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Nech pokoj Vianoc otvorí ľuďom srdcia dokorán...

Krásne vianočné sviatky Vám chcem priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby nadchádzajúci rok za to stál.
Ďakujem Vám za prejavenú priazeň,
dôveru a spoluprácu v uplynulom roku.
V novom roku 2017 Vám prajem
pevné zdravie, pohodu v rodine
a spokojnosť v práci.
Michal Sýkora
starosta obce
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Vážení spoluobčania,
milí čitatelia našich novín,
koľko neuveriteľných pocitov, túžob, súvislostí sa nám vynorí pri slove Vianoce.
Každý z nás by iste vedel povedať, čo v ňom dané slovo vyvoláva. Pre niekoho vytúžené dni voľna, iný sa zas teší na darčeky, no pre väčšinu sú to kresťanské sviatky,
preto sa tešia aj na návštevu niektorého zo štyroch našich chrámov. V jednom sa
však určite zhodneme, že sú to sviatky, ktoré nás napĺňajú veľkým citom a zároveň
obyčajným ľudským šťastím.
Vianoce majú v sebe vnútorný dar, niečo nesmierne jedinečné a neopakovateľné.
Tento krásny čas milujú nielen naši najmenší, ale aj my dospelí. Všetci sa tešíme na
chvíle vzájomného obdarúvania, vzájomnej úcty a porozumenia, na chvíle lásky
a pohody. Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý z nás snaží byť s blízkymi.
Takéto chvíle sú žiaľ len raz v roku, tak ich spoločne prežime v čo najlepšej pohode.
Určite si spomenieme aj na tých, ktorí už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále sú
živí v našich srdciach a spomienkach.
Tento čas je aj časom bilancovania. Preto využívam túto príležitosť a chcem Vám
všetkým poďakovať, ktorí ste prispeli k zveľadeniu a rozvoju našej obce vo všetkých
jej troch miestnych častiach – v obci, Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese,
k obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne
v rukách jej občanov.
Pri príležitosti týchto prekrásnych sviatkov Vám v mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu a obecných spoločností
chcem popriať krásne a veselé sviatky, plné lásky, hojnosti, domácej pohody
a splnených prianí. Zároveň Vám do Nového roka úprimne želám len to najlepšie,
veľa šťastia, zdravia, lásky, osobných, ako aj pracovných úspechov.
Príjemné a pokojné vianočné sviatky Vám všetkým.

Michal Sýkora
starosta obce
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Vianočná výzdoba v našej obci bude ešte krajšia
Najkrajšie sviatky v roku - Vianoce
nám pomaličky klopú na dvere a s nimi
začínajú prípravy spojené s výzdobou
našej obce, ktorá nepochybne k týmto
sviatkom patrí. Každoročne pred príchodom Mikuláša sa v našej obci rozsvietia
rôzne vianočné ozdoby a dekorácie, ktoré
pomáhajú vytvoriť tú správnu vianočnú
atmosféru. Vianočnú výzdobu sme aj
tento rok o niečo viac vylepšili a doplnili.
V Tatranskej Štrbe pribudol nový LED-kový vianočný stromček a na Štrbskom Plese nový šesťmetrový snehuliak. Po prvýkrát bude vyzdobená aj telekomunikačná
veža Towercomu s padajúcou kométou,
ktorá bude vytvárať akokeby „padajúci
svetielkujúci dážď“. Vianočná výzdoba sa
na Štrbskom Plese rozsvietila na Mikuláša a potrvá až do Veľkej noci.

Ozdobený stromček, snehuliak a hviezdy už tradične zdobia centrum obce.

Vianočné vyzdobené kostoly v obci.

Atmosféru Vianoc na Štrbskom Plese a v Tatranskej Štrbe umocňuje svetelná výzdoba.
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Bol u nás Mikuláš
Sv. Mikuláš prináša 6. decembra do rodín radosť a drobné darčeky. Prichádza v nádhernom červenom plášti, na hlave červená čiapka, má
dlhú bielu bradu, mohutné fúzy a kôš plný sladkostí. Takýto Mikuláš spolu s čertom prišiel aj medzi deti do Štrby v druhú adventnú nedeľu
4. decembra 2016.
Plná sála detí a rodičov tlieskala
v sále kultúrneho domu členom divadla
Na doske z Prešova, ktorí zahrali deťom
divadelnú rozprávku Snehulienka - rozprávkovú klauniádu plnú zaujímavých
nápadov s množstvom humoru, pesničiek
s peknými aj známymi melódiami, so živou hudbou sprevádzanou zaujímavým
nástrojom – ukulele. Príbeh pochádza
z autorskej dielne divadla a bol napísaný
na motívy slávneho príbehu „o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch“.
A potom prišiel aj očakávaný Mikuláš
a spolu s čertom sa prešiel sálou a počkal deti pri rozsvietenom stromčeku a vianočných ozdobách na námestí. Deti mu
recitovali, spievali, radovali sa, niektoré
i plakali, ale hlavne všetky sa tešili z mikulášskych balíčkov.

