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I vhupla zima v kraje naše
i zlobný fúka severík.
Slnce od nás sa diali zase
i s prírodou sa končí styk.
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asfaltovanie miestnych komunikácií a chodníkov vo všetkých
troch miestnych častiach obce sme úspešne zvládli
Obec aj v tomto roku pokračovala v asfaltovaní miestnych komunikácií a chodníkov.
Koncom mesiaca august sa zrealizovala
pokládka nového asfaltového koberca v Tatranskej Štrbe, a to od hlavnej cesty smerom
na Štrbské Pleso, od odbočky na starú časť
Ul. partizánskej k zubačke a časť profilu miest-

Práce na frézovaní asfaltového koberca prístupovej komunikácie na Štrbské Pleso.

Ul. Dr. Markušovského v obci Štrba v nevyhovujúcom stave pred opravou.

Nový asfaltový koberec na Ul. Dr. Markušovského.

nej komunikácie Ul. železničnej k hlavnej stanici.
Časť prác sa realizovala
so zamestnancami obce
a hlavné práce realizovali Inžinierske stavby, a.s.
Košice, RHS Poprad-Rožňava. V polovičke mesiaca október sa v tejto
miestnej časti zrekonštruoval liaty asfalt pri Dome
seniorov a vymenili sa
staré obrubníky. V závere
mesiaca sme zrealizovali
práce na asfaltovaní komunikácií a chodníkov

Chodník na Štrbskom Plese smerom k hotelu FIS pred asfaltovaním.

Práce na vybudovaní chodníka za bývalou poštou na Štrbskom Plese.

na Štrbskom Plese, a to Ul.
Szentiványiho, Ul. športovej, Ul. Móryho a chodník
pri Hospodárskej budove.
Súčasne sa dobudoval
chodník pri miestnej komunikácii k odbočke k hotelu Kempinski a opravil sa
chodník od odbočky hotela
Patria k rampám pri hoteli
FIS, ktorý sa osadil do obrubníkov. Na Ul. k Vodopádom sa vybudovalo nové
parkovisko s vytvorením
28 parkovacích miest. Práce na asfaltovaní realizovala spoločnosť STRABAG,
s.r.o. Bratislava.
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Cesta k železničnej stanici v Tatranskej Štrbe pred asfaltovaním.

Po skončení asfaltovania miestnych komunikácií na Štrbskom Plese sa
z asfaltovej drte vyspravila cesta v chatovej oblasti.

Komunikácia k železničnej stanici v Tatranskej Štrbe má nový asfaltový koberec.

Rozšírenie verejného osvetlenia na Štrbskom Plese
V letných mesiacoch sa realizovalo na Štrbskom Plese rozšírenie
verejného osvetlenia v oblúku pri
odbočke na Popradské pleso. Táto
časť nebola vôbec osvetlená a tento úsek miestnej komunikácie (Ul.
Szentiványiho) bol veľmi nebezpečný. S pracovníkmi obce sa vykopal
úsek od pripájacej lampy (pri okraji
miestnej komunikácie odbočke na
malé jazero) až po navrhnutý nový
úsek pri miestnej komunikácii v oblúku. Na rozšírenie sa použili stĺpy,
ktoré boli zrezané po rekonštrukcii
miestneho rozhlasu v obci a následne prešli úpravou. Takýmto spôsobom pribudlo na Štrbskom Plese
6 ks nových svietidiel, súčasne sa
vymenili niektoré stĺpy verejného
osvetlenia.

Výmena stĺpov na trase nového chodníka, osadenie nových stĺpov verejného osvetlenia pri vstupe na Štrbské Pleso.
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Revitalizácia vodného ekosystému
jazera Štrbské pleso
V roku 2016 bola naša obec úspešná s podaním žiadosti „Revitalizácia vodného ekosystému Štrbského plesa“ cez Environmentálny fond.
Koncom mesiaca máj začala spoločnosť Baktoma, spol. s r.o. Veľká Bystřice z Českej republiky realizáciu revitalizácie vodného ekosystému jazera za účelom stabilizácie ekosystému s
prevažným ohľadom na veľmi nepriaznivý stav
vodného prostredia - zelená voda, extrémny
výskyt zelených jednobunečných rias. Do plesa
boli v mesiacoch máj až október v pravidelných
týždňových a dvojtýždňových intervaloch aplikované bakteriálne enzymatické prostriedky za
súbežného monitoringu kvality vody. Pomocou
aplikácie bakteriálnej zmesi začalo dochádzať

k postupnému zlepšovaniu kvality vody,
čím sa postupne stabilizoval vodný ekosystém. Došlo tak k
výraznému prečisteniu vody od rias, čo
potvrdili aj potápači
počas niekoľkých
ponorov, ktoré sa vykonali v roku 2016.

Aplikovanie čistiacich prostriedkov do jazera.

Ukončenie prác na výstavbe optickej siete
V uplynulých mesiacoch bola uskutočnená drvivá
väčšina zemných prác pre výstavbu optickej siete v
Štrbe. Na prelome mesiacov september a október prebehlo asfaltovanie ciest po nutných prerezávkach v celej
obci. V jesenných mesiacoch spoločnosť Zempal s.r.o.
Spišská Teplica, ktorá realizovala ukladanie optických
káblov, odstraňovala nedostatky a nedorobky po výkopových prácach.
Bolo dobré pre priebeh prác, že si občania pred vlastnými domami upravili terén po výkopoch, a tým výrazne
zjednodušili spätné úpravy po zemných prácach. Spoločnosť Spojstav Spišská Nová Ves súčasne zahájila práce
na pokračovaní v realizácii obecnej káblovej televízie.

Terénne úpravy po realizácii optickej siete.

Revitalizácia vnútroblokového priestoru v Tatranskej Štrbe
Obec Štrba si objednala ešte v roku 2015 vypracovanie projektovej štúdie s názvom „Revitalizácia vnútroblokového priestoru v Tatranskej
Štrbe“. Štúdia rieši revitalizáciu jestvujúceho vnútroblokového priestoru ohraničeného ulicami Štúrova, Štefánikova a Bellova na sídlisku bytových
domov v Tatranskej Štrbe. Revitalizáciou sa má zvýšiť technická, krajinárska, sadovnícka, spoločenská, vybavenostná, rekreačná, športová, informačná a kultúrna úroveň jestvujúcej parkovej úpravy riešeného priestoru.
Obec bola úspešná pri podaní žiadosti
o dotáciu z Programu obnovy dediny, ktorá
bola použitá na realizáciu prvej etapy tejto štúdie. V prvej etape sa uskutočnila rekonštrukcia 139 m dlhého chodníka vedúceho stredom
sídliska. Šírka chodníka zostala nezmenená, a
to 2 m. Chodník je zrealizovaný z betónovej
zámkovej dlažby hrúbky 60 mm. Taktiež boli
osadené 4 lavičky z moderného plastového
materiálu.
Obec má záujem ďalej pokračovať v skvalitňovaní prostredia v Tatranskej Štrbe. V súčasnosti je podaná žiadosť o dotáciu na rok 2017,
ktorej zámerom je uskutočniť ďalšiu etapu
uvedeného projektu.

Rekonštrukcia chodníka na sídlisku.
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Obec Štrba bola vyhodnotená ako obec
s predpokladom stabilného rozvoja
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Po 232 rokoch má evanjelický kostol novú strechu
o čom sme dostali z Biskupského úradu aj certifikát. Tento strom slávnostne zasadili: Július
Filo - emeritný biskup, Stanislav Baloc - zborový farár, Pavel Sokol - zborový dozorca, Michal
Sýkora - starosta obce Štrba a prítomní veriaci.
Celá táto slávnosť sa niesla ako naše poďakovanie Pánu Bohu za zdarne ukončené
dielo. Začiatkom roka sa veriaci na konvente
rozhodli, že náš 232 ročný chrám opäť obnovíme a zveľadíme. Tento rok prišiel rad najprv na
opravu organa /apríl – máj/, na ktorú veriaci
prispeli sumou vyše 1700 eur. Potom v lete
prišiel rad aj na strechu. Rozhodlo sa, že starú
eternitovú krytinu dáme dolu a nahradíme ju
krytinou z medeného plechu, lebo medeným
plechom je pokrytá aj veža kostola. Keďže výmena strešnej krytiny sa ukázala finančne ako
veľmi nákladná záležitosť /cca 80 000 eur/,
tak sme rozposlali list s prosbou o finančnú
výpomoc do každej evanjelickej domácnosti

Práce na novej medenej streche kostola.

V nedeľu 30.10.2016 sa v štrbskom evanjelickom chráme konali slávnostné služby Božie,
na ktorých sme ďakovali Pánu Bohu za to,
že sa nám podarilo úspešne ukončiť opravu
chrámu Božieho. Pri tej príležitosti do nášho
cirkevného zboru zavítal vzácny hosť – Prof.
ThDr. Július Filo emeritný biskup, ktorý Slovo Božie kázal a Večeru Pánovu prisluhoval
najprv v Dome seniorov na Tatranskej Štrbe
a potom aj na slávnostných službách Božích
v Štrbe. Po skončení slávnostných služieb Božích bol v záhrade pred evanjelickým kostolom
ešte zasadený tzv. „strom reformácie.“ Je to
projekt Evanjelickej cirkvi a. v., kde sa má na
Slovensku zasadiť 500 stromov reformácie, k
500. výročiu Lutherovej reformácie. Ten náš
„ štrbský “ strom má poradové číslo 147,
Sadenie stromu reformácie.

v zbore. Som veľmi rád, že veriaci prijali tento
list s porozumením a vo veľmi krátkej dobe
sa nám podarilo vyzbierať na opravu strechy
vyše 32 000 eur, za čo všetkým darcom
úprimne ďakujeme. Následne sa podpísala
zmluva s firmou Švestav a v mesiaci júl sa
práce na kostole naplno rozbehli a v októbri sa
všetky práce zdarne ukončili.

Nech náš obnovený evanjelický chrám slúži
ešte dlhé - dlhé roky nato, načo ho postavili
naši predkovia – nech sa v ňom po všetky časy
oslavuje Božie meno a nech v ňom nachádzame duchovnú útechu a posilu aj my, aj budúce
generácie.
Nová medená krytina kostola.

Stanislav Baloc,
evanjelický farár
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Nová elektronická informačná tabuľa na Štrbskom Plese
Na Štrbskom Plese
sme v týchto dňoch
na premostení ponad
miestnu komunikáciu
smerom od predajných
stánkov osadili pre
návštevníkov novú elektronickú informačnú tabuľu. Okrem uvítacieho
oslovenia bude informačná tabuľa zobrazo-

Štruktúra ubytovaných návštevníkov RVT v roku 2015

Hostia z celého sveta
Minulý kalendárny rok 2015 bol v rámci obce Štrba od vzniku samostatného Slovenska od 1. 1. 1993 z hľadiska cestovného ruchu historicky
najúspešnejší, tak do počtu prenocovaní, ako aj počtov ubytovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na Štrbskom Plese, Tatranskej Štrbe
a v samotnej obci Štrba.

