa nenašla
Hranovnica. Druhé skončili Štěpánkovice a
tretie Kravany.
Prebehla tiež súťaž jednotlivcov v behu na
50 m podľa smerníc hry Plameň. Po splnení
predpísaných časových limitov získali súťa-

Ukážka hasenia mladých hasičov od spozorovania požiaru až po odchod z požiaroviska.

hasiči boli v Štěpánkoviciach, ktoré viedli:
Pavel Blaško, Ján Blaško a Karol Šerfel.
Tieto stretnutia sa pravidelne uskutočňujú
pri príležitostiach - výročiach družby alebo
výročiach založenia zboru.
V sobotu 26.5.2018 obec Štrba s Dobrovoľným hasičským zborom v Štrbe a
územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR Poprad pripravili na miestnom
futbalovom štadióne 10. ročník súťaže mladých hasičov o Putovné poháre DHZ Štrba
- Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola.
Na túto súťaž zavítali aj priatelia mladí hasiči
zo Štěpánkovíc.
Po slávnostnom zahájení súťaže predviedli ukážku hasenia od spozorovania požiaru
až po odchod z požiaroviska. Na začiatku
to bol požiar spozorovaný políciou, privolaním pomoci – hasičov, hasenie s použitím
dýchacích prístrojov, ktorí vyniesli poranené

malí záchranári, ničoho sa nebojíme“.
Všetci, ktorí sme pozerali na toto vystúpenie, sme sa im odvďačili potleskom ako
v národnom divadle. S uznaním sme blahoželali vedúcemu mládeže Bohumilovi Vybrančíkovi s povestným sňatím klobúka z
hlavy pred tým, čo dokázal s týmito deťmi
nacvičiť.
Následne mladí hasiči preukazovali
pripravenosť v dvoch disciplínach podľa
medzinárodných pravidiel celoštátnej hry
PLAMEŇ – požiarnom útoku s prekážkami a
štafete na 400 metrov s prekážkami.
Medzi desaťčlennými kolektívmi prvé
miesto u chlapcov obsadila Šuňava II pred
Spišskou Teplicou a domácou Štrbou.
I medzi dievčatami bola najlepšia Šuňava
I. už po ôsmykrát. Druhá bola Šuňava V. a
tretia priečka patrila Batizovciam.
Súťažili 5-členné družstvá – aj tu zvíťazila

žiaci odznaky výkonnostných tried mladých
hasičov. Medzi chlapcami prvá priečka patrila Sebastiánovi Kubíkovi (Spišská Teplica)
pred Michalom Martonom a Štefanom Gazdom (obaja Šuňava).
U dievčat sa najlepšie darilo Tamare Ilošvajovej (Spišské Bystré) pred Sofiou Hurčalovou (Šuňava) a Máriou Jendrušákovou
(Gánovce).
Stalo sa už tradíciou odmeňovať na súťažiach mladých hasičov i najmladších účastníkov podujatia, ktorými tentoraz boli Dávid
Blaho a Janka Michalková, obaja zo Štrby.
Ďakujeme všetkým organizátorom za
krásne pripravenú súťaž a tešíme sa na ďalšie hasičské súťaže a priateľov zo Štěpánkovíc. Aj týchto 10 ročníkov Memoriálu ukázalo, že má zmysel venovať sa deťom.
Michal Petruška
Ondrej Klimo
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ako sa to všetko začalo
Dňa 17. mája 2009 sa v Štrbe uskutočnilo okresné kolo kolektívov mladých hasičov okresu Poprad. Táto súťaž bola zároveň aj prvým ročníkom
Memoriálu Jána Jonasa a Dušana Sokola.

Zmiešané družstvo chlapcov a dievčat zo Štrby skončilo na 1. ročníku Memoriálu na 3. mieste
v kategórii chlapcov.

vili Ján Hurajt, Michal Garaj mladší a Michal Petruška, lavičku nám zapožičal DHZ
Šuňava - Ján Kalla a tunel DHZ Lučivná
- Dušan Badiar.
Putovné poháre zakúpil Obecný úrad.
O poháre pre víťazov sa postaral Okresný
výbor v Poprade.
Na prvom ročníku sa súťažilo v disciplínach štafeta 8 x 50 metrov a požiarny
útok CTIF - Medzinárodná asociácia pre

požiarnu a záchrannú službu. Zúčastnilo
sa ho 13 družstiev - 10-členných kolektívov a 7 družstiev - 5-členných kolektívov dievčat a chlapcov, spolu 165 detí.
Zvíťazili chlapci z DHZ Gerlachov, v
dievčenskej kategórii zvíťazil DHZ ZŠ
Šuňava. Zmiešané družstvo chlapcov a
dievčat zo Štrby skončil na 3. mieste v
kategórii chlapcov. V tomto družstve bežal aj syn Dušana Sokola – Miroslav. Na
tréningoch cvičilo sedem
chlapcov, nevedeli sme
ako to spraviť a vtedy,
týždeň pred súťažou, prišiel za mnou Mirko Sokol
a hovorí: „Ujo, môžu byť aj
dievčatá?“ Hovorím: „Samozrejme, ale stihneme
ich to naučiť?“ - „Nechajte
to na mňa!“ Prišli Alžbeta
Korenková a Klaudia Otčenášová a výsledok potešujúci - 3. miesto. No nie len
to, ale narastajúci záujem
detí v ďalších súťažiach.
Na halovej súťaži vo Svite
toho istého roku to bolo
23 detí.
Michal Petruška
DHZ Štrba

Keďže v družstve bolo len 7 chlapcov, posilnili ich 3 dievčatá.

140. výročie dobrovoľného hasičského zboru v štrbe

Tomuto dátumu predchádzali rozhovory
vo výbore DHZ Štrba a na Okresnom výbore s rozhodcami detských súťaží.
Pán Badiar pripomenul, že súťaží
5-členných družstiev je dosť, ale chýbajú
súťaže CTIF. V tej dobe sa súťaže nezaradzovali ihneď do kalendára okresných
súťaží, ale najprv organizátori museli
ukázať, či to vedia organizovať a až následne v ďalších rokoch boli zaradení do
Olympiády mladých hasičov (OMH) alebo
Podtatranskej hasičskej ligy. Na jednom
sedení, kde bol problém, kto bude organizovať okresné kolo, som povedal tajomníkovi OV Poprad Michalovi Šerfelovi, že
my to spravíme, ale chcem, aby sme boli
hneď zaradení do OMH, s čím súhlasil.
Na výborovej schôdzi som predniesol,
aby sa naša súťaž volala „Memoriál Jána
Jonasa a Dušana Sokola“, pretože v roku
2008 zomrel, vo veku 44 rokov, náš mladý člen výboru - cvičiteľ mládeže Dušan
Sokol a pripojili sme aj Jána Jonasa, ktorý tak isto cvičil mládež a zomrel 46-ročný. Výbor DHZ s tým súhlasil.
S materiálnym vybavením to bolo horšie, technické potreby postačovali na tréning, ale na zorganizovanie súťaže nie.
Finančne prispel Obecný úrad v Štrbe na
zakúpenie 1 džberovej striekačky, hadíc,
dreva, profilu jakel na prekážky. Stojan
na uzle a technické prostriedky vyhoto-
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35. výročie detského folklórneho súboru Štrbianček
Začiatky organizovaného folklóru, jeho scénické stvárňovania môžeme zaradiť do roku 1926, kedy bol v obci založený prvý národopisný krúžok
Jánošík, ktorý mal pôvodne skôr divadelný charakter a spočiatku len dopĺňal spevmi a tancom svoje predstavenia.
Viedol ho Ján Tomko Kolár. V roku 1930
sa súbor predstavil pod vedením Jána Otčenáša Janíka aj mimo obce na dožinkových
slávnostiach vo Švábovciach, v roku 1932
v Nitre na Pribinových oslavách a pre medzinárodné publikum vystúpil v roku 1937 na
Štrbskom Plese.
Pri Miestnom odbore Matice slovenskej
vznikol v roku 1949 tanečný folklórny súbor, ktorý poskytol bohatý materiál pre
zakladajúci sa SĽUK a detská folklórna
skupinka pod vedením učiteľky Valérie Keťovej. Najväčšie úspechy dosiahol detský
súbor pod vedením učiteľa Jána Šorala (do
r. 1963). Zúčastnil sa aj na prvom ročníku
Východnej v roku 1953.
V rokoch 1956-1961 mal detský súbor
aj ľudovú hudbu, ktorú viedol učiteľ Jozef
Janiš.
Po odchode Jána Šorala a Jozefa Janiša
na ich nové pôsobiská, sa detskému súboru
nepodarilo naďalej systematicky pracovať.
Vzniklo tak obdobie, až do roku 1983, kedy
folklórne tradície Štrby úspešne reprezentoval iba súbor dospelých Štrbän. Niekoľkými
vystúpeniami sa snažili v tomto období oživiť
detský folklór riaditeľ ZDŠ Kornel Jurčo a učiteľka Ľuba Bartková (okolo r. 1975-1979).
(zdroj: Peter Švorc – Štrba)
Súčasný detský folklórny súbor Štrbianček bol založený v roku 1983 na podnet
Jána Krigovského, z ktorého iniciatívy vznik-

Detské hry predviedli najmenšie deti.