Do rozprávky o Snehulienke boli zapojené aj deti.

Stretnutie s Mikulášom pred rozsvieteným stromčekom.
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Predvianočné
stretnutie
s dôchodcami
Dôchodcov pozývame na stretnutie
s vianočným darčekom, programom
i s vianočným občerstvením, ktoré bude

21. decembra 2016 (streda)
o 13,00 hod. v hoteli Borovica na
Štrbskom Plese,
o 15,30 hod. v hoteli Rysy
v Tatranskej Štrbe,
o 17,30 hod. v sále
Kultúrneho domu v Štrbe
V programe budú účinkovať žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Štrbe
a deti Materskej školy v Štrbe i v Tatranskej Štrbe.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

rímskokatolický a. v.
cirkevný zbor Štrba
Štrba Tatr. Štrba
sobota
24.12.
nedeľa
25.12.
pondelok
26.12.
utorok
27.12.

8.00
24.00

9:00
22.00

10.00

10.30

po sv. omši
jasličková pobožnosť

9.00

10.30

Bohoslužby v chrámoch počas sviatkov
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Štrba
Adventné Večierne
Tatranská Štrba - 18:00 – stredy
Štrba
- 17:30 – utorky a štvrtky

3. nedeľa adventná

– 11. 12. – návšteva br. biskupa S. Sabola v zbore
- 8:30
- 10:00 – s Večerou Pánovou a so spoveďou
- 13:30 – prezentácia knihy o histórii nášho cirkevného zboru

Tatranská Štrba
Štrba

4. nedeľa adventná –

18. 12.
- 8:00 – s Večerou Pánovou a so spoveďou
- 9:30 – spoveď s Večerou Pánovou
- 10:30

Tatranská Štrba
Štrba

Štedrý večer

– 24. 12.
Tatranská Štrba - 15:30
Štrba
- 17:00

1. sviatok vianočný

– Narodenie Pána – 25. 12.
Tatranská Štrba - 8:30
Štrba
- 10:00
- 13:30

2. sviatok vianočný – 26. 12.
Silvester
31. 12.
Tatranská –Štrba
- 8:30
Tatranská
Štrba
Štrba
Štrba

15:30 – mládežnícke Služby Božie
- 10:00
17:00 – spoveď s Večerou Pánovou
-- 11:15

Nový rok – 1. 1.
Tatranská Štrba - 8:30
Štrba
- 10:00
- 13:30

Zjavenie Krista Pána mudrcom – 6. 1.
Tatranská Štrba - 8:30
Štrba
10:00
Rozpis sv. omší - -Rímsko-katolícky
kostol Štrbské Pleso

Rozpis sv. omší - Rímsko-katolícky kostol Štrbské Pleso
sobota 24.12.2016
21:00 hod. (polnočná)

18.00

17.00

nedeľa 25.12.2016 (Narodenie Pána)
8:30 hod.

streda
28.12.

18.00

17.00

štvrtok
29.12.

18.00

17.00

piatok
30.12.

18.00

pondelok 26.12.2016 (Sviatok sv. Štefana)
8:30 hod.

štvrtok 29.12.2016

17.00

16:00 hod.

sobota 31.12.2016 (koniec občianskeho roka)

sobota
31.12.

18.00

17.00

nedeľa
1.1.

10.00

okt.30

18:00 hod.

Nedeľa 1.1.2017 (Slávnosť Panny Márie Bohorodičky)
8:30 hod.

.
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PRVÉ SVIATKY NA ŠTRBSKOM PLESE
Po skončení Prvej svetovej vojny vznikla na troskách Rakúsko – Uhorskej monarchie 28. októbra 1918 prvá samostatná Československá republika. Celá krajina bola na sklonku roka 1918 ešte v „organizačnom“ chaose, no Štrbské Pleso už vtedy navštívili prví „turisti“ z Prahy, ktorí sa
rozhodli privítať už slobodný Nový Rok 1919 práve na tomto nevšednom mieste.