Ako vidno z priloženej tabuľky o štruktúre
ubytovaných návštevníkov za rok 2015 v
rámci celej Oblastnej organizácie CR, teda
v mestách Vysoké Tatry, Poprad a obci Štrba, v našej obci bolo celkovo ubytovaných
105 244 návštevníkov, z toho 69 791 Slovákov a 35 453 zahraničných návštevníkov.
Percentuálny pomer je tak 66,6% ku 33,7%,
teda 1/3 z celkového počtu sú cudzinci.
Priložená tabuľka ukazuje aj štruktúru
ubytovaných návštevníkov v Štrbe za rok
2015, pričom je zameraná na 20 krajín, z
ktorých bolo ubytovaných najviac hostí.
Je zaujímavé, že existujú určité rozdiely v
poradí krajín medzi Štrbou a ostatnými samosprávami v rámci Oblastnej organizácie
CR, napr. počet hostí z Nemecka je na Štrbe vyšší ako počet hostí z Poľska, pričom
tento počet je dokonca vyšší, ako v celom
meste Vysoké Tatry, hoci toto má k dispozícii viac než trojnásobne vyššiu ubytovaciu
kapacitu. Značný je aj počet hostí z Južnej
Kórei, ktorých je dokonca viac ako hostí zo

vať aktuálny čas, dátum a teplotu ovzdušia
v číselnej forme. Súčasne nám vytvára možnosť v budúcnosti informovať návštevníkov
aj o pripravovaných kultúrno-spoločenských
a športových podujatiach. Po odskúšaní
tabule chceme upevniť tabuľu aj na druhej
strane premostenia a na objekte štartu a cieľa v športovom areáli. Veríme, že aj takáto
možnosť informovanosti prispeje k príjemne
stráveným chvíľam návštevníkov v tatranskom prostredí.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Krajina
Počet návštev
Spolu
Z toho zahraniční
Slovensko
Česko
Poľsko
Nemecko
Maďarsko
Ukrajina
Južná Kórea
Rakúsko
Litva
Veľká Británia
Lotyšsko
Izrael
USA
Rusko
Estónsko
Rumunsko
Taliansko
Holandsko
Bielorusko
Francúzsko

susedných krajín, či už z
Maďarska, alebo aj Ukrajiny. Žiaľ títo hostia k nám
prichádzajú iba na jednu
noc.
Podľa jednotlivých kontinentov je najviac hostí
samozrejme z Európy, až 100 348 osôb,
k tým exotickým určite patrilo aj 13 hostí
z Islandu, na druhom mieste je s 3 602
návštevníkmi Ázia, zaujímavý je počet 293
hostí z Číny, 1 062 hostí priletelo aj z Ameriky, medzi nimi aj 22 Brazílčanov, z Austrálie pricestovalo 141 hostí, z nich bolo 12 z
Nového Zélandu a piatym kontinentom bola
Afrika s 33 návštevníkmi, z ktorých bolo 9 z
Juhoafrickej republiky.
Ak však hovoríme o celkovom počte turistov v Štrbe za rok 2015, je potrebné počet ubytovaných hostí navýšiť ešte o počet
jednodňových návštevníkov, tzv. pasantov,
ktorí prichádzajú do obce v lete za turistikou
a v zime za lyžovačkou. Tento počet nie je

Región VT

Mesto VT

Štrba

Poprad

434 193

245 996

105 244

82 953

154 388

75 495

35 453

43 440

279 805
55 745
22 057
12 345
10 571
9 731
7 393
3 601
3 100
3 020
2 948
2 706
1 905
1 880
1 567
1 548
1 522
1 312
987
895

170 501
34 493
10 615
4 641
5 208
2 020
3 661
1 694
885
1 603
697
1 642
836
510
155
1 004
345
638
293
369

69 791
14 023
3 167
5 302
1 991
1 299
2 085
837
318
713
63
608
686
355
75
145
229
265
48
219

39 513
7 229
8 275
2 402
3 372
6 412
1 647
1 070
1 897
704
2 188
456
383
1 015
1 337
399
848
409
646
307

možné exaktne spočítať, pri jeho určovaní
v Tatrách však využívame metódu kvalifikovaného odhadu, ktorý vychádza z počtov
spočítaných návštevníkov v horskom prostredí i jednotlivých tatranských osadách.
Toto pravidelné spočítavanie návštevníkov
realizujú ŠL Tanap-u už viac ako 20 rokov
v prvý augustový víkend a na základe ich
výsledkov bolo zistené, že počet jednodňových návštevníkov je 4 až 5 x vyšší, ako
počet ubytovaných hostí. Jednoduchým
výpočtom tak dôjdeme k číslu celkového
počtu turistov v Štrbe a jeho osadách za rok
2015 a to viac ako 630 tis. osôb.
Peter Chudý
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Zubačka patrí k dopravným ikonám Tatier
Prvá zubačka na trase Štrba – Štrbské Pleso bola spustená do prevádzky 28. 7. 1896,
slúžila viac ako 36 rokov do 14. 8. 1932 a
demontovaná bola v roku 1936, znova obnovená bola v roku 1970 a úspešne jazdí dodnes.
Spolu s Tatranskou elektrickou železnicou,
pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca na
Hrebienok a kabínkovou lanovkou z Tatranskej
Lomnice na Lomnický štít vždy patrila medzi
dopravné ikony Vysokých Tatier.
Tento mesiac si tak pripomíname
okrúhle 120-te výročie vybudovania tohto unikátneho dopravného systému, ktorý nemá na Slovensku obdobu. V čase
svojho vzniku v roku 1872 bolo Štrbské
Pleso prístupné len prašnou hospodárskou cestou, ktorá viedla od pomerne
vzdialenej stanice Košicko-bohumínskej
železnice v Štrbe. Na vtedajší štandard vozoviek ju upravili až v roku 1876. Dopravu
zo stanice smerom k jazeru a chatám na
jeho brehu zabezpečovali zväčša štrbskí
fiakristi, pre menej majetných mali ľahké
bričky, náročnejším hosťom boli k dispozícii polokryté koče, niektoré dokonca aj
s pérovaním. Po zavedení zimných sezón
prišli na rad aj sane.
Prvá koncesia na stavbu ozubnicovej
železnice bola vydaná už v roku 1892, no
aktivity okolo prípravy stavby sa začali až
v roku 1893, keď koncesiu prevzal Jozef
Szentiványi, majiteľ Štrbského Plesa, kto-

Pôvodná železničná stanica Štrba. Stanica ozubnicovej železnice je spojená prechodovým mostíkom.

rý aj stavbu podstatným podielom financoval. Vypracovaním projektu poveril budapeštianskeho staviteľa Emila Várnaiho.
V júli 1895 došlo k vytýčeniu trasy v teréne a v auguste sa už prikročilo k samotnej
stavbe. Potrebný stavebný materiál dodali
zväčša budapeštianski podnikatelia, jeho
prepravu zabezpečovali obyvatelia Štrby.
Zemné práce robili talianski a poľskí robotníci, koľajnice kládli robotníci z okolitých dedín. Ozubnicová železnica, ktorá
na 4,75 km dlhom úseku prekonávala
výškový rozdiel 451m, bola stavaná podľa systému Riggenbach a jej vzorom bola
ozubnicová železnica na Svábhegy v Budapešti.
Základný mobilný park tejto železnice pozostával z dvoch parných rušňov a
štyroch osobných vozňov s kapacitou 50
– 60 cestujúcich. Neskoršie bol doplnený

Parný rušeň a osobný vozeň ozubnicovej železnice na trati pod Štrbským Plesom.

dvoma nákladnými vozňami. Prvé roky
bola zubačka v prevádzke len v letných
mesiacoch, od 15. 6.do 15. 9. Aj keď sa
neskôr zaviedla aj zimná prevádzka, bola
veľmi často prerušovaná snehovými kalamitami. Zubačka mala niekoľko nevýhod,
cestovné bolo pomerne vysoké, prepravná rýchlosť malá a vozne nepohodlné a
tak veľa ľudí dávalo na Štrbe prednosť
doprave na Štrbské Pleso fiakristom pred
ozubnicovou železnicou. Vo svojej histórii
zubačka prepravila najviac osôb v roku
1904 a to až 15 580 cestujúcich.
Z jazera na Štrbskom Plese sa však až
do roku 1902 ťažilo aj veľké množstvo
ľadu na chladiarenské účely. Rezanie a vozenie ľadu bolo značným zdrojom príjmov
aj pre časť obyvateľstva podtatranských
obcí. V zimnej sezóne sa tým zamestnalo
asi 200 robotníkov a najmenej 10 povozníkov. Keď od roku 1896 začala na trase
zo Štrbského Plesa na Štrbu premávať
aj zubačka, začala sa doprava ľadu aj
s jej pomocou. Furmani to síce videli neradi,
ale osobitné nočné jazdy s ľadom boli pre
parnú ozubnicovú železnicu významným
prostriedkom na dosiahnutie rentability.
Napr. počas sezóny 1899 odviezla zubačka počas jednej noci až 25 vagónov ľadu
a za celú zimu tak Košicko-bohumínska
železnica prepravila zhruba 2000 vagónov
tatranského ľadu. Odberatelia ho hodnotili
ako mimoriadne kvalitný, bezmikróbový a
čistý. Tatranský ľad tak vážne konkuroval
aj dovtedajším nórskym producentom.
Samotný cestovný čas zubačky trval
v každom smere 37 minút, na trati bola
zastávka Móryho osada, kde súprava zastavovala podľa potreby. Od roku 1926
bola zo Štrby na Štrbské Pleso zavedená
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Pôvodná stanica ozubnicovej železnice na Štrbskom Plese.

aj pohyblivejšia a spoľahlivejšia doprava
autobusmi, nakoľko zubačka začala byť
už nespoľahlivým, nerentabilným a nevyhovujúcim prostriedkom dopravy. Keď
sa k tomu začiatkom tridsiatych rokov
minulého storočia pridala aj celosvetová
hospodárska kríza, bola prevádzka zubačky oficiálne zastavená od 14. augusta
1932. Trať ozubnicovej železnice zo Štrby
na Štrbské Pleso bola potom v roku 1936
úradne zrušená a demontovaná.
Avšak už rok 1935, kedy sa na Štrbskom Plese konali Majstrovstvá sveta
FIS v klasickom lyžovaní, ukázal, že aj
autobusová doprava je v zimnom období
nespoľahlivá. Počas samotných MS napadlo totiž toľko snehu, že bola cestná
doprava úplne vyradená. Opätovne sa tak
začalo uvažovať o obnovení ozubnicovej
železnice, no k naplneniu tejto myšlienky
došlo až úspešnou kandidatúrou na usporiadanie MS FIS v klasickom lyžovaní vo
Vysokých Tatrách v roku 1970. Bola spracovaná investičná štúdia SÚDOP v roku
1966 v spolupráci so švajčiarskymi firmami Brown Boveri, SLM a Von Roll a táto sa
stala základom projektu novej ozubnicovej železnice. Tá sa začala stavať v závere
roka 1968 a po 13 mesiacoch výstavby
a nákladoch vo výške 153 miliónov Kčs
bola uvedená do prevádzky 20. februára
1970 práve pred otvorením spomínaných
MS 1970.
Trasa vedie takmer v celej dĺžke po starom železničnom telese pôvodnej ozubnicovej železnice, dĺžka trate je 4,78 km, v
km 1,363 je zriadená stanica Tatranský
Lieskovec. Ozubnicová trať je elektrifikovaná, napájaná jednosmerným prúdom,
čas prepravy je 16 min. Prepravná ka-

pacita novej ozubnicovej železnice je 5x
vyššia než starej ozubnicovej železnice.
Elektrické motorové osobné vozne a tri
riadiace vozne dodala firma BBC BADEN,
SLM Wintherthur zo Švajčiarska. Táto
nová zubačka už úspešne slúži cestujúcej
verejnosti viac ako 46 rokov.
Odborné odhady však vzhľadom na vek,

s kapacitou približne 85 miest na sedenie a 90 miest na státie, s obojstranným
nástupným priestorom a miestom pre bicykle, kočíky, lyže a so stanovišťom pre
rušňovodiča na oboch koncoch súpravy.
Rozsah výrobcov špeciálnych koľajových
vozidiel s ozubením je vo svete mizivý,
v súčasnosti je to len švajčiarska firmy
Stadler, no definitívneho dodávateľa určí
až verejné obstarávanie. Odhaduje sa,
že jedna elektrická jednotka by mohla
stáť približne 7 miliónov eur a rušeň 2,5
milióna eur. Samotná realizácia obnovy
vozidiel však bude závisieť od možnosti
financovania tohto projektu zo zdrojov Európskej únie pre regionálny rozvoj.
Vďaka obetavým zamestnancom železníc dnešná ozubnicová železnica na trati
zo Štrby na Štrbské Pleso stále spĺňa vysoký štandard verejnej hromadnej dopravy
a úspešne tak pokračuje v napĺňaní cieľov
a zámerov ich prvých tvorcov pred 120timi rokmi. Vtedy totiž nadšenie z úspešného rozvoja dopravy nemalo hraníc. Dnes
sa nad tým už len pousmejeme, no krátko
po dostavbe prvej zubačky na Štrbské
Pleso vypracoval Jozef Pfinn projekt nadväznej zubačky až na Popradské Pleso,

Ozubnicová železnica v stanici Štrbské Pleso pri 100-tom výročí.