Dievčatá zaspievali viaceré štrbské pesničky.

la najprv detská ľudová hudba, ktorá mala
v začiatkoch 5-7 členov. Výrazne mu v jeho
práci pomohla jeho manželka Marta Krigovská. O čosi neskôr sa pridala aj tanečná a
spevácka zložka a pribudli ďalší vedúci –
Mgr. Anna Pčolová a Mgr. Ján Baláž, ktorý
pôsobil ako vedúci až do roku 1997.
Systematická práca s deťmi sa odzrkadlila
vzápätí výbornými výsledkami v okresných,
krajských i celoslovenských prehliadkach,
v účastiach na festivaloch vo Východnej,
Zamagurských folklórnych slávnostiach, v
Likavke, Heľpe a mnohých ďalších.
Od roku 1994 súbor, s priemerne 80 člen-

mi, pracuje pri ZUŠ v Štrbe ako jej tanečný
odbor. V čase, keď súbor ešte nemal detskú
ľudovú hudbu, významne pomohol bývalý
riaditeľ ZUŠ Štefan Karhút akordeónovým
sprievodom na všetkých vystúpeniach. Ako
taneční pedagógovia pôsobili Radko Čillík a
Jaroslav Kundis.
Od roku 1997 prevzal vedenie súboru
Bc. Ján Hurajt. Bol zakladajúcim členom
DFS Štrbianček. Hral na husliach v ľudovej
hudbe, bol sólistom inštrumentalistom a
spevákom, preto jeho prioritou, ako hudobného pedagóga, bolo vytvorenie ľudovej
hudby. Odvtedy vedie všetky detské ľudové
hudby, ktoré pracovali pri súbore a dosahovali v súťažiach celoslovenské úspechy.
Venuje sa aj sólistom inštrumentalistom –
hráčom na ľudové hudobné nástroje. Bývalí
členovia aj v dospelom veku pôsobia v rôznych súboroch.
V roku 1998 prišla a dodnes vedie súbor
Jana Doležalová. V súčasnosti ako tanečný
a hlasový pedagóg vedie mladšie deti od
predškolského veku do 8 rokov a v rámci
Folklórneho združenia Štrbianček vedie prípravku pre deti od 3 rokov.
Ivona Hurajtová prišla do súboru v roku
2000. Je tanečný pedagóg a choreograf a
vedie deti od 9 do 15 rokov. Pracuje aj s
mládežou z Folklórneho združenia Štrbianček. Zároveň je kronikárkou súboru.
V septembri 2010 na podnet a z iniciatívy absolventov prvého stupňa ZUŠ bola
založená Folklórna skupina mladých Štrbian
s vlastnou ľudovou hudbou. Prezentovali
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sa aj tancami a zvykmi z iných folklórnych
oblastí Slovenska. V júni 2017 Folklórna
skupina mladých Štrbian ukončila svoju činnosť pre študijné a pracovné povinnosti jej
členov mimo obce.
Na podporu činnosti súboru v roku 2002
bolo v spolupráci s rodičmi žiakov založené
Folklórne združenie Štrbianček – občianske
združenie. To súboru ekonomicky výrazne
pomáha pri organizovaní vystúpení a zahraničných zájazdov, ktorých prípravu po
organizačno-technickej stránke zabezpečuje
Jiří Doležal.
(Zdroj: Bulletin – 35 rokov DFS Štrbianček)
Detský folklórny súbor Štrbianček nám
spríjemnil sobotu 2. júna 2018. Pri príležitosti 35. výročia svojho založenia pripravili
slávnostný program, ktorému tlieskala plná

FS Štrbian počas svojho vystúpenia.

Pri tejto slávnostnej príležitosti bolo
udelené Čestné občianstvo obce Štrba Jánovi Šorálovi in memoriam, zakladateľovi detskej folklórnej skupiny
Štrbän. Ocenenie prevzala dcéra Nana
Šorálová a vnučka Lucia.

Zbojníka si zatancovali chlapci s veľkou chuťou.

sála Kultúrneho domu v Štrbe. Predstavilo sa 65 členov tohto súboru v rôznych
choreografiách, ktoré nacvičili Jana Doležalová a Ivona Hurajtová.
Hudobný sprievod - Detskú ľudovú hudbu
Štrbianček - pripravil Bc. Ján Hurajt.
Členom súboru a ich vedúcim poďakovali
za činnosť riaditeľ ZUŠ, riaditeľky ZŠ i MŠ,
zástupkyňa Podtatranského osvetového
strediska, členovia FS Jánošík, Vagonár a
Horec, Barbora Comendant-Krigovská, ktorej rodičia stáli pri zrode súboru a samozrejme aj rodičia detí DFS Štrbianček.
Starosta obce Michal Sýkora odovzdal
súboru okrem Ďakovného listu aj finančný
príspevok v hodnote 1000 eur a pre všetkých členov tričká s erbom obce a emblémom folklórneho súboru.
Ľubomíra Otčenášová
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ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Čestné občianstvo obce Štrba mu bolo udelené 2. júna 2018 in memoriam.

Ján Šorál
Učiteľ, hudobník, kultúrny a osvetový pracovník v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry, ktorý sa narodil 1.1.1923
vo Vrútkach.
Po skončení štúdia v roku 1943 v Spišskom
Podhradí pôsobil ako učiteľ v Hybiach, Vrútkach, Čabaji, Ľubeli a opäť v Hybiach. V roku
1953 sa s rodinou presťahoval do Štrby a začal
učiť na druhom stupni základnej školy fyziku,
matematiku a dielne. Celým srdcom sa venoval
deťom a mládeži, a to nielen v rámci vyučovania. S ochotníkmi nacvičoval divadelné predstavenia, s ktorými vystupovali i v susedných dedinách, so žiakmi staval modely lietadiel, viedol
národopisný krúžok, no najviac času a energie
venoval tanečnému súboru Štrbän. Pod jeho
vedením súbor dosahoval výrazné úspechy. Po
víťazstvách v okresnej súťaži tvorivosti mládeže
sa súbor zúčastňoval celoštátnej súťaže v Prahe, kde sa roky umiestňoval na druhom mieste.
Súbor Štrbän často vystupoval v Bratislave a
v Prahe v televízii. Každoročne sa zúčastňoval
na Folklórnom festivale vo Východnej. Deti so
súborom precestovali takmer celé Slovensko a
úspešne reprezentovali Štrbu a štrbskú mládež.

Ján Šorál so svojimi deťmi.