Zima na Štrbskom Plese - v pozadí Grand hotel.

Samotná osada Štrbské Pleso bola však
koncom roka 1918 prakticky opustená.
Poslední vojnoví hostia azylanti odišli z
osady ešte koncom leta a prouhorská kúpeľná správa, tušiac povojnové štátoprávne zmeny, v predstihu zbalila a odoslala
všetko hodnotnejšie zariadenie hotelov
do Budapešti. Inak povedané – kúpele vydrancovali a ponechali napospas osudu.
Stratil sa vtedy aj archív kúpeľného riaditeľstva. Zamestnancov, ktorí sa po letnej kúpeľnej sezóne stali prebytočnými,
prepustili a Štrbské Pleso spustlo. V zime
sa teda dymilo iba z jednej budovy a to z
erárnej horárne, ktorú horár Peter Havaš
- Horníček s rodinou neopustil ani v zime
1918 – 1919. Štátna lesná správa ho totiž
poverila aj dozorom nad vydrancovanými
budovami až do čias, kým osadu oficiálne
prevzal a dal do prevádzky jej nový vlastník – československé ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy.
Horár Havaš sa tak stal akosi mimovoľne
aj informátorom, ubytovateľom a do istej
miery aj hostiteľom prvých sporadických
povojnových návštevníkov Štrbského Plesa.
Prví zaklopali na dvere horárne v decembri 1918 štyria uzimení ľudia po
zdĺhavej ceste z Prahy. Pricestoval český
redaktor Alois Chytil s manželkou, švagrom a kamarátom stotníkom Dvořákom
a chceli zažiť na Štrbskom Plese nevšedné dobrodružstvo – silvestrovať vo Vysokých Tatrách. Zo železničnej stanice
Štrby prišli pešo a vliekli so sebou hŕbu
proviantu. Horár Havaš ich ubytoval v
inšpekčnej miestnosti horárne a potom
spolu privítali príchod Nového roka 1919,
prvého po vojne. Keď návštevníci zistili,
ako to na Štrbskom Plese funguje, dohod-

li sa s horárom, že čoskoro prídu opäť aj
so svojími ďalšími priateľmi a prinesú so
sebou okrem potravín aj lyže. Horár im pri
rozlúčke prisľúbil ubytovanie vo opustenej Vile Gomori – lak.
Pražskí hostia splnili svoje slovo už
vo februári 1919, kedy redaktor Chytil
aj s manželkou Júliou priviedli so sebou
na Štrbské Pleso ešte ďalších dvanásť
lyžiarov. Deviati boli členovia českého
Skiklubu a traja členovia Spolku zimných

osud/, vilu Tivoli premenovali na Marínu,
vilu Mária Terézia na Lyžiarsku útulňu,
neskôr však na Detvan, vilu Augustu na
Dom Jána Jiskru z Brandýsa, Grandhotel na Hotel Štrba, resp. Štrbské Pleso,
neskôr však na Kriváň, Jozefovu vilu na
Jánošík a vilu Gyulu Laszkáryho, ktorá
stála na odľahlom severnom okraji jazera, na Popelku. Premenovali aj Klotildinu
promenádu okolo plesa na Masarykovu
promenádu a nový názov dali aj ceste zo
Štrbského Plesa do Tatranskej Lomnice,
ktorá sa miesto dovtedajšieho názvu Klotildina cesta začala volať Cesta Slobody.
Tabuľky s jej novým názvom umiestnili aj
na viacerých miestach pozdĺž tejto tatranskej transverzálnej cesty počas výletu na
saniach s dvojzáprahom, ktoré im ochotne zapožičal správca Vyšných Hágov.
Nový názov Cesta Slobody krátko nato
úradne schválilo aj Ministerstvo pre správu Slovenska v Bratislave a používa sa
dodnes, rovnako ako aj väčšina názvov

Lyžiarky v dobovom oblečení.