technické riešenie a dostupnosť náhradných dielov dávajú prevádzkovú životnosť
ešte maximálne 5 rokov. A preto ZSSK
začína riešiť otázku zakúpenia nových
vozidiel pre zubačku. Pri obnove zubačky
sa uvažuje s rovnakým počtom vozidiel –
tri elektrické jednotky a jeden dieselový
rušeň. Konštrukčným riešením by sa nové
vozidlá ozubnicovej železnice mali podobať vozidlám dnešnej TEŽ. To znamená,
že by to mala byť nízko podlažná súprava

odkiaľ mala viesť lanovka až na Rysy. Jeho
veľkolepý nápad však ostal iba na papieri.
Pre športovcov je ešte zaujímavosťou, že
po zrušení a demontovaní prvej zubačky
v roku 1936 sa časť trate zubačky ešte
niekoľko rokov využívala ako prírodná
dráha pre sánkarov a bobistov.
Podľa knihy L. Olexu „Koľajová
doprava vo V. Tatrách“
voľne spracoval Peter Chudý
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PRVÉ LYŽE NA ŠTRBSKOM PLESE
Prvé lyže priviezol na Štrbské Pleso pre svojej návšteve pred 130 rokmi v roku 1886 arciknieža Jozef Karol Ľudovít Habsburg. Tieto doštičky na
sneh tak nadchli poštového doručovateľa zo Štrby Jána Sýkoru a lesníka Petra Havaša – Horníčka zo Štrbského Plesa, že si vlastnoručne zhotovili
lyže z bukového dreva a začali ich používať pri svojej každodennej práci v zimnom období. Stali sa tak vlastne historicky prvými štrbskými lyžiarmi.
Vo väčšine svetových jazykov sú lyže
označované slovom „ski“. Pôvodom islandské slovo „scidh“ znamená kus dreva. Práve z Islandu potom toto označenie prevzali
ostatné severské národy. Pôvodne toto
slovo však neznamenalo len lyže v našom
dnešnom zmysle slova, ale tiež snežnice,
tj. drevený rám vypletený zvyčajne kožou.
Zatiaľ čo snežnice umožňovali len ľahkú
chôdzu po snehu, pre lyže bol typický kĺzavý pohyb vpred.
Prvé lyže vo Vysokých Tatrách sa však
už zjavili o niekoľko rokov skôr, a to v
roku 1865, kedy sa do Starého Smokovca vrátil z nútenej emigrácie lekárnik Karol
Cornidesz. Zo svojho pobytu v Anglicku a
neskôr v Nórsku si doviezol so sebou do
Vysokých Tatier a tým aj do celého Uhorska vôbec prvé známe lyže. Nezachovali
sa však správy, či na nich aj osobne lyžoval, alebo ich požičiaval iným záujemcom.
Je však pravdepodobnejšie, že tieto lyže
fungovali len ako kuriózna výzdoba smokoveckej lekárne a zároveň trofej z vyhnanstva v severských krajinách.
Priekopníkom lyžovania vo Vysokých
Tatrách i celom Uhorsku však bol smokovecký kúpeľný lekár MUDr. Mikuláš
Szontágh, ktorý priviezol lyže do Vysokých
Tatier a sám ich aj aktívne využíval pri zimnej turistike a poľovačkách. V roku 1875

Zimná lyžiarska sezóna v plnom prúde.

založil Nový Smokovec
a už od nasledujúceho
roku začal lyžovanie
využívať vo svojich sanatóriách ako súčasť
rehabilitačného programu liečby svojich pacientov a sám im robil
aj inštruktora.
V podtatranskej oblasti patrí lyžiarske
prvenstvo husárskemu
kapitánovi Kamilovi Lerchovi, rodákovi zo Spišskej Belej, ktorý sa už
v roku 1876 na lyžiach
spúšťal v okolí svojho
bydliska. Aj jeho pričinením sa od roku 1899
začal konať lyžiarsky Knieža Filip Orleánsky s manželkou arcikňažnou Máriou Dorotou a jej
výcvik vo vojenských otcom, arcikniežaťom Jozefom Habsburgom.
posádkach v Spišskej
Novej Vsi, Levoči, Poprade a v Kežmarku. používal na zábavu. Spúšťali sa z kopca
Po roku 1878 aktívne využívali pri svojej na Nicovom, kde im kolársky majster Ján
práci lyže aj zverostrážcovia Christiana Strižka na zjednodušenie častých výstuKrafta Hohenloheho v Tatranskej Javorine, pov na kopec postavil navijak. Pomocou
kľuky sa navíjalo lano, na ktorom sa zdola
z nich najmä Karol Kummer.
V roku 1888 sa prvé lyže dostali aj na vyťahoval lyžiar. Bol to historicky prvý preLiptov, do Liptovského Svätého Mikulá- nosný lyžiarsky vlek na našom území. V
ša ich priviezol mikulášsky kožiar Kornel tom čase sa lyžovalo iba s jednou palicou.
Habsburgove lyže v roku 1886 po ich
Stodola, ktorý ich so svojou spoločnosťou
odskúšaní samotným arcikniežaťom Jozefom v okolí Štrbského Plesa skončili síce
v armáde, ale ich domáca napodobenina
pomáhala poštovému doručovateľovi Jánovi Sýkorovi v zimnom období pri služobnej
donáške listov, balíkov a telegramov z pošty v Štrbe do kúpeľov na Štrbskom Plese,
pretože tu bola pošta zriadená až v roku
1904. Vedenie kúpeľov prejavilo prvú snahu o popularizáciu lyžovania medzi návštevníkmi už v roku 1901, keď mu povolilo zasväcovanie záujemcov do základov
bieleho športu. Tento inštruktor – samouk
v tom pokračoval až do roku 1914, po vypuknutí prvej svetovej vojny však musel
narukovať a z frontu sa už viac nevrátil.
Vlastnoručne vyrobené lyže z bukového
dreva však pri svojej každodennej práci
v rokoch 1901 až 1919 začal používať aj
vedúci štátneho polesia na Štrbskom Plese a neskôr v Tatranskej Lomnici Peter
Havaš-Horníček pri svojich služobných
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Vojaci pri výcviku na lyžiach.

pochôdzkach po tatranských lesoch. Tento
si svoje pôvodné meno Horníček na nátlak
vrchnosti pomaďarčil na Havaš /po slovensky Snežný/. V roku 1901 absolvoval
dokonca aj lyžiarsku školu Mathiasa Zdarskeho v rakúskom Lilienfelde a na celoštátnej lesníckej výstave vo Viedni získal zlatú

Lyžovanie na jazere Štrbské pleso.

medailu za zlepšenie Bilgieriho lyžiarskeho
viazania.
Vojaci začali intenzívne využívať tatranské terény na dlhé kondičné pochody až
na niekoľko desiatok kilometrov, ten prvý
zaznamenaný lyžiarsky kurz sa uskutočnil
vo februári 1899 v okolí Štrbského Plesa

a zúčastnilo sa ho 88 dôstojníkov a poddôstojníkov 34 pluku c. a k. armády. Na
záver kurzu, ktorý mal svoju základňu v
Štrbe, nastúpili 27. 2. 1899 účastníci kurzu na diaľkový lyžiarsky beh na trase Štrba
– Štrbské Pleso – Veľký Slavkov a naša
lyžiarska história pokladá túto udalosť za
historicky prvé lyžiarske preteky v behu na
lyžiach na území Slovenska.
Používanie lyží na praktické účely sa u
nás od začiatku prelínalo s ich využitím
na rozptýlenie a zábavu. Lyže však vzbudili veľký záujem obyvateľstva v horských
oblastiach, ktoré navštevovali turisti lyžiari
a kde sa konali vojenské lyžiarske kurzy.
Vtedajšie hlboké sociálne rozdiely však
boli jednou zo základných príčin, že lyžovanie sa len veľmi skromne šírilo medzi mládežou a vo verejnosti. Lyžiarsky výstroj,
ktorý postupne prenikal na trh, bol pre
širší okruh záujemcov cenove nedostupný.
Ale záujem o lyžovanie a vynachádzavosť
našich ľudí prekonali aj tento problém.
Koncom 19. storočia sa u nás začína šíriť
aj individuálna výroba lyží a postupne aj
ostatného lyžiarskeho výstroja.
Podľa Dejín lyžovania na Slovensku
od Jána Terezčáka voľne spracoval
Peter Chudý

Štart pretekov o majstra Československa na jazere pred Vilou Marína.

Lyžiarov často doprevádzali aj ich štvornohí miláčikovia, krásna panoráma. V pozadí Solisko, Štrbský štít.
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Lyžiari pred bývalým liečebným domom Hviezdoslav z r. 1914, v súčasnosti hotel Kempinski.

Lyžiari nad Štrbským plesom, odkiaľ bol prekrásny výhľad na panorámu Nízkych Tatier, ale aj jazera.

Lyžiarka v blízkosti stanice električky a súčasného hotela Solisko. Vľavo, kde je vidieť označenie „Buffet“, bola bývalá autobusová stanica.
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SEN MUDr. JÁNA PULLMANA
MUDr. Ján Pullman, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil dejiny klimatickej liečby na Štrbskom Plese, zomrel práve pred 60-timi rokmi
v roku 1956. Už v roku 1946 však predložil vlastnú koncepciu klimatickej liečby v najvyššie položenej tatranskej osade a stal sa tak iniciátorom
vybudovania nového sanatória Helios, ktorý otvoril svoje brány až o ďalších 30 rokov, v roku 1976.
Samotná osada Štrbské Pleso bola založená v roku 1872 Jozefom Szentiványim,
no už 4. 4. 1885 podpísal vtedajší ministerský predseda uhorskej vlády Koloman
Tisza rozhodnutie o priznaní jej kúpeľného charakteru. V praxi išlo predovšetkým
o klimatickú liečbu málokrvnosti, astmy,
Basedowovej choroby a katarov horných
dýchacích ciest. Už v roku 1883 bola na
východnom brehu jazera postavená aj
budova kúpeľného domu so systémom
na prečerpávanie vody z jazera do kúpeľných kadí. Kúpeľný dom mal čakáreň,

Jozef Szentiványi predal osadu Štrbské Pleso v roku 1901 Uhorskému štátu /eráru/, ktorý ju prenajal spoločnosti
Wagon Lits. Táto spoločnosť postavila
v roku 1906 na brehu jazera reprezentačný Grandhotel /neskôr Kriváň/, ktorý bol
koridorom prepojený aj s vodoliečebným
ústavom a jedálňami, situovanými na západ od neho. V samotnej budove Grandhotela bolo okrem hosťovských izieb
umiestnené aj riaditeľstvo kúpeľov. Od
tohto obdobia sa kúpeľná liečba začala
poskytovať v osade celoročne. Po nezho-

Hviezdoslav/, ktorý bol stavebne prepojený nielen s tým doterajším, ale aj na už
existujúcu Jozefovu vilu /neskôr Jánošík/. Počas prvej svetovej vojny sa hotely premenili na vojenské lazarety a Štrbské Pleso sa stalo aj miestom viacerých
zimných výcvikových kurzov pre vojakov
horských oddielov c. a k. armády.
Od roku 1918 poveril už novovzniknutý Československý štát spravovaním
Štrbského plesa Ministerstvo zdravotníctva, ktoré ju viedlo ako štátne klimatické
kúpele s hotelovo-liečebnou prevádzkou.

Ján Pullman (posledný vpravo) počas návštevy vtedajšieho ministra zahraničných vecí a neskoršieho prezidenta ČSR Edvarda Beneša na Štrbskom
Plese - r. 1930.