Na rôznych podujatiach vystúpili v Banskej
Bystrici, Žiline, Bratislave, Košiciach, vo Vysokých Tatrách, Strážnici a na mnohých ďalších
miestach. V roku 1958 pod vedením Jána
Šorála sa súbor stal celoslovenským víťazom
Jilemníckeho odznaku a v roku 1961 víťazom
ústredného kola súťaže talentovanej mládeže v
Prahe. Za všetkým sa skrývala poctivá práca
a skúšky po večeroch v triedach. Úzko spolupracovali aj rodičia, ktorí deťom šili kroje a od
starších zbierali a spisovali texty piesní. V súbore zo začiatku hrala cigánska hudba. Ján Šorál
časom vychoval i detskú ľudovú hudbu. Odmenou Jánovi Šorálovi boli dosahované úspechy,
energia, nadšenie a radosť v očiach detí.
Do súboru postupne prichádzali noví členovia i učitelia, ktorí pomáhali Jánovi Šorálovi pri
vedení súboru, napr. Jozef Janiš a Kornel Jurčo.
Ján Šorál bol aktívny aj pri rozvíjaní družby
s obcou Štěpánkovice a nadväzoval priateľstvá aj prostredníctvom vystúpení so súborom
Štrbän.
V roku 1963 sa Ján Šorál s rodinou presťahoval do Liptovského Hrádku. Zomrel 24.9.1989 v
Liptovskom Mikuláši.

ZANIKNUTÉ CHATY V OKOLÍ ŠTRBSKÉHO PLESA
Uhorský karpatský spolok /UKS/, ktorý bol založený v roku 1873 v Starom Smokovci v poradí ako piaty najstarší horský spolok v Európe, sa
venoval aj výstavbe chát a turistických chodníkov. Samotný UKS do roku 1883 sídlil v Kežmarku, neskôr ho presťahovali do Popradu a postupne
vystriedal aj Levoču a Spišskú Novú Ves. Hoci po rozpade Rakúsko – Uhorska zanikol, o dva roky neskôr sa jeho nástupníkom stal spišsko-nemecký Karpathenverein, ktorý potom zanikol v roku 1945. Za celú existenciu spolku bolo na území terajšieho Slovenska postavených až 60 chát a
turistických útulní, mnohé z nich existujú až do dnešných dní, viaceré z nich však zanikli a stali sa už len turistickou históriou. Päť z nich, ktoré
pôvodne stáli v širšom okolí Štrbského Plesa vám teraz predstavíme.

Majláthova chata pri Popradskom plese /Horský hotel Popradské pleso/
UKS už v roku 1879 postavil pri Popradskom
plese, ktoré bolo najčastejším cieľom návštevníkov zo Štrbského Plesa, prvú chatu. V tom
čase patrila Mengusovská dolina batizovskému
a markušovskému veľkostatkárovi Františkovi
Mariássymu. Chatu nazvali Majláthovou chatou
na počesť liptovského podžupana a prvého
podpredsedu liptovskej sekcie UKS Vojtecha
Majlátha. Útulňa však v roku 1880 vyhorela, no

už rok po požiari na brehu Popradského plesa
vyrástol druhý objekt. Mariássy opäť súhlasil
s výstavbou a bezplatne poskytol aj stavebné
drevo. Nová chata mala rovnaké proporcie,
múry však už postavili z kameňa. V roku 1890
vyhorela aj táto budova. Napriek zlým skúsenostiam v roku 1892 dali do prevádzky už tretiu
chatu pri Popradskom plese. Jej staviteľom bol
František Mariássy. V roku 1897 kúpilo východ-

nú časť Mengusovskej doliny s Popradským
plesom pruské knieža Kristián Kraft Hohenlohe,
ktorý sa ako vášnivý poľovník, snažil turistiku
zo svojich revírov vylúčiť. Preto dal v roku 1898
Chatu pri Popradskom plese zbúrať. Na tento
čin sa však ozvala vlna nesúhlasu a kritík, čo
prinútilo nového vlastníka už v roku 1899 postaviť ďalšiu, v poradí už štvrtú chatu. Bola to
väčšia zrubová budova so sedlovou strechou.
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Chata kpt. Morávku pri Popradskom plese.

Na plese boli v tej dobe aj drevené člny, ktoré
mohli používať návštevníci. Chata po niekoľkých prestavbách a dostavbe samostatnej turistickej ubytovne v roku 1922 za chatára Jána
Osska podstatne zvýšila svoju ubytovaciu kapacitu. Zásluhou chatára sa v 20. rokoch v okolí

chaty často poriadali lyžiarske preteky KČST a skôr ako zamestnanecká ubytovňa, vyhorela
Klubu tatranských lyžiarov. V roku 1928 zís- v roku 1964. Neďaleko týchto budov, na sevekal bývalého Hohenloheho majetky aj s chatou rozápadnom brehu Popradského plesa boli už
Československý štát. Už v máji 1929 si chatu v roku 1957 položené základy nového horskéod štátu prenajali Václav Fiška a Otakar Štáfl, ho hotela a tento bol spustený, ako už piaty obznámy maliar a milovník Tatier. Fiška spravo- jekt v poradí v tejto lokalite, do prevádzky na
val chatu až do roku 1947, jeho spoločník sa Vianoce 1961, niesol však naďalej bývalý návšak v roku 1938 musel vrátiť späť do Prahy, zov. Až v roku 1990 sa názov zmenil na Horský
kde počas bombardovania zahynul. Turistické Hotel Popradské Pleso. V roku 2006 sa potom
chaty potom v roku 1951 prevzal Slovako- začalo s výstavbou úplne novej Majláthovej
tour a chata dostala pomenovanie Chata kpt. chaty, ktorú už ako šiesty objekt v poradí pri PoŠtefana Morávku po partizánovi a bývalom pradskom plese dali do prevádzky v roku 2010.
veliteľovi žandárskej
stanice na Štrbskom
Plese, ktorý padol v
boji s fašistami na úpätí Kriváňa v roku 1945.
Chata potom slúžila
až do roku 1961. Vtedy sa pod ťarchou
hrubej vrstvy snehu
preborila strecha, a
tak v lete 1962 zbytky budovy rozobrali.
Samostatná budova
turistickej nocľahárne, ktorá slúžila ne- Chata pri Popradskom plese s prístavbou z roku 1921.

Kacvinského chatka

Západne od Štrbského plesa, pri Mokrom kúte,
v nadmorskej výške okolo 1300 m vyvierali v
tzv. Mokrom kúte vo výške 1300 m kedysi
tri výdatné pramene. Keď v roku 1892
vytyčoval levočský profesor prírodopisu
František Dénes trasu Nižného podkrivánskeho chodníka medzi Štrbským
Plesom a Podbanským, neobišiel
ani túto lokalitu. Štát v spolupráci
s UKS tento chodník vybudovali
o dva roky neskôr v roku 1894.
Turisti sa pri prameňoch radi zastavovali. Jozef Kacvinský, horár
zemepána Jozefa Szentiványiho,
okolie prameňov upravil a staral
sa oň. Pri Kacvinského prameňoch
ako ich odvtedy volali, postavili aj
malú chatku. V roku 1901 odkúpil od Szentiványiho jeho tatranské
Kacviňského útulňa.Morávku pri Popradskom plese.
majetky uhorský štát. O opustenú

Kacvinského útulňu prejavil záujem Klub československých turistov /KČST/, ktorý si ju v roku
1925 od štátu prenajal. Mohlo tu núdzovo
prenocovať 24, neskôr až 60 turistov.
V letných sezónach útulňu spravovali českí študenti, ktorí tunajší pobyt využívali
ako východisko na horolezecké túry.
Neobhospodarovaná Kačvinka ako ju
neskôr nazývali, v tridsiatych rokoch
minulého storočia už nezodpovedala zvyšujúcim sa nárokom turistov
a do jej obnovy už nebolo investované. Aj poloha chatky, situovanej
v hustom lese, vo vzdialenosti len
10 – 15 minút chôdze od Štrbského plesa, prestávala byť príťažlivá.
O Kacvinského útulňu tak už nebol
záujem a rozobrali ju v čase 2. svetovej vojny. Aj z Kacvinského prameňov
vyviera dnes voda iba sporadicky.