športov. Zo štrbskej železničnej stanice
už tentokrát na Štrbské Pleso došli všetci
na lyžiach, spolu so zásobami jedla. Horár
Havaš ich ubytoval v sľúbenej Gomori –
lak, kde už bola aj skupina mikulášskych
a ružomberských milovníkov Tatier, vedených Fedorom Droppom. Všetci si čoskoro výborne porozumeli, delili sa o potraviny, starali sa o palivo a rúbali drevo,
striedali sa pri sporáku v kuchyni u Havašovcov a spolu sa stravovali v inšpekčnej
miestnosti horárne. Obe skupiny si prišli
na Štrbské Pleso vlastne zalyžovať, ale
napokon chceli byť aj trochu užitoční a
rozhodli sa tak zanechať po sebe v osade
„ducha nových čias“.
Z jednotlivých budov postupne odstránili staré firemné tabule a na dosky, ktoré
im horár poskytol začali maľovať nové
názvy budov, ktoré aj spolu vymýšľali.
Potom ich, opäť spolu aj pribíjali na čelné steny domov. Ako prvú premenovali
vilu Gomori – lak, v ktorej boli ubytovaní
na vilu Jazierka /po preložení stojí pred
ruinami Heliosu, čakajúc na svoj nový

Turisti počas zimnej sánkovačky v Tatrách.

jednotlivých objektov na Štrbskom Plese,
ktoré sa zachovali do dnešných čias.
Redaktor Chytil bol však aj skúsený fotograf a z februárového pobytu na
Štrbskom Plese a vo Vysokých Tatrách
odchádzal s množstvom zaujímavých záberov. Už v máji 1919 z nich usporiadal
v Prahe putovnú výstavu, ktorú osobne
otváral nový prezident republiky Tomáš
G. Masaryk a na vernisáž prišli takmer
všetci veľvyslanci akreditovaní v novom
Československu. Účastníci vernisáže tiež
vyzberali medzi sebou čiastku 15 000,korún v prospech znovuoživenia Štrbského Plesa.
Podľa knihy Osudy Štrbského Plesa
v zrkadle dejín od Ivana Bohuša
voľne spracoval Peter Chudý
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obradová poézia vianoc
V Štrbe, ako typickej poľnohospodárskej obci, zvyky a obyčaje určoval ľudový kalendár prác na poli a spájali sa so striedaním ročných období.

Na Štedrý večer chodili dievčatá spievať nábožné piesne (foto z predvianočnej slávnosti v obci).

Zimný cyklus kalendárnej obradovej poézie sa začínal v našej obci predvianočným
obdobím. Kúdeľné izby sa stali miestom, kde
sa nielen priadol ľan, ale sa pestovali aj rôzne
zvyky spojené so spevmi a spoločenskými
hrami.
Na Katarínu dievčatá čarovali s prútikmi
z vŕby, hrušky a slivky. Na každý priviazali farebnú stužku. Biela znamenala svadbu,
červená dieťa a čierna smrť. Prútiky dali do
hrnčeka s vodou a ktorý najskôr vypučal,
taký osud mal dievku postihnúť.
V predvečer na Ondreja bolo vždy rušno.
Dievky liali olovo cez kľúčovú dierku a podľa
tvaru hádali remeslo svojho nastávajúceho.
Varili šúľance, v ktorých boli lístky s menami
chlapcov, šúľanec si každá vybrala varechou,
prečítala meno a také mal mať aj jej muž. Večer triasli po dedine koly na plotoch so slovami: „Trasieme koly, kde majú štyri voly, a
ty, psíčku, breš, kde môj milý jest.“ O polnoci
chodili okolo kláta na rúbanie dreva, rozsypávali ľanové semeno so slovami: „Ondreju, Ondreju, na teba ho sejú, dajže mi znati, s kým
ja budem pri oltári státi.“ Zvyšok ľanového
semena zakrútili do uzlíčka, dali pod vankúš,
aby sa im prisnil ich budúci.
Keď parobci (chlapci) dlhšie neprichádzali do kúdeľnej izby, tak dievky z napradenej
priadze z vretena nakrútili motúz, podpálili a
čarovali so slovami: „Pálime motúzy na Jana,
na Miša, na Paľa, parobci neprichádzajú, pokoja v duši nedajú, na vretená nepribúda,

myšlienky za nimi blúdia, Ondreja nevynecháme aj tomu priučenô dáme, že neprišiel
ku nám prv, kým máme horúcu krv, že neprišiel v túto chvíľu, keď máme dušu roztúženú,
zato pomstu nech čaká a pred nami uteká,
motúz, motúz, sto vretien, koho chytím toho
zmetiem.“ Zhorený popol zobrali na metly a
rozutekali sa po dedine. Každého muža, ktorého stretli, bez rozdielu na vek a postavenie
bili metlami a šurcami (zásterami).