8 kabín s cínovými vaňami a sprchami,
obliekáreň a kotolňu na ohrev vody. Kúpeľná sezóna bola spočiatku sústredená
iba na leto, počnúc letom 1885 sem nastupoval kúpeľný lekár, tým prvým bol
doktor Alexander Túry, ktorý sem pravidelne dochádzal z Lučivnej. Je zaujímavé,
že Štrbskému Plesu nepripisoval veľký liečebný význam, skôr v ňom videl významné turistické stredisko.

dách s erárom však vypovedala spoločnosť Wagon Lits svoju nájomnú zmluvu
na Štrbské Pleso, ktoré sa potom v rokoch 1908 až 1912 dostalo do prenájmu
Jozefovi Klimovi z Liptovského Jána. Po
jeho smrti všetky hotelové a kúpeľné
objekty v osade ešte v rokoch 1912 až
1916 úspešne prevádzkovala jeho manželka Helena. V tomto období začala aj
výstavba ďalšieho Grandhotela /neskôr

Úspechom bolo dokončenie rozostavaného Grandhotelu Hviezdoslav v roku
1923, návštevnosť osady však začala
výrazne klesať následkom šíriacej sa
celosvetovej hospodárskej krízy. V roku
1930 zamietlo Ministerstvo financií aj
požiadavku riaditeľstva kúpeľov na vybudovanie nového liečebného domu na
návrší nad bývalým objektom Detvan.
V tomto období nastúpil do kúpeľov ako
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hlavný lekár MUDr. Ján Pullman, odborník na liečbu bronchiálnej astmy a
alergie. Po skončení školy v roku 1925
v Bratislave nastúpil najskôr ako kúpeľný lekár do Nového Smokovca k MUDr.
Szontághovi, kde pracoval do roku 1929.
V roku 1930 sa oženil s neskoršou poetkou Mašou Haľamovou a spoločne bývali
vo Vile Marína na brehu jazera Štrbské
Pleso, kde mal aj svoju ordináciu. Kedže
v tých časoch bola kúpeľná sezóna len
v letnom období, zobral si na starosť aj
zdravotný obvod, ktorý zahŕňal obce Važec, Štrba, Hybe, Východná a Liptovská
Teplička. V zimnom období býval spolu
s manželkou vo Važci, kde sa v roku
1931 aj veľmi aktívne zapojili do odstraňovania následkov veľkého požiaru
v obci. Vo Važci zriadili aj lekáreň. Mal
na starosti aj zdravotné zabezpečenie
návštevy vtedajšieho prezidenta Slovenského štátu Dr. Jozefa Tisza v roku 1940
vo Vysokých Tatrách, keď prišiel posvätiť novo vybudovaný Symbolický cintorín
pod Ostrvou pri Popradskom plese.
Po rozpade prvej Československej republiky podliehalo Štrbské Pleso od roku
1939 Ústrednému riaditeľstvu štátnych
kúpeľov v Bratislave. Aj počas druhej
svetovej vojny návštevnosť osady stagnovala a v októbri 1944 všetky objekty
obsadili príslušníci Wehrmachtu, no už
v závere januára 1945 osadu oslobodili vojaci Sovietskej armády a 1. Čs.
armádneho zboru. Počas vojny chodil
MUDr. Pullman obetavo ošetrovať aj civilistov a vojakov, zranených v bojoch
s vojakmi Wehrmachtu. Po vojne sa
stali hotelové objekty prechodným azylom pre vojnových rekonvalescentov,
pre bývalých väzňov z koncentračných
táborov a židovské deti, vojna tiež zvýšila počty tuberkolitikov, astmatikov a
alergikov. Štrbské Pleso sa však vyhlo
liečbe infekčných pľúcnych ochorení,
ale komplex hotelov Kriváň Hviezdoslav
a Jánošík sa z dovtedajšej hotelovo-klimatoterapeutickej orientácie zmenil na
liečebné domy.
MUDr. Pullman preštudoval vtedy všetky doterajšie zverejnené práce o klimatickej liečbe a vytvoril vlastnú koncepciu
klimatickej liečby v tejto najvyššie položenej tatranskej osade. Uvažoval tiež
o možnostiach rozšíriť liečebný program
na ďalšie indikované choroby i na liečbu detí, pretože jeho predchodcovia Dr.
Szontagh z Nového Smokovca a Dr. Guhr
z Tatranskej Polianky mali dovtedy len
dospelých pacientov. Už v roku 1946

vyslovil ako prvý myšlienku o potrebe
výstavby nového veľkého liečebného
domu s moderným medicínskym vybavením, no v tomto období neboli na jeho
výstavbu vhodné podmienky. Veľkou zaujímavosťou je však aj skutočnosť, že vo
svojich predstavách lokalizoval tento objekt presne do miest, kde bol potom po
uplynutí ďalších 30 rokov v roku 1976
vybudovaný objekt sanatória Helios, čím
sa prakticky naplnil jeho celoživotný

Ján Pullman s manželkou Mašou Haľamovou
na svadobnej fotografii.

sen. Žiaľ, jeho prácu preťala náhla smrť
v roku 1956 vo veku 57 rokov.
Sanatórium Helios dostal svoje meno
podľa boha slnka z antickej mytológie a
okamžite od svojho otvorenia sa zaradil medzi najmodernejšie zdravotnícke
zariadenia vo vtedajšom Československu. Najdôležitejším prírodným liečivým
faktorom Štrbského Plesa je jeho vysokohorská klíma, podmienená geografickou polohou, nadmorskou výškou,
chránenosťou pred nepriaznivými vetrami, dĺžkou slnečného svitu – priemerne
1 800 hodín ročne a vysokou intenzitou
slnečného a ultrafialového žiarenia, ktoré
pôsobí na celý organizmus, podporuje
tvorbu vitamínu D a ďalších dôležitých
fermentov. Liečbu podporuje tiež nižší
parciálny tlak kyslíka, ktorý sa uplatňuje
pri regulácii dýchacích funkcií. Menšia
relatívna vlhkosť vzduchu pomáha tiež
dýchacím cestám zbavovať sa hlienov.
Pre astmatikov je priaznivý aj vplyv atmosférickej elektriny a s tým súvisiaca
ionizácia vzduchu. Vegetatívne funkcie
napomáhajú a organizmus regenerujú
aj sviežosť a čistota vzduchu v ihlična-

tých lesoch montánneho stupňa s malým počtom ťažkých iónov a prevahou
kladných nad zápornými iónmi. Najlepšie výsledky sa dosahovali u pacientov
s chronickým zápalom priedušiek, prieduškovou astmou a ďalšími nešpecifickými chorobami horných i dolných dýchacích ciest, alergickými ochoreniami
a alergickou nádchou. Neboli to však
len pacienti, ktorí sem prichádzali. Helios privítal i viacero vzácnych návštev,
ktoré sa prišli oboznámiť s úrovňou nášho vtedajšieho zdravotníctva, alebo tu
chceli príjemne stráviť chvíle oddychu.
Spomeňme napr. pani Agathu Barbaru,
prezidentku republiky Malta, sovietskeho
kozmonauta Beregového, ministrov zdravotníctva Tunisu, Nepálu a Líbye, či viac
ako dve desiatky veľvyslancov z celého
sveta. Prichádzali i celé skupiny, napríklad delegácia Svetového kongresu žien
žien v Prahe, predstavitelia pražského
diplomatického zboru či účastníci Svetového kongresu knihovníkov na Štrbskom
Plese. Rokovanie ministrov zdravotníctva
bývalých socialistických krajín v roku
1977 potvrdilo, že Helios je príťažlivý aj
ako miesto medzinárodných porád, konferencií a seminárov so zdravotníckym
zameraním. Viackrát sa tu uskutočnili
pracovné schôdze lekárskych spoločností a medzinárodné lekárske kongresy,
v roku 1986 to bolo medzinárodné sympózium o bronchiálnej astme, v roku
1987 Európsky kongres o bioklimatológii
a ďalší rok aj kongres Európskej histamínovej spoločnosti.
Kombinácia voľného cestovného ruchu a kúpeľnej liečby na kúpeľnom území sa všeobecne pokladá za nevhodnú,
a to najmä preto, že komplexná kúpeľná
starostlivosť si vyžaduje pokojné prostredie, chránené pred náporom širokej verejnosti. Napriek tomu, že Štrbské Pleso
vždy patrilo medzi najnavštevovanejšie
miesta vo Vysokých Tatrách, možno
s uspokojením konštatovať, že situovanie
sanatória Helios východne od hlavného
pešieho ťahu k športovému areálu FIS a
do Mlynickej doliny bolo veľmi vhodné a
kolízne vzťahy tohto druhu úplne odstránilo. Premyslené architektonické riešenie
a citlivé začlenenie veľkého liečebného
komplexu do exponovaného tatranského terénu prinieslo Heliosu aj prvú cenu
v rámci súťaže Zväzu slovenských architektov.
Zmeny v našej spoločnosti v roku
1989 neobišli ani Štrbské Pleso. Od
1. 10. 1995 boli dovtedy štátne kúpele
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sprivatizované a vznikli Kúpele Štrbské
Pleso, a.s. Žiaľ, veľkolepé zámery s Heliosom, ktorý bol nútený ukončiť svoju
činnosť ani nie po 30-tich rokoch svojej
existencie v roku 2005, sa zatiaľ nepodarilo naplniť. Uskutočnila sa iba jeho
prvá časť, a to demolácia väčšej časti
tohto objektu, na ktorú však pre vznik
celosvetovej ekonomickej krízy v roku
2008 a zatiaľ stále chýbajúceho investo-

ra nenadviazala obnova tohto objektu.
A tak sa sen MUDr. Pullmana z roku 1946
prerušil, sanatórium Helios poskytovalo svoje zdravotnícke služby iba v rokoch 1976 až
2005 a v súčasnosti stále čaká na svoje
nové oživenie. Po svojej predčasnej smrti v
roku 1956 bol MUDr. Pullman pochovaný na
cintoríne v Novom Smokovci. Jeho manželka, poetka Maša Haľamová, ktorá ho prežila
o 39 rokov, sa stala národnou umelkyňou a

bola v roku 1995 pochovaná na Národnom
cintoríne v Martine. Jej posledným želaním
však bol spoločný večný odpočinok s milovaným manželom, a tak boli ostatky MUDr.
Pullmana na cintoríne v Novom Smokovci
exhumované a prenesené hrobu na Národný
cintorín v Martine.
Podľa knihy Ivana Bohuša Osudy
Štrbského Plesa voľne spracoval
Peter Chudý

Vila Marína, kde Ján Pullman spolu s manželkou žil a mal aj svoju ordináciu.

Štrbské Pleso na bankovkách
28. 10. 2016 sme si pripomenuli vznik prvej Československej republiky z roku 1918, ktorá bola prvým spoločným štátom Čechov a Slovákov.
Jednou z hlavných úloh štátu bolo aj vydávanie vlastnej peňažnej meny, v rámci ktorej sa pred 70-timi rokmi objavilo aj prvé vyobrazenie Štrbského
Plesa na papierovej bankovke 500,- Kčs z roku 1946.
Bolo to obdobie bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny a medzi dvomi
menovými reformami z novembra 1945 a
mája 1953, kedy v Československu obiehali
najmä papierové platidlá, ktoré vznikli ešte
za vojny v improvizovaných podmienkach
v troch anglických tlačiarňach. Papierové
platidlá domáceho pôvodu čerpali v rokoch
1945 až 1953 najmä z nepoužitých návrhov
zobrazení, vytvorených ešte pred vojnou.
Štrbské Pleso sa tak objavilo na papierovej bankovke v nominálnej hodnote 500,Kčs, vydanej Národnou bankou Československou v Prahe 12. 3. 1946. Zobrazenie
predstavuje pohľad na jazero Štrbské Pleso
aj s vilou Marína z južného brehu v pozadí

s horstvom Tatier, v ktorom dominujú Kriváň, Solisko a Štrbský štít, na druhej strane
bankovky je zobrazený slovenský básnik a
národovec Ján Kollár.
Nebolo to však prvé zobrazenie slovenského motívu na československých bankovkách, to prvé bolo už v roku 1922, kedy na
rube 50-korunáčky zobrazil jej autor Štefan
Kyselica rozosievača obilia v pozadí s Trenčianskym hradom.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky od 1. 1. 1993 prebrala povinnosti Československej Národnej banky pri vydávaní
národnej meny Národná banka Slovenska
/NBS/, ktorá už od roku 1993 začala aj s
vydávaním pamätných mincí a medailí, kde