Važecká chata /Chata kpt. Rašu/
Popri Štrbskom Plese boli častým
východiskom pre túry na Kriváň aj Tri
studničky. Kežmarčan Jozef Keretés sa
rozhodol postaviť v tejto lokalite, neďaleko štátnej horárne, pri chodníku na Štrbské Pleso vlastnú turistickú chatu, ktorú
zastrešil v roku 1933. Prízemná zrubová

chatka mala obytné podkrovie a stála na
kamennej podmurovke s podpivničením.
Mala kapacitu 32 lôžok a v lete
bola možnosť nocľahu aj v podkroví. Do dejín protifašistického odboja sa Važecká chata zapísala ako
miesto, kde chatár poskytoval úkryt

politicky a rasovo prenasledovaným občanom a poľským kuriérom, ktorí sprevádzali prenasledovaných fašistami obsadeného Poľska. Počas Slovenského
národného povstania sa chata od 18. 9.
1944 stala aj sídlom štábu partizánskeho
oddielu Vysoké Tatry, prudké boje s fašis-
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tami sa tu uskutočnili
26. 9. 1944, no už
o deň neskôr fašisti
opustenú chatu podpálili a úplne zničili.
Na základoch bývalej
Važeckej chaty v roku
1961 sprevádzkovali novostavbu Chaty
kpt. Rašu, pomenovanú podľa partizána, bývalého veliteľa
finančnej stráže zo
Štrbského
Plesa,
ktorý padol približne

v týchto miestach
26. 11. 1944 v bojoch
s fašistami na Troch
studničkách. Pôvodne
chata slúžila voľnej
turistike, ale keď jej
kapacita nebola dosť
využitá, stala sa rekreačným zariadením
Obchodných domov
Prior. Aj tento objekt
pri požiari 30. marca
1999 úplne vyhorel a
nebol obnovený.

Važecká chata, ktorú Nemci vypálili v roku 1944.

Chata pri Jamskom plese /Krivánska chata/
Tatranská magistrála medzi Štrbským neskôr Klubu slovenských turistov a lyPlesom a Podbanským vedie okolo Jam- žiarov /KSTL/. Vzhľadom na polohu pod
ského plesa. Spoluzakladateľ horolezec- Kriváňom ju volali aj Krivánskou chatou,
kého spolku JAMES a podnikateľ v ces- tiež Nedobrého chatou, alebo Chatou pri
tovnom ruchu, Gustáv
Nedobrý zo Štrbského
Plesa, otvoril v roku
1936 na jeho brehu drevenú chatu. Výstavbe
chaty predchádzala úprava chodníka medzi Štrbským Plesom a Jamským
plesom na cestu so spevneným povrchom. Pri plese postavil v roku 1937
aj kúpalisko s mólom a
šatňami. Chata Gustáva Nedobrého vznikla
ako súkromný podnik a
zároveň bola zaradená
do siete zariadení KČST, Výstavba novej Chaty kpt. Rašu na základoch bývalej Važeckej chaty v roku 1961.

Krivánskom plese. Nedobrý sa totiž snažil
premenovať Jamské na Krivánske pleso.
V rokoch 1939 – 1942 aj u Nedobrého
neraz našli strechu nad hlavou utečenci
a kuriéri z okupovaného
Poľska. Roku 1943 chatu z veľkej časti zničil požiar, ktorý zapríčinili tam
ubytované nemecké deti,
príslušníci fašistickej organizácie Hitlerjugend.
Zvyšky chaty podpálil
v roku 1944 oddiel SS
ako odvetu za porážku,
ktorú utrpel v prestrelke
so skupinou partizánov
z oddielu Vysoké Tatry
pri Troch studničkách.
Chata pri Jamskom plese
včítane kúpaliska už nebola po vojne obnovená.

Chata vo Furkotskej doline /Lonekova chata, Chata kpt. Rašu/
Chatu v ústí Furkotskej doliny, asi KČST, neskôr KSTL, a bola tu stanica Tat150 m nad Tatranskou magistrálou po- ranskej horskej služby. Po druhej svetovej
stavili bratia Daniel a Karel Lonekovci z vojne ju znárodnili a v roku 1951, už pod
Prostějova v roku 1936. Stavba bola prízemná, drevená s
obytnou manzardkou a na kamennej podmurovke s podpivničením. Mala aj malú turbínu
na Furkotskom potoku. Bola
otvorená celoročne, mala spoločenskú miestnosť a 5 izieb
spolu s 20 lôžkami, podávali
sa tu aj teplé a studené jedlá.
Bratia Lonekovci ju prevádzkovali až do konca roku 1943.
Chata vo Furkotskej doline bola
zaevidovaná v sieti podnikov Chata vo Furkotskej doline /Lonekova chata/.