Rodina pri štedrovečernom stole.

Vianočné obdobie sa začínalo Luciou
(13. decembra). Bol to deň veštieb najmä pre mladé dievky, ktoré chceli vedieť,
kedy sa dostanú pod čepiec. Keď gazdiná
piekla na Luciu chlieb, dievka utekala s
prvým bochníkom na ulicu a ako sa volal prvý muž, ktorého zbadala, tak sa mal
volať jej budúci.
Od Lucie do Vilije (24.december) boli v
Štrbe tzv. stridžie dni. Chlapci robili Luciový stolček, v ktorom nesmel byť ani jeden
klinec, bol na jednej strane menší a pri
používaní klopal. Stolček mal počas týchto dní čarovnú moc, dievky počítali klopkanie, čo znamenalo koľko budú mať detí
a mládenci zase o koľko rokov sa oženia.
Tiež strúhali drevo a nastrúhané triesky
na Štedrý večer o polnoci zapálili. Okolo
ohňa urobili kruh svätenou kriedou, aby
prilietajúce strigy nemali prístup k ohňu.
Čarovnú moc mali aj vráta, z ktorých vypadol suk. Cez dierku videli, ktorá žena
je strigou.
Dvanástim dňom od Lucie do Vilije sa
pripisoval hospodársky význam. Predstavovali 12 mesiacov v roku a podľa počasia v jednotlivých dňoch veštili, aké bude
počasie v budúcom roku.
Na sv.Tomáša (21.december) ráno chodievali muži vinšovať po rodine: „Vinšujem
Vám toho Tomáša, aby vám neprismudla
v hrnci kaša, aby sa vám všetko zlé zma-
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Tradičná zabíjačka neodmysliteľne patrila k predvianočnej atmosfére.

rilo a v roku novom všetko zdarilo.“
Pred vianočnými sviatkami sa robili zabíjačky, ženy piekli koláče a kuchne, deti
zdobili vianočné stromčeky. V Štrbe sa
stavanie vianočného stromčeka datuje od
roku 1919.
Na Štedrý večer chodili v dopoludňajších hodinách vinšovať po domoch valasi, pastieri kráv a obecný hrobári. Za
vinš dostávali zemiaky, kapustu a chlieb.
V odpoludňajších hodinách chodili spievať cigánky s deťmi.
Pri večernom zvonení sa dievčatá cho-

dili umyť vodou z jarku, aby boli po celý
rok pekné.
Na Štedrý večer chodili dievčatá spievať nábožné piesne pod okná mládencov.
Ak dievča chodilo s mládencom, dievčatá
po zaspievaní a pozdrave zakričali: „Totka, tu mace nevestu!“ Budúca svokra
dievča zavolala do izby a pohostila. Keď v
dome nezasvietili a neotvorili, tam dievky
zaspievali pesničku: „Tomuto domu koňacu nohu, kto nám nič nedá, nech ju objedá, tam je za pecou, prikrytá vrecom.“
Z vianočných zvykov bolo najrozšíre-