sa opätovne presadila Štrba, konkrétne v
roku 1996, v ktorom bolo na základe emisného plánu vydaných spolu až 5 pamätných
mincí. V našom prípade sa jednalo o vydanie pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200,- Sk z príležitosti 100-tého
výročia vybudovania zubačky Štrba-Štrbské
Pleso z roku 1896, ktorej autorom bol Vojtech Pohanka. Pamätné mince sa razia zo
striebra a vydávajú sa v dvoch vyhotoveniach, s bežnou kvalitou a „proof“, záujemci
si ich môžu kúpiť priamo v bankách, alebo
v pobočkách Slovenskej numizmatickej spoločnosti.
Z časopisu Pamiatky a múzeá 2/1998
voľne spracoval Peter Chudý
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Čo prinesie nový školský rok 2016/2017 v našich školách
Základná škola
V tomto školskom roku 2016/2017
máme 11 tried a 2 oddelenia Školského
klubu detí. O 186 žiakov sa vo vzdelávacom a výchovnom procese bude starať 19
pedagógov, 2 vychovávateľky, 4 pracovníčky školskej jedálne a 7 nepedagogických
pracovníkov.
Začiatok vyučovania ostáva nezmenený –
prvá vyučovacia hodina začína o 7.40 hod.
Vyučovať budeme v 1.,2.,5.a 6. ročníku
podľa inovovaného Štátneho a školského
vzdelávacieho programu, v 3., 4., 7., 8.
a 9.ročníku podľa Štátneho a školského
vzdelávacieho programu s cieľom zvýšiť jazykovú gramotnosť žiakov v rámci rozvoja
cestovného ruchu, podporovať a zviditeľniť ľudové zvyky a tradície v regionálnej a
technickej výchove. Vzhľadom na prírodné
podmienky našej školy, zvyšovať pohybovú
aktivitu žiakov a vybudovať kladný vzťah
k športu. Cudzie jazyky budeme vyučovať
nasledovne: v 1.-6. ročníku anglický jazyk,
v 7.-9. ročníku anglický a nemecký jazyk.
Náboženská výchova bude v alternatíve s
etickou výchovou.
Od 1. septembra je zmena na poste
zástupkyne riaditeľky školy. Bývalá zástupkyňa Jaroslava Macková sa v tomto
školskom roku bude naplno venovať našim
prvákom. Chcela by som sa jej poďakovať
za dlhoročnú spoluprácu a popriať jej do
ďalšej učiteľskej práce veľa zdravia, šťastia
a mnoho tvorivých síl.
Do funkcie zástupkyne riaditeľky školy
bola menovaná od 1. septembra 2016 Ing.
Beáta Pastuchová. Zmena nastala aj vo
funkcii výchovnej poradkyne, túto funkciu
bude zastávať Mgr. Zuzana Špendelová.
Prajem novej zástupkyni a výchovnej poradkyni veľa úspechov, pracovnej pohody

a verím, že sa v nových funkciách čo najrýchlejšie udomácnia.
Našu školu dočasne opúšťa zo zdravotných a rodinných dôvodov Mgr. Katarína
Hybenová, ale som rada, že môžem privítať
aj našich nových spolupracovníkov, a to učiteľov: Mgr. Martu Greguškovú, ktorá k nám
prišla zo ZŠ v Hranovnici a na našej škole
bude vyučovať predovšetkým slovenský
jazyk a občiansku výchovu, ďalej je to Mgr.
Tomáš Gemza, absolvent bansko-bystrickej
Univerzity Mateja Bella s aprobáciou telesná výchova a šport, ktorú bude vyučovať
aj na našej škole a pre ktorého je naša
škola prvým pedagogickým zamestnaním.
Náboženskú výchovu bude vyučovať nový
rímsko-katolícky pán farár Miroslav Hric,
jeho predchádzajúcim pracoviskom boli Liptovské Sliače a na farský úrad v Štrbe nastúpil v lete, po odchode pána farára Alojza
Chmelára do Spišskej Teplice.
Aktivity žiakov orientujeme na rozvoj ich
talentu a na efektívne využívanie voľného
času v jednotlivých predmetoch a odboroch.
V tomto školskom prejavili naši žiaci záujem o uvedené záujmové krúžky:
florbal – 1.-4.ročník, florbal 5.-9.ročník,
futbal – 1.-4.ročník, hasičský – 1.-9.ročník,
spevácky – 1.-5.ročník, matematika - príprava na T 9 – 9.ročník, slovenčina 9 -9.ročník.

Nová športová podlaha v telocvični školy.

Naša škola počas letných prázdnin sa
pracovne činila, zrekonštruovali sme dlažbovú podlahu v školskej jedálni, v školskom
klube detí sme pre deti vynovili oddychovorelaxačnú miestnosť a v oboch oddeleniach
klubu sme pripravili nástenné tabule, ktoré
budeme po celý školský rok testovať. Je
to novinka, ktorá by mohla v budúcnosti
odstrániť z tried kriedy a s nimi spojené aj
prašné prostredie.
Podlaha v hornej telocvični prešla kompletnou rekonštrukciou. Plávajúcu podlahu
nahradila funkčná športová podlaha, a tak
sme našim žiakom, ale i športovej verejnosti, všetkým, ktorí využívajú tieto priestory,
vylepšili podmienky na rozvoj športovej
činnosti.
Poďakovanie patrí nášmu starostovi
Michalovi Sýkorovi, za spolufinancovanie
projektu rekonštrukcie telocvične na našej
škole.
Na záver si zaželajme do spoločnej práce
veľa zdravia, šťastia, úspechov, úcty a porozumenia. Našim žiakom prajeme do učenia
chuť aj elán, ale predovšetkým veľa trpezlivosti, aby svojími vedomosťami a zručnosťami, dosiahnutými úspechmi tešili nielen
rodičov, ale aj nás - učiteľov.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská
		
riaditeľka ZŠ Štrba

SPRAVODAJSTVO
Základná umelecká škola
Školský rok 2016/2017 otvorila Základná umelecká škola v Štrbe početnými zmenami. Na poste riaditeľa školy vystriedal Bc.
Jána Hurajta, Mgr. Marián Šabla DiS. art. Po
trojročnej pauze sa znova začalo s vyučovaním literárno-dramatického odboru a pribudli
aj noví pedagógovia hudobného odboru Ľ.
Felber (hra na faute a gitare), M. Puška (hra
na husliach), Eva Gnebusová (hudobná náuka), Gulia Hornik (hra na akordeóne a keyboarde), Ľ. Petrík (hra na akordeóne) a Z.
Kubošiová (hra na klavíri a hudobná náuka).
Odišli dvaja pedagógovia Diana Bednárová
(hra na flaute a hudobná náuka) a Barbora
Comendant (hra na husliach). Počet žiakov
stúpol z 228 na 301. Len na elokovanom
pracovisku Lipt. Teplička sa zvýšil záujem
o štúdium takmer o polovicu, pribudlo aj
žiakov – akordeónistov, čo teší najmä nového riaditeľa školy Mariána Šablu, rád by
totiž založil v umeleckej škole akordeónový
orchester. Naším záujmom je rozširovať
medziodborovú spoluprácu, spájať rôzne
nástrojové zoskupenia z čoho vyplýva aj
rozšírenie nástrojovej výučby o ďalšie nástroje (bas-gitara, bicie nástroje). Naďalej
pokračuje výučba tanečného a výtvarného
odboru, ako aj štúdium hry na hudobných
nástrojoch, ako sú klavír, husle, akordeón,
gitara, flauta keyboard a hra na ľudové nástroje (fujara, píšťala, gajdy, heligónka). Žiaci umeleckej školy sa už stihli prezentovať
na rôznych podujatiach organizovaných obcou (Medzinárodný deň cestovného ruchu
na Štrbskom Plese, Október - mesiac úcty k
starším v Štrbe, Tatranskej Štrbe, Šuňave a
Liptovskej Tepličke). Teší nás stály záujem
žiakov o štúdium na našej škole a veríme,
že nám tento školský rok prinesie opäť veľa
pekných umeleckých zážitkov a splnených
predsavzatí.
Mgr. Marián Šabla,
riaditeľ ZUŠ

Materská škola
Školský rok 2016/2017 sa začal v
materskej škole oficiálne 5. septembra.
Triedy materskej školy sa opäť zaplnili
džavotom a smiechom detí. No ani v
tomto školskom roku sme sa však nevyhli plaču novoprijatých detí. V školskom roku 2016/2017 má materská
škola 3 triedy s počtom 69 detí, z toho
2 triedy s počtom 48 detí sa nachádzajú v materskej škole v Štrbe, jedna
alokovaná trieda s počtom 21 detí v
Tatranskej Štrbe. Výchovu a vzdelávanie
zabezpečujú kvalifikované učiteľky. V
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triede 5-6 ročných detí pracujú učiteľky
Bc. Beáta Jančiková, Lenka Bartková, v
triede 3-4 ročných detí Bc.Marta Macková, Anna Chalupková a v alokovanej triede v Tatranskej Štrbe Renáta Marcová,
Anna Ševčíková. Upratovanie majú na
starosti Jana Garajová, Zlaťa Vyrosteková a Mária Kaššová. O údržbu a vykurovanie budovy materskej školy sa stará
Ján Milan. Stravovanie detí zabezpečuje
vedúca školskej jedálne Mária Novotná
s kuchárkou Máriou Martonovou a pomocnou kuchárkou Zuzanou Jurčovou.
Mzdy a personalistiku má na starosti
Mária Nejtušiaková, vedenie účtovníctva Beáta Korenková. Materská škola
poskytuje deťom celodennú aj poldennú
výchovu a vzdelávanie. Hlavným cieľom
výchovy a vzdelávania v materskej škole

osobný úspech, ktorý je pre primerané
sebavedomie a motiváciu veľmi dôležitý.
Nakoľko sa materská škola zameriava
na zdravotnú, environmentálnu a regionálnu výchovu budeme zvlášť pôsobiť na
vôľovú a emocionálnu stránku osobnosti
dieťaťa. Okrem hlavnej výchovno-vzdelávacej práce, ktorá spočíva v plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu,
materská škola má pripravené pre deti
zaujímavé podujatia, ktoré sú naplánované v Ročnom pláne práce školy. Prvým
podujatím, ktoré materská škola pripravuje pre deti bude beseda s preventistkou OR PZ v Poprade kpt. Mgr. Andreou
Čubanovou na tému Dopravná výchova.
Materská škola poskytuje aj alternatívne formy vzdelávania formou krúžkovej
činnosti. Deti majú možnosť prihlásiť sa

Prijatie budúcich prváčikov v obradnej sieni.

je dosiahnutie optimálnej úrovne rozvoja detí v oblasti kognitívnej, perceptuálno-motorickej a sociálno-citovej a pripraviť ich na ďalšie vzdelávanie v základnej
škole a pre život v spoločnosti. Výchova
a vzdelávanie detí sa bude uskutočňovať
podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu Dieťa v zdravej materskej
škole spoznáva svet, ktorý je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho
programu Svet škôlkára. Deti si budú
osvojovať vedomosti z týchto vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek
a spoločnosť, Človek a príroda, Človek a
svet práce, Umenie a kultúra a Zdravie
a pohyb. Edukačný proces bude prebiehať formou hry, vzdelávacej aktivity a
zážitkového učenia. Premyslenými cieľavedomými činnosťami bude deťom poskytovaná možnosť plynulo napredovať
v osobnostnom rozvoji a zároveň prežiť

do krúžku Oboznamovania s jazykom
anglickým, ktorý realizuje Anglická
jazyková škola Target, Literárno-dramatického krúžku, ktorý vedie učiteľka
ĽŠU Mgr. Jana Pohlodová a do krúžku
Zippyho kamaráti, ktorý vedie Bc. Beáta
Jančiková. Materská škola má v tomto
školskom roku 30 predškolákov. V príprave predškolákov na zápis do základnej školy nám pomáha spolupráca so
Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorá je zameraná
na odborné poradenstvo pri posudzovaní
školskej zrelosti detí. Hlavný pedagogický zámer našej materskej školy je orientovaný k dieťaťu a smeruje k tomu, aby
deti dosiahli dobré základy do života a
pre ďalšie vzdelávanie, aby boli schopné
s uspokojením zvládať ďalšie životné a
vzdelávacie etapy.
Bc. Marta Macková,
riaditeľka MŠ
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mesiac úcty k starším
Zas je tu jeseň, plytvá farbami, hrá nám svoju pieseň suchými listami... Týmito slovami sa začalo milé podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším.
Október nám už každoročne pripomína
jednu vzácnu cnosť, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.
Úcta k našim otcom, k našim mamám, starým otcom a starým mamám.
V obci ani jeden rok nezabúdame na našich občanov seniorov a práve v októbri
ich všetkých pozývame a pripraveným
programom im ďakujeme za všetko to, čo
pre nás urobili a robia vo verejnom živote
obce, ale aj za rozdávanie lásky, pokoja
a radosti v kruhu svojich najbližších.
Deti zo Základnej umeleckej školy, materskej školy, základnej školy, folklórne súbory Štrbianček i Štrbän svoj program ve-

Slovenský operný spevák, herec a moderátor
Filip Tůma zaspieval aj svojej starkej.

súčasnosť a poprial im pokojnú jeseň života, či už v kruhu svojich najbližších alebo
v príjemnom prostredí Domu seniorov.
Úprimné slová venovali starkým aj kňazi našich cirkví Stanislav Baloc a Miroslav
Hric a v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe
aj riaditeľ zariadenia Ing. Tomáš Hyben.
Na tomto stretnutí sme venovali priestor
i gratuláciám jubilujúcim spoluobčanom,
ktorí v roku 2016 oslávili 70, 80 a viac
rokov. Veľký potlesk patril najstarším jubilantkám – v Štrbe 94-ročnej Anne Šerfelovej, v Tatranskej Štrbe 91-ročnej Štefánii
Kleinovej a v Dome seniorov 97-ročnej
Márii Marekovej.