správou Slovakotouru ju premenovali na
Chatu kpt. Rašu. Podľa pôvodných majiteľov ju však turisti stále volali aj Lonekovou chatou. V povojnových
rokoch bola málo navštevovaná, a keď vo februári v roku
1956 vyhorela, nikto neprejavil
záujem o jej obnovenie. Len
jej oficiálny názov „Chata kpt.
Rašu” prešiel v roku 1961 na
novopostavenú chatu neďaleko
Troch studničiek.
Podľa knihy
Štrba a Štrbské Pleso
na starých pohľadniciach
voľne spracoval Peter Chudý
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE – XII. diel
Druhý časový úsek piatej etapy výstavby Štrbského Plesa sme datovali od 6. 11. 1965, kedy Slovenská národná rada /SNR/ prijala uznesenie
o organizácii výstavby v rokoch 1966 – 1970 v súvislosti s kandidatúrou Vysokých Tatier na usporiadanie Majstrovstiev sveta /MS/ v klasických
lyžiarskych disciplínach v roku 1970 až do ukončenia ich úspešného usporiadania 22. 2. 1970. Počas tohto obdobia Štrbské Pleso radikálne
zmenilo „svoju tvár“ a dá sa konštatovať, že táto jeho nová podoba, samozrejme, ešte s viacerými novými objektmi, pretrváva až do dnešných dní.
Príprava na kandidatúru na MS 1970 sa týka- kedysi končili pri detskom liečebnom ústave So- 20 000 divákov. Štíhle a architektonicky pôsola nielen hlavného dejiska súťaží, teda Štrbského lisko pri samotnom Štrbskom plese. Uskutočnila bivé línie mostíkov sa stali novou dominantou
Plesa, ale aj výstavby hotelov, náhradných špor- sa aj čiastočná rekonštrukcia celého elektrické- Štrbského Plesa. Skokanský areál má na našej
tovísk a modernizácie dopravy v celej oblasti ho vysokého napätia, pričom prívod elektrickej mape číslo 7. Amfiteátrové hľadisko bolo ukonVysokých Tatier. Po bejrútskom kongrese FIS energie na Štrbské Pleso bol dvojito zokruhova- čené vstupným jednoposchodovým objektom,
v ktorom bol centrálny rozhlas, TV, miestnosť
v máji 1967, ktorý
pre výpočtovú techniku, zdravotné centrum, stredefinitívne rozhodol,
disko HS a terasa ako VIP tribúna. V prízemných
že MS 1970 budú
a suterénnych priestoroch sídlila správa ŠA, sklaskutočne vo Vysokých Tatrách na
dy a hygienické zariadenia.
Štrbskom Plese, bolo
Pred výstavbou mostíkov bol zrušený prvý
treba projekt výstavlyžiarsky vlek od jazera na Solisko z roku 1943,
by týchto objektov
ktorý bol nahradený novou dvojsedačkou na Solisko od Transporty Chrudim. V údolnej stanici
čiastočne upraviť a
tejto lanovky, situovanou bližšie k ústiu Mlynickej
niektoré akcie podstatne urýchliť. Pre
doliny, ktorá má na našej mape číslo 8, bolo v
potreby ubytovania
nej vybudované aj stravovacie zariadenie pod
stavebných robotnínázvom „Slalom klub“. Na Solisku mala lanovkov dodávateľských
ka modernú cieľovú stanicu s prístavbou bufetu
organizácií bolo od
Bivak.
1. 5. 1968 uvoľne- Výstavba skokanského areálu.
V bežeckom areáli, v ktorom samotný bených aj 159 postelí v
žecký štadión pripomínal antický štadión, dlhý
bývalých Móryho hoteloch, ktoré už vtedy slúžili ný, aby sa predišlo prípadnému výpadku. Vybu- 240 m a široký 35 m, boli umiestnené rozhodna odborársku rekreáciu. V roku 1968 bola na dovaná bola taktiež nová úpravňa pitnej vody a covská veža, komentátorské kabíny pre behy
Štrbskom Plese zriadená aj Telovýchovná jed- centrálna čistiareň odpadových vôd pod osadou. a vlajkosláva pre 25 krajín. Štadión bol z výnota Červená hviezda s lyžiarskym oddielom,
Projektantmi nového športového lyžiar- chodnej strany uzavretý oceľovými tribúnami pre
ktorá mala na starosti prípravu budúcich členov skeho areálu v ústí Mlynickej doliny boli 2 000 divákov a zo severnej strany zase ohrareprezentačného družstva ČSSR v klasických Ing. arch. Eugen Kramár a Ing. arch. Ján Špr- ničený oválnym žulovým múrom, ktorý bol prelák-Uličný z Krajského projekčného ústavu v mostený nadjazdom vchodu do priestorov štartu
lyžiarskych disciplínach.
Do prioritného zoznamu 31 stavieb v celej ob- Košiciach za ideovej športovej pomoci Valéra a cieľa. Areál bežeckých lyžiarskych disciplín
lasti Vysokých Tatier, nevyhnutných pre úspešné Pobehu a Jána Terezčázvládnutie MS 1970 sa bezprostredne na Štrb- ka. Celý areál sa skladal
skom Plese dostali výstavba športového areálu zo skokanského areálu,
s hotelom FIS /140 lôžok/ a vlekmi, ubytovacie bežeckého areálu a hotela
zariadenia hotel Panoráma /195 lôžok/, ubytov- FIS, investorom bol ČSZňa Jedľa /100 lôžok/, Smrek /90 lôžok/, Zrub TV. Skokanskému areálu
/108 lôžok/ a hotel Garni Ovruč. Ďalej budo- dominovali veľký /P 90/
va spojov a telekomunikácií, dvor verejných a stredný mostík /P 70/,
služieb so zariadeniami, centrálne autopar- medzi nimi bola umiestkovisko s priľahlými objektmi, rekonštrukcia nená rozhodcovská veža
TEŽ s novou železničnou stanicou, nová a svetelná tabuľa od maozubnicová železnica, rekonštrukcia Cesty ďarskej spoločnosti ElekSlobody a sídlisko v Tatranskej Štrbe. troimpex, komentátorské
V zozname zatiaľ chýbali nová odborárska zo- kabíny, šatne a miestnosti
tavovňa Baník, Hotel Patria, ako aj Sanatórium pre servis boli umiestnené
Helios, všetko na Štrbskom Plese.
na južnej strane doskočisZ hľadiska dopadu na životné prostredie však ka. Mostík P 90 mal vybumali zásadný prínos najmä plynofikácia osady, dované smelé konštrukale aj celých Vysokých Tatier a vytvorenie no- cie vzdušných kovových
vého dopravného uzla na strednej terase osady roštov tribún pre 40 000
po pretrasovaní hlavnej cesty a električky, ktoré divákov a mostík P 70 pre Výstavba bežeckého areálu.
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má na našej historickej mape číslo 9. Saštvorhviezdičkový hotel nový názov „Panorama
motné práce v športovom areáli sa začali už
Resort“.
v roku 1965 a v marci 1967 už mal skoOproti hotelu bol za traťou novej ozubnicokanský i bežecký areál svoju prvú skúšku
vej železnice v roku 1969 vybudovaný tiež
pri usporiadaní obnoveného III. ročníka TatHotel Garni Ovruč, ktorý počas MS slúžil pre
ranského pohára v klasických lyžiarskych
ubytovanie a na našej mape má číslo 13.
disciplínach. Skákať sa mohlo síce iba zo
Tento objekt má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. Dlhé roky slúžil ako depandance
stredného mostíka P 70, ten veľký bol daný
hotela Panoráma na ubytovanie návštevníkov
do predbežného užívania už v januári 1968
Štrbského Plesa, bol vybavený aj kuchyňou na
pri usporiadaní skokanských pretekov o
poskytovanie raňajok. Neskôr v ňom bola zria„Pohár priateľstva“.
dená ubytovňa zamestnancov z jednotlivých záCelý areál, včítane jednosedačkovej lanovky k mostíkom a vlajkoslávou v bežecvodov Interhotel Tatry a potom v rámci tzv. malej
kom areáli bol dobudovaný v roku 1969.
privatizácie v roku 1992 prešiel do súkromných
V tomto roku sa uskutočnila aj „generálka“
rúk. V súčasnosti je objekt prázdny a je na predaj za 1,55 mil. EUR bez DPH, od roku 2014 má
na MS 1970 počas V. ročníka Tatranského
vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu,
pohára. Hlavnou výhodou a moderným poňatím športového areálu bola blízkosť sko- Výsledková tabuľa na skoky od firmy Elektroimpex.
ktoré bolo v roku 2017 predĺžené a v súčasnosti
kanského a bežeckého areálu a všetkého,
je stále platné.
čo k dobrej organizácii pretekov patrilo. Výsled- dodnes čaká na svoju rekonštrukciu.
Veľká pozornosť sa venovala aj projektu
kom bol lyžiarsky areál, ktorý v tej dobe udával
Ďalším novým hotelom na Štrbskom Plese, dopravy budúcich návštevníkov MS 1970,
smer, akým by mali byť budované zariadenia pre ktorého projekt vznikol už v roku 1963 v atelié- no Dopravný inšpektorát v Košiciach neodseverské disciplíny. Podľa hodnotenia zahranič- roch brnianskeho Štátneho projektového ústavu súhlasil projekt, ktorý počítal s dennou návných expertov sa športový areál pre klasické obchodu bol hotel Panoráma. Na našej mape má števnosťou 60 000 divákov s tým, že tieto
disciplíny na Štrbskom Plese stal vo svojej dobe číslo 12. Jeho autorom bol Ing. Zdeňek Řihák. očakávania sú prehnané. Žiaľ, návštevnosť
najmodernejším lyžiarskym areálom v Európe. Hotel vyrástol v bezprostrednej blízkosti súčasne otváracieho ceremoniálu i skokov na P 70
Zväz slovenských architektov udelil v roku 1970 sa formujúceho obchodného centra a jeho pome- /80 000 divákov/, skokov na veľkom mostíku
stavbe športového areálu na Štrbskom Plese novanie skutočne vystihovalo realitu a verejnosti P 90 /cca 140 000 divákov/ spôsobila potom
prestížnu „Cenu Dušana Jurkoviča“.
sa stal známy vďaka charakteristickej forme počas MS priamo na Štrbskom Plese i prístuHotel FIS ako súčasť športového areálu bol vy- výškovej časti hotela. Stojí na mieste, z ktoré- pových cestách k nemu neriešiteľné problémy.
budovaný v rokoch 1967 – 1969. Priečelie hote- ho sa ponúka malebný panoramatický pohľad Bola však vybudovaná nová železničná stanica
la je obrátené k štadiónu skokanských disciplín na hrebene Nízkych Tatier a v podhorí na roz- /ŽS/ na strednej terase osady, kde končila tak
a v izbách s kompletným príslušenstvom po- hranie Liptova a Spiša. Jeho príťažlivosť okrem zrekonštruovaná Tatranská elektrická železninúkalo 175 lôžok. Na našej historickej mape výnimočného miesta spočívala aj v jeho – v čase ca /TEŽ/ z Popradu, ako aj novo vybudovaná
má hotel číslo 10. Osobitné krídlo tvorilo desať vzniku – provokatívbungalovov so štvorlôžkovými apartmánmi. Pre- nej architektonickej
sklená chodba spájala hotel s priestrannou špor- forme. V jedenásťpotovou halou na viacúčelové využitie. Architektúra schodovej budove nehotela harmonicky spájala moderné abstraktné všedného tvaru boli
princípy neskorej moderny s tvarmi horských štyri apartmány a 92
stavieb. Hotel bol pomenovaný podľa Medzi- jedno a dvojposteľonárodnej lyžiarskej federácie FIS a oficiálne ho vých izieb. Hotel mal
otvoril jej prezident Marc Hodler v roku 1970 tes- svoju reštauráciu,
ne pred otvorením MS 1970. Pred hotelom bol bar Peklo, kaviareň,
postavený aj drevený monument, víťazný oblúk, snack bar a vínnu
od národného umelca Tibora Bártfaya, na ktorý pivničku Cengálku.
boli po majstrovstvách umiestnené všetky mená V roku 1987 vybavili
víťazov MS 1970. Toto dielo dostalo aj „ľudový hotel novým zariadenázov“ Brána borcov. V roku 1975 pribudol k ním, ktoré projektoval
hotelovému komplexu ešte krytý bazén, ktorý opäť Ing. Řihák a od
bol najvyššie položeným bazénom v celom Čes- roku 2001 je v ňom Komentátorské kabínky behy i skoky.
koslovensku. Za objektom rozostavaného hotela aj relaxačno-rehabilibola už roku 1968 dokončená drevená ubytovňa tačné stredisko. V septembri 1996 v rámci veľ- ozubnicová železnica z Tatranskej Štrby. V buZrub, v ktorej sídlila najskôr technická skupina kej privatizácie získala hotel spoločnosť Končis- dove ŽS bolo vytvorených aj viacero bytov pre
výstavby areálu a neskôr bol použitý na ubyto- tá, neskôr prešiel do rúk spoločnosti Invest-Tatra, jej zamestnancov. Samotná TEŽ bola vybavená
vanie zamestnancov novovybudovaného hotela ktorá ho zrekonštruovala. Po citlivej komplexnej na MS 18 novými elektrickými súpravami voza športového areálu. Na našej mape má tento rekonštrukcii podľa projektu architektov Andre- ňov tzv. trojčatami, ktoré vydržali viac ako 30
objekt číslo 11. Po viacnásobnej zmene vlastní- ja a Romana Klenovičovcov a dostavbe hlavne rokov prevádzky. Nový objekt ŽS má na našej
kov objektu po roku 1989 a postupnom vysťa- spodnej časti komplexu vrátane garáží i wellness historickej mape číslo 14. Nová elektrická zubačhovaní zamestnancov, objekt postupne chátral a centra v rokoch 2008 až 2011 nesie objekt ako ka mala premiéru dva dni pred MS 1970 – 12.
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2. 1970. Dvojdielne súpravy švajčiarskej firmy
Brown – Boveri a SLM Winterthur pre 230 cestujúcich odvtedy prekonávajú na 4,5 km dlhej trati
430-metrové prevýšenie pri maximálnej rýchlosti
30 km za hodinu.
Hneď vedľa ŽS bolo vybudované aj veľké
kryté parkovisko pre autá a tiež stanica ČSAD
a parkovisko pre autobusy, kde končili linky tak
zo smeru od Popradu, ako aj od Liptovského
Mikuláša. Parkovisko bolo na Štrbskom Plese vybudované na ekologicky menej citlivom mieste a
s dostatočným priestorovým zázemím. Toto parkovisko pre 320 osobných áut a 46 autobusov
má na mape číslo 15. Pri vstupe na parkovisko
vybudoval v roku 1970 podnik cestovného ruchu
Javorina Liptovský Mikuláš tiež objekt denného
baru Javorina, ktorý má na našej mape číslo 16.
Po roku 1989 objekt viackrát zmenil vlastníkov,
v súčasnosti od roku 2004 slúži verejnosti ako
reštauračné zariadenie „Plesnivec“, podľa názvu
kvetu, ktorý je najznámejším symbolom hôr.
Na strednej terase osady bola v rokoch
1969-1970 vybudovaná podľa projektu
Ing. arch. Oľgy Ondreičkovej aj nová budova
spojov na Štrbskom Plese s poštou, telefónnou