Starosta obce počas príhovoru v Tatr. Štrbe.

Aj touto cestou ďakujeme účinkujúcim
za prechádzku krásnym programom, ktorý v Dome seniorov obohatil i slovenský
operný spevák, herec a moderátor Filip
Tůma, ktorý má v Dome seniorov svoju
starkú a v Štrbe bolo aj predstavenie divadla DRaK z Prešova s veselohrou Kubo.
Všetkým starkým prajeme, nielen
v tomto mesiaci, ale po celý rok veľa
zdravia, lásky, spokojnosti a aby prežívali
peknú jeseň života. Nech je pre Vás jeseň
života plná farieb, z ktorých každá bude
znamenať jedno krásne prežité obdobie
Vášho života.

Na podujatí v Tatranskej Štrbe sa sála naplnila.

novali starkým v sále Kultúrneho domu v
Štrbe a v Tatranskej Štrbe už po druhýkrát
v Dome seniorov aj ich klientom, aby slovom, piesňou a tancom zahnali ich samotu. Dôchodcovia zo Štrbského Plesa boli
pozvaní na podujatie do Tatranskej Štrby.
Pekné myšlienky, ktoré patrili úcte
k tým skôr narodeným a jeseni života,
vo svojom príhovore vyslovil starosta
obce Michal Sýkora a aj v mene vedenia
obce úprimne poďakoval našim starším
spoluobčanom za ich celoživotnú prácu,
že svojím dielom v našej obci prispeli
k vybudovaniu všetkého, na čom stojí naša
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V rámci programu vystúpili aj deti zo Základnej školy v Štrbe.

K starším spoluobčanom sa prihovorili aj farári evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.

spomínať na vás budeme . . .
V predvečer Pamiatky zosnulých, keď spomienky patria našim najdrahším, sa konal na našom cintoríne pietny akt. V takejto jesennej chvíli,
keď človeku dobre padne ohriať si ruky nad plamienkom ohňa, prichádzajú na um spomienky. Spomíname viac ako inokedy na tých, ktorí chýbajú
blízkym, priateľom. V lone cintorína – večného odpočinku i dlhého spánku, stretávajú sa príbuzní, priatelia, rodiny blízke i vzdialené, ktoré pri
stovkách horiacich sviečok a ľudských osudov v súmraku jesenného ticha spomínajú na všetko, čo ich spájalo: rodičovskú lásku, lásku matky
k dieťaťu, úctu a lásku detí k rodičom, manželské putá, vzťah človeka k človeku.

Tak ako na Slovensku, aj v našej obci má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných veľmi dávnu tradíciu.

Pietna spomienka na zosnulých.

Spomenuli sme si aj na 40 spoluobčanov, ktorých sme od 1. novembra 2015 až
do tohtoročnej Pamiatky zosnulých vyprevadili do nášho cintorína.
Všetkým, ktorí prišli zaspomínať na svojich najbližších, sa prihovoril starosta obce
Michal Sýkora. Piesne FS Štrbän a tichá
smútočná hudba, ktorá sa rozliehala cintorínom umocnila tento sviatočný deň.
Po skončení pietneho aktu sa konala
v Dome smútku ekumenická bohoslužba.
. . . Život je pridlhý, niekedy krátky, kto
navždy odišiel, nevráti sa spiatky. Spustlo
už priedomie aj jeho kútik v dome.
Nezabudneme . . . spomínať na vás
budeme . . .
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V aktuálnom spravodajstve POPRAD24, ktoré sa zameriava na informácie z Popradu a celého regiónu pod Tatrami, bol uverejnený článok
o Štrbskom Plese, ktorý uvádzame v plnom znení:

Štrbské pleso sa postupne mení: Prioritami sú parkoviská, cesty a služby
Jedno z najnavštevovanejších tatranských miest dlhé roky spravovalo Mesto Vysoké Tatry. Od roku 2007 patrí opäť Štrbe, na čo sú Štrbiani
patrične hrdí.
Štrbské Pleso sa počas tejto letnej sezóny teší 30%-nému zvýšeniu záujmu.
Potvrdil to starosta obce Štrba Michal
Sýkora. V niektorých materiáloch sa dočítate, že Štrbské pleso má prezývku
a v karpatskom pohorí ho volajú Oko draka.

Starostove starosti

Štrbské Pleso má skoro 150-ročnú
históriu turizmu. Jeho priekopníkom bol
Jozef Szentiványi, ktorého by dnešný pohľad potešil, aj keď stále je čo vylepšovať.
„Musíme robiť všetko preto, aby ľudia odchádzali spokojní. Máme v pláne
vyasfaltovať všetky prístupové cesty,
rozšíriť služby pri bežeckých tratiach aj
v zime, keďže je to aj zimné stredisko.
Uvažujeme nad novým pekným chodníkom okolo jazera. Teším sa, že sa mení
voda k lepšiemu. Negatívne vplyvy sme
postupne odstraňovali. Nie sú to veľkolepé zámery, všetko závisí od toho, na čo
máme,“ konštatoval Michal Sýkora.

Štrbské Pleso chce lákať mládež

Štrbský starosta potvrdil, že so svojím

tímom pracujú aj na športovej ponuke,
aby prilákali aj mladých. Zámerom je to,
aby Štrbské Pleso bolo atraktívne a adrenalínové, k čomu by mali slúžiť dva skokanské mostíky.
„Chce to chuť a vôľu. Bol by som rád,
keby ľudia vnímali našu prácu tak, že
to robíme zo srdca a z lásky. Stále sme
otvorení novým myšlienkam a nápadom,“
dodal Sýkora.
Starosta netají, že by po univerziáde chceli v Tatrách zorganizovať ďalšie podujatie svetového rangu. „Počas
univerziády nám výrazne pomohol samosprávny kraj, ministerstvo školstva
a ďalší. Sme pripravení na svetové podujatia. Máme atesty na trate i na mostík,
90 vyškolených a jazykovo vybavených
rozhodcov. V športovom klube máme
slušnú základňu. Potrebujeme financie
len na to, aby sme mohli zorganizovať
významné lyžiarske podujatie,“ povedal
štrbský starosta. Štrba má športové triedy, v ktorých za 40 rokov vyrástlo veľa
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Záhadný objav pod
tatrami
Koncom mesiaca september sa ukončil tohtoročný archeologický výskum lokality Šoldov.
V tejto súvislosti vyšiel v časopise Slovenka
článok pod názvom „Záhadný objav pod Tatrami“. Uvádzame ho v plnom znení:
Žili kedysi neďaleko Štrby skutoční
obri? A sú poniektorí dnešní Štrbania ich
potomkovia? Takéto otázky začali kolovať
po Slovensku, po tom, čo archeológovia
objavili na úpätí našich veľhôr stredovekú
osadu Šoldov a v hroboch sa našli kostry

Pôdorys kostola v Šoldove.

lyžiarov, olympionikov. Práve pod Tatrami
sa vzťah k športu dedí z generácie na generáciu.

Najväčší problém – parkovanie

Najväčším problémom Štrbského Plesa
je parkovanie a rozšírenie parkovacích
plôch. Podtatranci sa nespoliehajú na eurofondy, i keď niekedy sa dejú aj zázraky.
„Keby nám niekto poslal eurofondy na
infraštruktúru – milión, dva – tak tu urobíme výrazný krok dopredu. Hlavne ide
o parkovanie, teda nenásilný komfort pre
ľudí. Išli by sme aj do veľkého skokanského mostíka, ktorý je našou dominantou,“
vysvetlil Sýkora.
Štrba každý rok investuje do rozvoja
desaťtisíce eur. Z posledných investícií
stojí za zmienku vybudovanie optickej
siete a rekonštrukcia kanalizácie. „Najlepšou reklamou je spokojný návštevník, ktorý bude rozprávať aj ďalším, aby
k nám prišli. Nespokojnosť nech radšej
tlmočia priamo nám, aby sme vedeli, čo
máme zlepšovať,“ uzavrel starosta.
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Kostol, ktorého základy tu môžu návštevníci dodnes obdivovať, rovnako ako
aj románsky kríž asi z 13 storočia, udivuje svojimi rozmermi. Je až 23 metrov
dlhý a takmer desať metrov široký. No
prekvapenie ukrývali aj staré hroby. Mŕtvych pochovávali pravdepodobne vo vreciach a nie v drevených rakvách, južne od
kostola, keďže plocha severne od chrámu
bola zaplavovaná spodnou vodou.

vým materiálom (minca, keramika, kovový inventár atď.), druhý mal kamennú
podmurovku s nadzemnou zrubovou časťou a tiež priľahlou studňou. Kameňmi
obmurovaná studňa poskytla zaujímavé
nálezy – falošnú medenú mincu, rozbitý
hlinený riad, kovové predmety, zvieracie
kosti a početné zvyšky z drevených konštrukcií. Vo výskume a prezentácii lokality
plánujeme pokračovať aj v nasledujúcich
rokoch,“ dodáva Marián Soják.

Archeologický výskum v Šoldove starosta obce
Michal Sýkora hodnotí pozitívne.

dvojmetrových ľudí. Po odpovede sme si
zašli priamo na miesto náleziska.
„Moja stará mama a aj jej mama nám
v detstve hovorili, že my sme určite zo
Šoldova,“ hovorí Anna a ukáže na svojho
syna Jána. Ten meria úctyhodných 202
centimetrov a zdá sa, že ani najmladšia
generácia v ničom nezaostáva. Annina vnučka a Jánova dcérka Emka má
len šesť rokov, ale už dnes narástla do
výšky 130 centimetrov. „Šoldov bol pre
nás vždy akýmsi magickým miestom,“
pokračuje Anna vo svojich spomienkach.
„Z generácie na generáciu kolovali povesti o pustom kostole a osade, ktorú
vraj napadli Tatári a kňaza aj s kostolnými
zvonmi hodili do studne. A za čias našich
starých rodičov devy a mládenci vracajúci sa z polnočnej omše chodili pod
kopec načúvať tlmenému zvuku dávnych
zvonov.“
Legendy o zaniknutej osade pri Štrbe zľudoveli a tunajší obyvatelia s nimi
doslova zrástli. Len ťažko by ste tu hľadali niekoho, kto by nevedel o Šoldove,
a mnohí tam hľadajú aj svoje korene.
Svetlo do záhad minulosti vniesol archeologický výskum pracovníkov Archeologického ústavu SAV v Nitre Mateja Ruttkaya
a Mariána Sojáka.

Minca pre Chárona
Marián Soják hovorí: „Výskum v Šoldove a
Štrbe sa spočiatku zameral na preskúmanie
pôdorysných základov zaniknutého kostola
s cintorínom a priľahlým opevnením, zloženým z dvojitých valových násypov a priekop.
Potom sa skúmali príbytky v areáli dediny,
ležiacej východne od kostolného dvora.“

Výskumu v Šoldove sa zanietene venuje aj
Michal Pavela, predseda MO MS v Štrbe.

Rodina Michalkova zo Štrby.

„V hroboch sa našli mince vo funkcii
obety mŕtvych, na podplatenie Cháronovi, aby zosnulých preplavil cez posvätnú
rieku Styx, ale aj železné pracky a ojedinelé zlomky keramiky,“ hovorí archeológ.
Podtatranský Cháron určite nebol nijaký mamonár, keďže mince, ktoré sa v hroboch našli, boli poväčšine falošné. Datujú
sa do 13. až 15. storočia a pochádzajú
z vtedajšieho Uhorska a Poľska. To sú
posledné stopy, ktoré tu po dávnej osade
zostali. Nikto nevie s určitosťou povedať,
ako vlastne zanikla. Archeológovia však
majú svoju teóriu: „Podľa typu opevnenia
sa zdá, že ho postavili bratríci, ktorí vnikli do osady a postupným decimovaním
obyvateľstva napokon spôsobili aj zánik
celej dediny v priebehu druhej polovice
15. storočia. Časť obyvateľov odišla nevedno kam, iní sa presťahovali do rozrastajúcej sa súčasnej obce Štrba.“
No okrem cirkevných a vojenských stavieb sa tu našli aj zvyšky dvoch drevených príbytkov, ktoré dokumentujú bežný
život. „Prvý mal zahĺbenú pivničnú časť
s drevenou výdrevou a bohatým nálezo-

Nás zaujala informácia o minci pre Chárona, ktorý pomáhal mŕtvym dostať sa na
druhý breh rieky života. Ako sa táto postava z gréckej mytológie, teda pohanský
rituál, dostal až k nám pod Tatry v čase,
keď tu sa už dávno udomácnilo kresťanstvo?
Indíciu by sme možno mohli nájsť
v slovách starostu Štrby Michala Sýkoru.
„Táto cesta medzi Štrbou a Tatranskou
Štrbou, ktorá je takmer celú zimu zafúkaná snehom a neprejazdná, bola kedysi
významnou obchodnou cestou spájajúcou Spiš s Liptovom.“ No a samozrejme
po obchodnej ceste putovali obchodníci
z ďalekých krajín, ktorí okrem tovaru prinášali aj informácie.
Znamená to teda, že naši predkovia,
žijúci v hlbokých horách, vôbec neboli
nevzdelaní roľníci, odtrhnutí od sveta, ale
naopak. Poznali rôzne kultúry a zvyky
národov, žijúcich v ďalekých končinách
sveta.

Posolstvo Šoldova
Je dosť možné, že táto zaniknutá stredoveká dedinka neposunie naše dejiny
nijakým významným smerom, ani neobjasní biele miesta v našej histórii. Vieme,
že tu dávno pred nami žili naši predkovia, podľa všetkého to mohli byť vojaci,
chrániaci hranicu Poľska a Uhorska. Ako
kráľovskí žoldnieri museli byť urastení
a vysokí a tak je zrejmé, prečo v tomto
kraji prichádzajú na svet vysokí ľudia.
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v každom dome niekto recituje. Základná
škola je zameraná na regionálnu výchovu, no a, samozrejme, darí sa u nás aj
športu. Hlavne zimným disciplínam. To
sme skrátka my – Šoldovania a Šoldov je
naša kolíska.“
A predkovia, ktorí obývali a budovali
dedinku z 15. storočia, majú tú silu pomôcť svojim potomkom dokonca aj ekonomicky. Možno je to prejav vďaky, že na
nich nezabudli.
V plánoch starostu je vybudovať tu mú-

Mince z 13. až 15. storočia nájdené v Šoldove.

Skrátka, je to genofond. Sú to určite zaujímavé skutočnosti, ale na prvý pohľad
nijako prevratné. V čom teda spočíva skutočný význam Šoldova?
Paradoxne, nie v jeho minulosti, ale
v prítomnosti a hádam aj budúcnosti.
Šoldov je totiž symbolom hrdosti a spolupatričnosti dnešných obyvateľov Štrby
a zdrojom ich lokálpatriotizmu, ktorý významne napomáha prosperovaniu obce.
Je skvelým príkladom toho, ako história
dokáže pomáhať prítomnosti, pokiaľ ju tá
uchováva v živej pamäti ľudí.
„Šoldov je skrátka v nás,“ hovorí starosta Michal Sýkora, ktorému mimochodom do dvoch metrov tiež veľa nechýba.
„Je to hrdosť na našu obec, národ, krajinu. Len ten, kto vie, odkiaľ prichádza,
kde sú jeho korene, môže dovidieť aj do
svojho cieľa!“
Určite nie je bez zaujímavosti, že v tejto
dvaapoltisícovej obci sa mimoriadne darí
Matici slovenskej. A iniciatíva na archeologický výskum vyšla práve z okruhu jej
predsedu Michala Pavela. „Je dobré, že
minulosť v našich ľuďoch vzbudzuje niečo výnimočné. Zároveň v nich pestuje aj
nesmierny pocit zodpovednosti za tento
kraj. Viete, ja mám také motto – Štrba by
bezo mňa mohla žiť, ale ja by som nemohol žiť bez Štrby. Preto sa snažím pre ňu
niečo urobiť.“
Tým krédom tu však žije podstatná
časť obce, preto sa tak darí umeniu a
kultúre. „Máme tri folklórne skupiny,“
hovorí starosta. „Roky sme organizovali slávnosti poézie a prózy, tu hádam

Originál Šoldovského kríža.

zeum v prírode, obnoviť prastaré príbytky,
ukázať miestnym, ale aj turistom, ako sa
žilo pod Tatrami pred dávnymi storočiami.
Sľubuje si od toho zvýšenie cestovného
ruchu, čo samozrejme napomôže miestnej ekonomike.
Nuž, Šoldov je naozaj skvelým príkladom pre celé Slovensko. Všetci totiž
odkiaľsi prichádzame a kamsi kráčame.
Treba si len ujasniť štart a cieľ.
Katarína Hanzelová
Foto: Ivan Medveď
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Šoldov na olejomaľbách Mgr. art. Pavla Wavreka
Výtvarník Pavel Wavrek žije
a tvorí ako umelec v slobodnom
povolaní v Kežmarku. Ako sám
o sebe tvrdí, je osamelým bežcom
v škále námetov, ktoré vytvára.
Blízkosť kaštieľa v Strážkach, kde
žil maliar Ladislav Medňanský veľmi silno ovplyvnila jeho tvorbu.
Paralela jeho techniky a techniky
maľby Medňanského je až nápadne veľmi blízka. Vyhľadáva zákutia, kde lúče slnka začínajú alebo
ukončujú deň. Hmlou zahalené
údolia a temné lesy prezrádzajú
jeho úzku spätosť s prírodou. Stará architektúra spišských miest a
hradov ožíva dávnou minulosťou
na jeho obrazoch. Vo svojom ateliéri vytvoril za viac, ako 20 rokov
práce, diela, ktoré sú roztrúsené

Pohľad na obec z lokality Šoldov, v pozadí Kozí kameň.

Rekonštrukcia rozrumenej veže kostola v 19. stor.

u zberateľov po celej Európe, ale aj v súkromných galériách v USA. Návrhy pohľadníc, ktorých je autorom,
reprezentovali Slovensko a Podtatranský kraj na medzinárodnej propagačnej výstave v Paríži. V roku 1995
navrhol a zrealizoval propagačnú listinu pre štát Izrael
prevedenú vodotlačou, ktorá sa do dnes používa aj ako
dopisný papier. Táto práca bola zároveň aj absolutóriom, po ktorom sa rozhodol pre profesionálnu dráhu
umelca. Má za sebou 26 samostatných výstav doma
aj v zahraničí. V roku 2002 mu bola udelená cena mesta Kežmarok za výtvarnú činnosť a propagáciu doma
aj v zahraničí. V kompletnom dejepise Slovenskej
a Poľskej podtatranskej oblasti je uvedený ako maliar
komorných a historických námetov. Ilustroval zbierku
básni „Túžba“ a „Soví ľudia“ od Dr. Vladíka. Navrhol 20
pohľadníc Spišského kraja. Keďže ho oslovila aj naša
lokalita Šoldov, ktorú niekoľkokrát navštívil, namaľoval
k tejto téme niekoľko obrazov.

Rekonštrukcia výzoru časti dediny s kostolom.
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Historické pohľady na olejomaľbách

Maliar Jiří Kojina namaľoval v r. 1935 obraz štyroch chlapov v krojoch spod Tatier z rôznych obcí,
medzi nimi aj chlap zo Štrby.

Pastierik oviec pri starej „Krônovej ceste“ (poniže rezervoára zo severnej strany), ktorá bola hlavnou prístupovou cestou do obce.
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Štrba na obrazoch slávnych maliarov

Martin Benka – ŠTRBA (1967), rozmery 24,5 cm x 16,5 cm, bol vydražený
za 6 600,- eur.

Naša obec so svojou čarokrásnou prírodou odjakživa priťahovala umelcov rôznych
smerov. Pohľad zo Štrby na panorámu Vysokých Tatier s odkrytými dolinami, je jedným
z najkrajších pohľadov na naše veľhory. Ale
aj samotná obec so svojou ľudovou architektúrou, dreveničkami vkusne umiestnenými
vedľa seba, malými oblôčkami, ktoré akoby
nesmelo vykúkali do ulice, kroje našich žien
a mužov, ktoré sa formovali a vytvárali po
stáročia, to všetko nadchýnalo maliarov, básnikov, spisovateľov, alebo hudobných skladateľov, ktorí tak radi prichádzali do Štrby.
Jedným z najvýznamnejších maliarov 20.
storočia bol na Slovensku Martin Benka. Narodil sa v roku 1888 a zomrel v roku 1971.
Minimálne sedemkrát navštívil Štrbu, aby v
rodine Petra Švorca strávil najkrajšie sviatky
roka – Vianoce. Zachoval sa list, v ktorom sa
vyznáva Štrbe a Vysokých Tatrám, ale tie, že

si ešte musia na svojho
umelca počkať. Ale
predsa len počas svojho pobytu obrazy namaľoval a na aukciách
v aukčnej spoločnosti
SOGA boli ponúknuté
na predaj.
Ďalším významným
maliarom, ktorý maľoval Štrbu a okolie je
Imro Kráľ-Weiner, ktorý
sa narodil v roku 1901,
zomrel v roku 1978. Najdrahší obraz od Martina Benku, ktorý bol tak spätý so
Okrem Slovenska pôso- Štrbou, je obraz z roku 1922 „PO ŽATVE“, rozmery 76 x 51 cm.
bil aj vo Francúzsku a Bol vydražený za 180 000,- eur.
Nemecku.
Obraz autora pod názvom ŠTRBA z roku hlavne Vysoké Tatry a Štrbské Pleso. Týchto
1930 zatiaľ nevydražený.
umelcov a ich diela si predstavíme v budúUrčite je viac umelcov, ktorí tvorili svo- cich vydaniach Štrbských novín.
je diela v Štrbe
MO Matice slovenskej
a okolí. Maľovali
v Štrbe

Najdrahšie dielo Kráľa-Weinera je obraz pltník z roku 1935, ktorý bol vydražený za 78 000,- eur.

Martin Benka – ŠTRBA-TATRY (1964), rozmery 22 x 17 cm,
ktorý bol vydražený za 5 600,- eur.
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Členky FS Štrbian počas vystúpenia na Svetovom dni cestovného ruchu na Štrbskom Plese v novom amfiteátri vedľa stanu.

Deň cestovného ruchu
na Štrbskom Plese
Svetový deň cestovného ruchu si každý rok
pripomíname 27.septembra. Jeho účelom je
podpora a zvýšenie povedomia o význame turizmu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických
a ekonomických hodnotách a jeho prínose pre
celkový rozvoj spoločnosti.
Krajská organizácia cestovného ruchu
si tento deň pripomenula v Športovom
areáli na Štrbskom Plese 24. 9. 2016. V
rámci podujatia boli ocenení víťazi dvoch
kampaní KOCR „Legendarium 2“ a „Obja-

Záujem divákov bol veľký.