Viacúčelová športová hala za hotelom FIS.

ústredňou, zosilňovacou stanicou a pracoviskom
Inšpektorátu rádiokomunikácií, do ktorej smerovali všetky vnútroštátne i zahraničné spojenia z
tlačových stredísk a hotelov novinárov. Počas
MS tam fungovala automatická medzinárodná
telefónna ústredňa, pretože dovtedy sa v ČSSR
dalo telefonovať do zahraničia len cez Prahu. V
tejto budove bolo tiež vybudovaných niekoľko
bytov pre zamestnancov spojov. Tento objekt
má na mape číslo 17. Zaujímavosťou je, že prvé
vysielanie Československej televízie do zahraničia vo farbe bolo práve z tohto podujatia na Štrbskom Plese, medzinárodné prenosy preberalo
21 zahraničných spoločností a akreditovaných
bolo 473 novinárov. Novú prenosovú techniku
talianskej výroby sa organizátorom podarilo zabezpečiť vďaka pomoci národného podniku Slovnaft. Po predaji objektu spojov do súkromných
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rúk bol objekt po komplexnej rekonštrukcii podľa mánnej bioklimatológie. Samotné pracovisko
projektu „Ateliéru Kusá, s.r.o.“ v rokoch 2008 až bolo spočiatku v priestoroch Liečebného ústavu
2011 prestavaný na päťpodlažný apartmánový Hviezdoslav, no pri výstavbe Sanatória Helios sa
hotel „Oliver“, pričom na jeho prízemí sa nachá- naprojektovalo jeho presunutie na III. poschodie,
dza aj predajňa suvenírov
a Restaurant Stará Pošta.
Jedným z najväčších
dodávateľov stavebných
prác jednotlivých objektov
na Štrbskom Plese boli
vtedy Pozemné stavby
Poprad, ktoré však okrem
výstavby bezprostredne
súvisiacej s prípravou
MS začali od roku 1966
aj so zemnými prácami na stavbe najvyššie
položeného klimatického
domu v celom Československu, na výstavbe sanatória Helios. Zakladacia Prekládka TEŽ, výstavba centrálneho parkoviska a budova Telekomulistina stavby bola do jeho nikácií s vežou.
základov slávnostne uložená 27. 10. 1967. Pred samotnou výstavbou tohto kde sa malo vytvoriť samostatné uzatvorené odobjektu však bolo treba vybudovať aj dve pre- delenie.
mostenia potoka MlyniSamotné Pozemné stavby Poprad si v tomto
ca, pričom premostenie období vybudovali na Štrbskom Plese aj svoje
údolia s potokom k podnikové rekreačné zariadenie, ktoré bolo dlhé
samotnému sanatóriu roky známe ako „Robotnícky hotel“ a na našej
meralo až 60 metrov, a mape má číslo 19. V tomto objekte, dokončetzv. Novú hospodársku nom už v roku 1968 boli počas výstavby objekbudovu kúpeľov, kto- tov pre MS 1970 ubytovaní zamestnanci Pozemrá bola počas takmer ných stavieb a počas samotných MS členovia
desaťročnej výstavby ich organizačného štábu. Po predaji zariadenia
tak sídlom technického súkromným vlastníkom po roku 1989 v jeho
útvaru výstavby, ako aj priestoroch zriadili noví majitelia penzióny Litvor
skladovými priestormi. I. a Litvor II., ako aj štýlovú poľovnícku reštauTáto stavba bola vybu- ráciu Lesanka s kapacitou 55 stoliček, kde sa
dovaná v rokoch 1966 podávajú typické slovenské jedlá a nápoje.
– 1967. Po dokončení Reštaurácia je súčasťou teraz už rodinného penvýstavby sanatória v ziónu Litvor I., ktorý ponúka ubytovanie pre 60
roku 1976 v nej boli osôb v dvoj až štvorlôžkových izbách. Penzión
potom zriadené dielne, garáže, sklady a štyri Litvor II. je v súčasnosti dlhodobo zatvorený a
pohotovostné byty pre jeho zamestnancov. Na ponúka sa na predaj. V bezprostrednej blízkosti
našej mape má tento
objekt číslo 18.
Štrbské Pleso bolo
dlhý čas aj významnou bázou medicínskeho výskumu. Už
v roku 1960 vznikol v
Bratislave Výskumný
ústav fyziatrie, balneológie a klimatoterapie s vysunutým
pracoviskom aj na
Štrbskom Plese, ktorý bol v roku 1966
premenovaný
na
Výskumný ústav hu- Nová železničná stanica električky a zubačky.
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tohto objektu vybudovali Pozemné
stavby v roku 1969 aj dve ďalšie
ubytovne pre účastníkov MS 1970,
a to ubytovňu Jedľa s kapacitou
100 lôžok /na mape číslo 20/ a ubytovňu Smrek s kapacitou 90 lôžok
/na mape číslo 21/. Ubytovňa Jedľa
bola po skončení MS rozdelená medzi ONV Poprad a závody Interhotelov a začala slúžiť aj ako ubytovňa
zamestnancov jej závodov a tiež
učňovského strediska, neskôr boli
všetky ubytovacie priestory predané
do súkromného vlastníctva. Ubytovňa Smrek slúžila ako ubytovňa
Hotel FIS.
zamestnancov Čsl. štátnych kúpeľov
Štrbské Pleso, ktorí z nej boli potom v rokoch
2005 – 2006 postupne vysťahovaní novými majiteľmi kúpeľov. Smrek prešiel v rokoch 2007 až
2008 kompletnou rekonštrukciou podľa projektu
bratislavského architektonického ateliéru „Office
110 architekti“ a zmenil sa na bytový dom Sm
rek.
Neďaleko týchto objektov na dolnej terase