Korunovácia kráľa Prešovského kraja.

vuj Prešovský kraj“ a bol korunovaný kráľ
Prešovského kraja. Obe kampane boli hodnotené ako veľmi vydarené, množstvo ľudí
objavovalo Prešovský kraj s hrou a so zbieraním nálepiek s legendami Prešovského
kraja. „Najväčším objaviteľom“ Prešovského kraja v kampani Objavuj Prešovský kraj
bol Jozef Tremko, ktorý navštívil neuveriteľných 250 miest a hral všetkých 570

úloh. Do plného počtu bodov mu chýbalo
len pár bodíkov, ktoré stratil pri kvízových
otázkach. Podujatie pokračovalo Behom
za Tatry pre deti aj dospelých. Časť účastníckeho poplatku putovala na výsadbu
stromčekov v Tatrách. Organizátori pripravili tiež disciplínu beh so psom a pre najmenších beh od hríbika k hríbiku.
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VI. ročník Festu Október privítala prvá nádielka snehu
Na Štrbskom Plese sa
26. 9. 2016 uskutočnil
už VI. ročník Festu Október. Aj napriek tomu, že
organizátorov určite počasie zaskočilo a privítalo
veľkým množstvom snehu, podujatie sa vydarilo.
Akciu moderoval rodený
tatranec Marcel Forgáč,
v rámci programu vystúpil
Marián Čekovský & BAND
a Dominika & BAND. Mlsné
jazýčky potešil svojím kulinárskym umením Martin
Majer, ktorý pripravil rôzne dobroty. A keďže išlo
hlavne o pivný fest, niesol
sa pod heslom: „Vypi piva
koľko vládzeš!“ Účastníci
podujatia si mohli za poplatok 10,- eur vychutnať až
6 druhov pív, ako sú: Pilsner Urquell, Master, Šariš,
Oktoberfest bier, Svijanský
máz a Režná Bára. Za našu
obec pozdravila účastníkov zástupkyňa starostu
obce Ing. Dagmar Vincová.

Podujatie, ktorého organizátorom je Milan Štefánik, moderoval rodený Tatranec Marcel Forgáč. Atmosféra na
festivale bola ako vždy výborná.

Výborná káva
„Štrbské Presso“

Unikátna káva „Štrbské presso“.

Vymýšľate,
aký
darček darovať na
Vianoce? Na Vianoce
chceme
obdarovať
predovšetkým svojich
najbližších, ale často
nevieme aký vhodný
vianočný darček vybrať. Máme pre vás ako inšpiráciu „Štrbské presso“, ktoré sa zrodilo z nadšenia
a lásky pre radosť z ľudí, čo milujú dobrú
kávu s energiou a dušou. Zrodila sa káva,
ktorá už vo svojej vôni nesie originalitu,
má výnimočnú chuť a v nej náboj plný
zdravia a sily. Môžete ju ochutnať napr.
aj na Štrbskom Plese, v predajni športového oblečenia pod skokanskými mostíkmi. Viac informácií o „Štrbskom presse“,
ako aj o ponúkaných výrobkoch s logom
„Štrbského pressa“ – šálkach, hrnčekoch
alebo koreničkách získate na http://www.
strbskepresso.sk.
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obecná Káblová televízia – zmeny v programovej ponuke
Spoločnosť TV Štrba, s.r.o. oznamuje
všetkým užívateľom káblovej televízie, že
z dôvodu ukončenia pôvodných vysielacích
frekvencií bolo ukončené vysielanie českých
programov v starom formáte vysielateľom.
Vysielanie televíznych programov bolo
v káblovom rozvode preladené na nové frek-

venčné pásma. Vzhľadom k uvedeným technickým zásahom, ktoré sa vykonali na rozvode 15. 11. 2016 je potrebné, aby si každý
užívateľ opätovne preladil programy v digitálnom vysielaní. Upozorňujeme, že káblové
vysielanie je dočasne v testovacom režime
naladené na nových frekvenčných pásmach

šírených už len v HD kvalite, užívatelia káblovej siete pre príjem musia mať televízny
prijímač alebo zakúpený set top box podporujúci vysielanie v HD/MPEG4. O ďalšom
postupe pri nahlásenej zmene frekvencií na
káblovom rozvode vás budeme informovať
prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Príde k nám Mikuláš

4. december 2016
o 15 hod.
Kultúrny dom v Štrbe

Opäť k nám príde Mikuláš. Prinesie deťom divadelné predstavenie Snehulienka v podaní divadla Na doske z Prešova a pri rozsvietenom stromčeku
rozdá deťom mikulášske dobroty.
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22. ročník Memoriálu Pavla Antala ovládli
v silnej konkurencii Pavol Orolín a TImea Mihoková
Na putovné poháre Memoriálu Pavla Antala
pribudli nové mená. Do histórie týchto pretekov sa po prvýkrát ako víťazi zapísali vlaňajší
Bežecký kráľ a kráľovná Tatier, Pavol Orolín
a Timea Mihoková, obaja z Bežeckého klubu
Poprad.
24. 9. 2016 sa uskutočnil už 22. ročník
týchto populárnych horských pretekov. Memoriál Pavla Antala je spomienkou na vynikajúceho športovca a uznávanú osobnosť
podtatranského mesta Svit.

Víťazi pretekov Timea Mihoková a Pavol Orolín
z Bežeckého klubu Poprad.

Pretekári počas behu.

Preteky sa aj vďaka svojej atraktívnej trase tešia veľkej popularite a už mesiac pred
samotným štartom bola ich kapacita naplnená. Na trať, ktorá spája Štrbské a Popradské
pleso, vybehli pretekári zo Slovenska, Poľska
a Českej republiky, medzi ktorými nechýbal
vlaňajší víťaz Ľuboš Kováčik zo Súľova, Tom
Ondráček z Bežeckého klubu Brno, historicky
prvý víťaz etapových pretekov Tatry Running
Tour či ďalší český borec Vít Ryška, ktorý je
už štvornásobným víťazom Tatry Running
Tour. V silnej konkurencii sa však presadili
vlaňajší víťazi tatranskej série Prestige Tour
a zároveň držitelia premiérových titulov Be-

žecký kráľ a kráľovná Tatier, Pavol Orolín a
Timea Mihoková. Víťazmi nordic walkingu sa
stali Mária Oberhauserová z Margecian a Jozef Šoltés z OCÚ Rokycany.
V nedeľu si zmerali sily cyklisti na 8,7km
dlhej horskej časovke z Tatranskej Štrby na
Štrbské Pleso. Najrýchlejším mužom bol Peter Bodnovič, medzi ženami zvíťazila Daniela
Sokolová.
Víkendové športové podujatia zorganizoval v rámci iniciatívy Tatry v pohybe Sport
Club 1896 Štrbské Pleso, o.z. v spolupráci so
Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry.

Šachový turnaj
OPEN Tatry opäť na
Štrbskom Plese
Šach má vo svete takmer dvetisícročnú tradíciu. Stará indická múdrosť hovorí, že šach je
more, v ktorom môže mucha piť a slon plávať.
Ale predovšetkým, šach je potešením, ktoré
rozvíja tvorivé myslenie, pamäť, fantáziu, presnosť a vôľu. Môže ho hrať každý, od detí na
začiatku školskej dochádzky až po dôchodcov.

Účastníkom turnaja odovzdával ceny starosta obce.

Účastníci obľúbeného medzinárodného turnaja.

Šach je stará hra a súčasne
veľmi moderná. Dá sa hrať nielen
s počítačom, ale cez internet aj so
súpermi z iných krajín, ba i kontinentov. To je tiež veľká výhoda šachu oproti iným športom ako futbal
alebo tenis, pretože tieto sa môžu
na počítačoch hrať iba ako simulácie. Navyše šachové turnaje sa
dnes bežne prenášajú cez internet,
a diváci by sa veľakrát nezmestili
na veľké futbalové štadióny.

V dňoch 24. 9. – 1. 10. 2016 sme opäť na
Štrbskom Plese privítali účastníkov obľúbeného
medzinárodného šachového turnaja. Organizátorom tohto turnaja je Šachový klub ŠK Slovan
Bratislava. Od roku 1966 je tento turnaj zaradený do kalendára Medzinárodnej šachovej
federácie FIDE. Zúčastnilo sa ho 204 hráčov
z 12 štátov. Vo vyrovnanom závere turnaja
prvenstvo z minulého roku obhájil IM Tomáš
Krňan (CAN 2430). Víťazom doprovodného
bleskového turnaja sa stal GM Mikuláš Maník
(SVK 2478).
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VIANOČNÝ KONCERT
Po úspešnom vystúpení folklórneho súboru Poľana
zo Zvolena na minuloročnom Dni obce sme k nám opäť
pozvali umelecký súbor, ktorého riaditeľom je Ing. Pavol
Gejdoš zo Štrby.

Vystúpenie pre občanov sa uskutoční
v predvianočnom čase

v stredu 14. decembra 2016 o 19.00 hod v
sále Kultúrneho domu v Štrbe.
Srdečne Vás pozývame spríjemniť si adventné
obdobie s folklórnym súborom Poľana.

Vianočné trhy v štrbe
Atmosféra predchádzajúcich ročníkov

Pozývame vás na druhý ročník Vianočných trhov v Štrbe. Podujatie sa bude konať 17.12 a 18.12.2016 na námestí pri Obecnom úrade v
Štrbe. Veríme, že do našej obce zavítajú predajcovia s rôznym sortimentom a vám uľahčíme predvianočné nákupy. Samozrejme pripravujeme pre vás aj kultúrny program. Ďalšou tohtoročnou novinkou bude ukážka tradičnej zabíjačky spojená s ochutnávkou.
Ukončenie vianočných trhov vyvrcholí 27. ročníkom vianočnej slávnosti Otváranie dverí Vianoc podtatranských v nedeľu 18. 12. 2016.
Hosťami budú herec a recitátor Peter Rúfus a speváčka Anka Gajová.
Nech aj v Štrbe zaznie atmosféra Vianoc!
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sobota 17.12.2016
nedeľa 18.12.2016
od 11.00 hod

Vianočné trhy
Otváranie dverí
Vianoc podtatranských

námestie pri Obecnom úrade v Štrbe
Organ�átori podujatia
Art Café, s.r.o
www.artcafestrba.sk

Obec Štrba
Obec Štrba
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Zasmejme sa
Zopár viet na úvod.
Čas beží ako šibal, sťa by ho niekto
šibal. Ani sme sa nenazdali a už sa
opäť po mesiaci stretávame na humornej stránke. Jeseň vrcholí, dni sa
neustále krátia, noci predlžujú, lístie
opadalo a na dvere klope pani „Zima“.
Začiatkom mesiaca sme si zapálením sviečky, položením kytice na
hroby príbuzných, či známych, uctili
pamiatku zosnulých. Iný kraj, iný mrav,
v mnohých zemiach, sa v predvečer

tohto sviatku oslavuje „Halloween“.
Ľudia v maskách duchov a záhrobných bytostí, akoby sa vysmievali
smrti, bohom a posvätným veciam. No
v skutočnosti je to podobne ako čierny
humor, len únik zúfalého človeka modernej doby pred vlastným strachom,
úzkosťou a neistotou.
Poďme si trochu zašpásovať na túto
tému a tieto pochmúrne jesenné večery okoreniť štipkou čierneho humoru.
Stenlly

Kto sa smeje naposledy, o chvíľu
umrie.
Upravené
príslovie

- Pani suseda, prečo držíte popol
svojho nebohého manžela v sklenenej
urne???
- Keď on sa tak rád pozeral z okna...
--Ktosi klope na dvere.
- Pani, vášho manžela prešiel parný
valec!
- Sedím vo vani, opatrne mi ho podsuňte popod dvere.
---

Zo všetkých živočíchov len človek
sa vie smiať, hoci
má pre to najmenej dôvodov.
Ernest
Hemingway
- Móricko, nestrkaj tomu tigrovi ručičku
do klietky!
- Ale prečo, veď tu už hodinu ležala
pred klietkou a nikto si ju ani nevšimol!
--V pitevni hovorí jeden lekár druhému:
- Pozri, liečili sme ho na pečeň a zomrel
na zápal pľúc.
- Po pitve je každý generál.

Nadšený turista stojí na Štrbskom Plese, na vrchole skokanského mostíka
a rozplýva sa blahom pri pohľade na
okolitú krajinu.
- Tu je tak nádherne, tu by som chcel
raz umrieť...
Za ním stojaci turista poznamená:
- Za sto euro, môžem do vás drgnúť.

Počas operácie sa pýta jeden medik
roztržitého profesora:
- Dokedy budeme ešte operovať, pán
profesor?
Veď z toho chudáka pacienta už takmer
nič nezostalo...
- Čo? Operovať? Tak my teda nepitveme?
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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