osady bol v roku 1969 vybudovaný aj dvor
Technických služieb, kde bolo umiestnených
viacero prevádzkových budov a garáží na mechanizmy, ako aj objekt čističky odpadových
vôd z celej osady. Vybudovanie centrálnej
kanalizácie bolo tiež súčasťou projektu prípravy osady na usporiadanie MS 1970. Tento dvor,
dobudovaný mestom Vysoké Tatry na vysunu-

té pracovisko verejnoprospešných
služieb slúži dodnes a na našej
mape má číslo 22. Od roku 2012
bol hospodársky dvor prenajatý
obci Štrba, ktorej bolo Štrbské Pleso
prinavrátené ako historický kataster
od roku 2008.
Samotné MS 1970 sa uskutočnili
v termíne 14. až 22. februára 1970.
Nie všetky stavebné a zemné práce
sa podarilo do tohto termínu dokončiť. No po odvedení množstva práce,
dokončení rozhodujúcej výstavby a
príchodu pretekárov napadlo i množstvo prekrásneho snehu, ktorý ukryl
všetky stavbárske nedorobky. Veľké
dielo, ktoré architekti a projektanti, hlavne však
stavbári pripravovali na Štrbskom Plese viac rokov, sa ukázalo v plnej nádhere. Dlhoroční organizátori predstavili to, o čom snívali celé desaťročia
a tento úspech s nimi oslávil celý náš národ.
Podľa knihy L. Harvana
„Lyžiarske slávnosti vo V. Tatrách“
voľne spracoval Peter Chudý
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Matičiari na Čiernohronskej železnici a v Brezne
Štrbskí matičiari tak, ako po iné roky, aj tohto roku absolvovali spoločný výlet. Tentokrát navštívili Čiernohronskú železnicu a múzeá v Brezne.
Výlet si členovia odsúhlasili z troch návrhov na tohtoročnej výročnej členskej schôdzi. Som veľmi rád, že záujem zo strany matičiarov bol veľký,
zúčastnilo sa ho 50 členov.
Našou prvou zastávkou bola Čiernohronská železnica, na ktorej sme absolvovali
dve trasy z Čierneho Balogu do Vydrovskej doliny a návštevu lesníckeho skanzenu. Cestovali sme v otvorených vozňoch,
a tak kontakt s okolitou krajinou bol veľmi
bezprostredný a príjemný. Stromov pri trati by ste sa mohli aj dotknúť. V lesníckom
skanzene sme sa mohli prejsť po náučnom
chodníku a porozhliadnuť sa nielen po
náučných tabuliach, ale aj napr. lesných
strojoch, vrtuľníku, horárni, či drevených
miniatúrach rôznych domčekov. Pri ceste
späť nás zachytila silná búrka, viacerí z
nás poriadne zmokli, aj napriek tomu sme
však pokračovali ďalej do Brezna.
V meste sme navštívili Horehronské múzeum, ktoré ponúka národopisnú expozíciu
„Život a kultúra ľudu na Horehroní“ a historickú expozíciu „Brezno v premenách času“.
Obidve expozície s výborným výkladom
sprievodkýň zanechali v nás príjemné dojmy.
Nálada počas celého výletu bola výborná, niesla sa v príjemnej atmosfére, v
autobuse nám zarecitoval okrem bývalých
učiteliek Z. Svitekovej a J. Kubisovej aj
M. Jonas ml. Výletu sa zúčastnili aj nečlenovia Matice, ale počas neho vstúpili do
našich radov.
Teším sa na ďalšie spoločné stretnutia
matičiarov. V tejto súvislosti pozývam
všetkých rodu verných Slovákov na najbližšie podujatie Matice, a to Vatry zvrchovanosti, ktorá sa uskutoční 21. júla 2018
na Strelnici.
Michal Pavela
predseda MO MS v Štrbe

Matičiari pred Horehronským múzeom v Brezne.

Na Čiernohronskej železnici.

Groteska Na koho to slovo padne vypredala štrbský kultúrny dom
Od roku 1998 pôsobia na scéne slovenského divadla piati známi herci so známou javiskovou groteskou Na koho to slovo padne. V nedeľu
10. júna 2018 zavítali do podtatranskej obce Štrba, kde na nich čakalo takmer 300 divákov zo širokého okolia.
V úvode hry Cuki, bývalý trestanec, namieri revolver na skupinu štyroch chlapov.
Každý si hneď uvedomí, v akej situácii
sa ocitol a čo tam znamená mať zbraň.V
uzavretej miestnosti ju chce držať každý,
pretože len tak môže ovládať situáciu aj
skupinu ľudí, v ktorej sa ocitol. Kto má
zbraň, má moc. Cuki je jedna z piatich

postáv divadelnej hry Na koho to slovo
padne. Po ňom sa zbrane na striedačku postupne zmocňujú aj ostatní čudní pánkovia
- národovec z Detvy, chudáčik so zápalom
mechúra, aristokrat a intelektuál. A ako
to už chodí, každý z nich reaguje na zbraň
ináč, po svojom. Mrazivé scény strieda humor, a to taký, že mnohým divákom tečú

slzy smiechu. Autorom úspešnej grotesky
je maďarský spisovateľ, dramaturg a dramatik Gábor Görgey (1929). Vznikla ešte v
roku 1969 a doma v Maďarsku sa od vtedy dočkala mnohých stvárnení. Slovenskú
verziu úspešne naštudovali a stvárňuje ju
známa partia „chalanov“ - Marián Miezga,
Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Juraj Kemka
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a Vladimír Kobielsky.
Divadelné predstavenie zorganizoval
miestny coffee&cocktail bar ArtCafé Štrba. Je to už tretie predstavenie od roku
2017, pomocou ktorého sa organizátori
snažia ponúknuť domácim divákom a
návštevníkom Štrby kvalitné vystúpenia aj
mimo známych mestských sál a divadiel
v okolí. Súčasťou vstupenky majú návštevníci kávu v ArtCafé grátis a novinkou posledného predstavenia bol welcome drink

Hlavní protagonisti grotesky.

Welcome drink od spoločnosti TATRATEA.

od Tatratea. V máji minulého roka Kultúrny
dom v Štrbe vypredali Tri tvorivé tvory a v
novembri sa tam odohrala komédia Nevyliečiteľní. Organizátori z ArtCafé Štrba si vážia vysoký záujem divákov a už teraz pracujú na prípravách ďalšieho predstavenia,
o ktorom sa diváci dozvedia na:
www.artcafestrba.sk a www.facebook.com/
artcafestrba/.

Organizátori predstavenia s účinkujúcimi.

Galéria osobností Štrbského športu
Jeho celoživotným cieľom a úsilím bol
šport. Bol aktívny športovec i športový činovník. Od detstva až do 38. roku života hrával
futbal s najvyššou súťažou v 2. lige Poprad.
V dorasteneckom drese sa stal najlepším
futbalistom s ocenením Majster republiky vo
futbale v chemickom rezorte v Pardubiciach.
Dobré výsledky dosahoval aj v bežeckom
lyžovaní. Získal 2. cenu na celoslovenských
lyžiarskych pretekoch „O cenu pionierskych
novín” – dnes sú to preteky „O cenu Kamaráta”. Bol pri zrode prvej športovej triedy v
Štrbe. Pôsobil ako tréner a od roku 1976 do
roku 2005 ako vedúci tréner-metodik. Československý zväz telesnej výchovy mu v roku
1988 udelil Čestný titul - Vzorný tréner, za mimoriadne úspechy v trénerskej práci.
Pozoruhodné výsledky dosiahol aj ako
tréner športových tried pri ZŠ v Štrbe. Mnohí športovci, ktorých trénoval pokračujú v

športe ďalej ako činovníci alebo rozhodcovia Športového klubu lyžiarskeho oddielu.
19 jeho zverencov reprezentovalo nielen
v rámci ČSSR a SR , ale aj na vrcholných
medzinárodných a svetových súťažiach
v bežeckom lyžovaní, pretekoch združených,
biatlone, atletike a skialpinizme.
20 rokov pracoval vo funkcii predsedu ŠK
Štrba. Počas tohto pôsobenia aj s jeho osobnou angažovanosťou bol vybudovaný v akcii
„Z“ nový športový areál a prevádzková budova s tribúnou a neskôr asfaltová dráha okolo
futbalovej hracej plochy.
Spolu s Jánom Marosim zostavil publikáciu
pri príležitosti 50. výročia Športového klubu a
25. výročia založenia ŠT.
Pavol Kováč za výrazný rozvoj športu a
za reprezentáciu obce Štrba bol v roku 2016
uvedený do Galérie osobností športu obce
Štrba.
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Ocenili sme najlepších športovcov obce
V podvečer 25.mája sme v obradnej miestnosti Obecného úradu v Štrbe privítali pozvaných športovcov a hostí pri príležitosti Oceňovania športovcov obce za sezónu 2017-2018.

Úspešní športovci uplynulej sezóny.

Od roku 2003 naša obec vyhlasuje
mená tých, ktorí dominujú v jednotlivých
športoch a úspešne reprezentujú Štrbu doma i v zahraničí. Na základe rozhodnutia Komisie športu a mládeže pri
OZ v Štrbe, starosta obce Michal Sýkora
odovzdal ocenenia 23 úspešným športovcom za uplynulú sezónu. Najúspešnejším
športovcom za výborné športové výsledky
a reprezentáciu našej obce na domácich a
zahraničných súťažiach bol vyhlásený Pavol
Garaj v kickoxe Do Galérie osobností športu
Štrba bol uvedený dlhoročný tréner a činovník Športového klubu Štrba Ján Marosi.
Aktívne sa venoval atletike, neskôr trénoval
bežcov na lyžiach a biatlonistov. Je stále
aktívny rozhodca a organizátor športových
podujatí.
Medzi ocenenými športovcami bol aj účastník Zimných olympijských hier v Pjongčangu
a aktuálny majster Slovenka v biatlonových
rýchlostných pretekoch Martin Otčenáš. Na
následnej paralympiáde zase Štrbu reprezentoval Dušan Pitoňák v curlingu. Za medailistu z paralympiády v Riu 2016 Patrika Kurilu,

prevzal cenu jeho otec. Patrik na septembrových Majstrovstvách sveta v paracyklistike skončil na peknom štvrtom
mieste. K našej obci neodmysliteľne
patrí bežecké lyžovanie, v ktorom nás
úspešne reprezentoval Vladimír Staroň.
Na svetom šampionáte veteránov získal
bronzovú medailu. Z mladších bežcov
boli ocenení: Mária Danielová, Martin
Škvarenina, Margaréta a Natália Sokolové, Adam Černák a Sebastián Ilavský.
Z futbalistov ocenenie dostali Michal
Levocký, Ľuboš Levocký a Peter Otčenáš. Za volejbal si ocenenie prevzal
Tibor Srebala a v hasičských súťažiach
sa darilo Anete Kolodzejovej, Adamovi
Tomašovičovi, Andrejovi Ceklárovi a Natálii Blaškovej. Nechýbal ani šport ako
lukostreľba, ocenený bol Stanislav Baláž – majster Slovenska, tanečník Slavomír Nálepka, za úspechy dosiahnuté
v tanečnom športe a za reprezentáciu
našej obce doma i v zahraničí, či nordic
walkerka Jiřina Šerfelová.
Jitka Šuleková

Najúspešnejším športovcom bol vyhlásený kicboxer
Pavol Garaj.
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V rámci podujatia boli
starostom obce slávnostne odovzdané Ceny
obce, ktoré schválilo
Obecné zastupiteľstvo v
Štrbe. Prvým oceneným
bol Pavol Sokol, za výrazný podiel na rozvoji
obce v duchovnej oblasti, zásluhy pri zlepšení
objektov
evanjelickej
cirkvi
augsburského
vyznania a pri rozvoji
kultúry. Druhým oceneným bol Ján Marosi za
výrazný podiel na rozvoji
obce v oblasti školstva,
športu a medzinárodnej
spolupráce.

Malý štrbský maratón odštartuje svoj 41. ročník v nedeľu 8. júla 2018
Organizačný výbor MŠM sa od jari pravidelne stretáva, aby opäť zvládol vysoký záujem športovcov z celého Slovenska a okolitých
krajín. Pretekári si odbehnú tradičnú 31-kilometrovú trať zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť, ktorá spolu s 10 km traťou cez Šuňavu
patrí do série behov Tatry v pohybe Prestige Tour a každý pretekár získa v cieli účastnícku medailu a pripravené sú aj pekné tričká
a suvenír pre deti. Na 10-kilometrovej trati si zasúťažia aj Nordic Walkeri a pre žiakov sú pripravené trate v uliciach obce Štrba. Viac
informácií a registráciu nájdete na stránkach maraton.skstrba.sk a organizátori prosia všetkých záujemcov, vrátane rodičov detí, aby
svoju registráciu neodkladali na poslednú chvíľu a registrovali sa cez web. Štartovné čísla je možné vyzdvihnúť už v sobotu popoludní
v Kultúrnom dome v Štrbe. Žiaci štartovné neplatia a o bezplatný štart môžu požiadať organizátorov aj obyvatelia obce Štrba.
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zasmejme sa
Učiteľ stretol v prvý prázdninový deň
žiaka:
-Miško, čo ti povedal otec na tú trojku
z chovania?
-Vraj keby som mal aj ostatné známky
aspoň také.

Otec:
Ďurko, tvoje vysvedčenie je hrozné,
sľúbený bicykel veru nebude. A čo si
vlastne robil celý polrok, že máš také
mizerné známky?
Ďurko:
Učil som sa bicyklovať!

Janko hovorí mamičke:
-Vždy si si priala, aby som doniesol
domov najlepšie vysvedčenie z celej
triedy. Dnes sa mi to podarilo, ale
rýchlo si ho pozri, lebo ho musím vrátiť
susedovej Aničke.

Mamička kontroluje Mórickovi
vysvedčenie:
-Ešte aj z chovania máš trojku,
veď počkaj až sa
ocino vráti z basy!
Rozprávajú sa
dvaja žiaci:
-Ja dostanem za
vysvedčenie nový
mobil a ty?
-Ja tiež ......dostanem.
Dvaja pri pive:
-Kino má oproti futbalu jednu veľkú
výhodu.
-Viem, je to pod strechou.
-Kdeže, ale keď ideš do kina, už dopredu vieš, či uvidíš komédiu, alebo horor!

Dvaja na futbale:
-Ten útočník, je ale ťažký frajer!
-Netrep, čo si slepý? Veď má sotva
päťdesiat kilo aj s kopačkami.

4
5
5
4
5

VYSVEDČENIE

Otecko si prezerá synove vysvedčenie:
-Strašné, také zlé známky!
-Otecko, ale veď ty sám si mi hovoril, že sa učíme pre život a nie pre
známky!

Konštatuje chlap v krčme:
-Už nikdy nebudem opitý pozerať na
futbal, lebo tú mizernú hru nášho mužstva vidím potom dvakrát.
Otecko vyzve Jožka, aby mu ukázal
vysvedčenie.
-Ale otecko, načo vysvedčenie, hlavne
že sme zdraví!
Synček sa sprisahanecky pýta mamičky:
-Mamička, otecko práve prišiel domov,
čo mu ukážeme najprv, tvoje nové šaty,
alebo moje vysvedčenie?

Stránku pripravil :

MS vo futbale 2018

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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