nejšie chodenie s betlehemom. Táto hra
sa udržala v Štrbe do II. svetovej vojny.
Túto tradíciu dnes podľa možností zachováva DFS Štrbianček.
Štedrovečerná večera bola pestrejšia
ako po iné sviatky. Hlavným jedlom bolo
mäso, kapusta, lokša s makom a slivkami
a halušky s bryndzou. Gazdovia dávali zo
štedrovečerného jedla aj dobytku, najmä
chlieb s cesnakom, ktorý mal odohnať
všetky choroby hospodárskych zvierat.
Na 1.sviatok vianočný chodili chlapci
vinšovať po rodinách a susedoch: „Vinšujem vám toto božie narodenie vo šťastí, vo
zdraví, v hojnom božskom požehnaní, na
poli úrod, vo dvore príchod, v dome lásku,
svornosť a úprimnosť.“ Chlapci chodievali
vinšovať aj na Nový rok: „Vinšujem vám
nový rok, aby vám odpadol z pece bok
a z kozuba rúra, žeby vám totka na teraz rok ostali hrubá.“ Na novoročnú Viliju
chodili po domoch spievať aj cigánky: „Už
nám prišla nová radosť, že sa nám narodil
Nový rok, že sa nám nastanul hojný rok.“
Vianočné vinše mali magický význam,
mali privolať dobrú úrodu, uchovať a rozmnožiť dobytok, priniesť zdravie hospodárovi a jeho rodine.
Použitá literatúra: Peter Švorc: Štrba
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Štrbania na fotografiách Jozefa Doležala
Životu našej obce sa venoval aj fotograf Jozef Doležal. O jeho pôsobení sme
vás informovali v Štrbských novinách
č. 8-9 na str. č. 24.
Dnes vám prinášame výber z jeho fotografií, na ktorých sú obyvatelia našej
obce. Tematicky sme vybrali fotografie z
prác na poli, salaši, vo dvore, ako sa deti
hrajú na lúkach a koledníkov, ktorí patria
k Vianociam. Iste vás poteší, keď spoznáte na fotografiách vašich blízkych alebo
samých seba z detských rokov. Fotografie poskytla dcéra Jozefa Doležala Mgr.
Ivica Hönschová, ktorá žije v Liptovskom
Hrádku.
Foto: archív Jozefa Doležala
Fotograf Jozef Doležal.
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Ručne maľované mapy obce a jej miestnych častí
Spoločnosť CBS, spol. s r.o. Banská Bystrica spracovala pre našu obec ručne maľované mapy ako originálne obrazy obce Štrba
a Tatranskej Štrby, ktoré sú vytvorené technikou akryl v drevenom ráme. Pripravuje sa aj mapa Štrbského Plesa. Obrazy o rozmeroch
132x88 cm a 120x80 cm, budú umiestnené v priestoroch Obecného úradu v Štrbe.
Ručne maľovaná mapa
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Novinky v športovom areáli na Štrbskom Plese
Bežecké lyžovanie na Slovensku má dlhodobé korene. Je viacero stredísk, ktoré sa
venujú práve tomuto športu. Jedným takým
je aj Mengusovský Bežkársky Raj, ktorý
sme do sezóny 2015/2016 spravovali. Po
ukončení tejto sezóny sme si položili jednoduchú otázku, či ďalej neefektívne pokračovať v Mengusovciach, alebo sa pokúsiť
nájsť lokalitu a partnera pre ďalšie pokračovanie s oveľa vyššou nadmorskou výškou
v akej sme doteraz pracovali. Prirodzenou
odpoveďou bola spolupráca s obcou Štrba
– teda Štrbské Pleso. A tak už v apríli tohto
roku sme spoločne zasadli za rokovací stôl
s pánom starostom Michalom Sýkorom a
začali hľadať spoločné prieniky vzájomnej
spolupráce. Napokon už v polovici roka
sa nám podarilo nájsť spoločné riešenia
a v októbri sme po prvý raz nastúpili ako
prevádzkový partner do Areálu bežeckého
lyžovania na Štrbskom Plese. Tento areál
dostal nový oficiálny názov Areál bežeckého lyžovania SNOW – je to tradičný názov
vychádzajúci z fonetického základu SEN.
Hlavnou cieľovou skupinou sa pre naše úsilie stane bežný turista – amatér – začiatočník, ale taktiež skúsený bežkár – športovec
– profesionál. Ide o dennodennú úpravu bežeckých tratí, pričom našou snahou je, aby
sa služba úpravy tratí skvalitnila, ďalej je to
zasneženie technickým snehom, a vybudovanie detského a mládežníckeho parku, parku pre najmenších. V budúcnosti plánujeme
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Lyžiarsky bežecký areál na Štrbskom Plese je pripravený privítať vrcholových športovcov i rekreačných bežkárov.

rozšíriť bežecké trate na Mlynickú dolinu
– teda opätovne obnoviť existujúce trate,
na ktoré sa zabudlo a tak vlastne vytvoriť
dostatočný priestor pre turistické vyžitie v
bežeckom lyžovaní počas pretekov, kedy
sú bežecké trate z pochopiteľných dôvodov
pre bežného návštevníka uzavreté. Už od
tejto sezóny majú návštevníci k dispozícii
stan pre oddych – uloženie si vecí – ako
aj posedenie. Súčasťou stanu je stánok
rýchleho občerstvenia. Ďalšou novinkou je
priamo v areáli servis a požičovňa bežiek,
kde poskytujeme hotelovým hosťom a náv-

števníkom možnosť zapožičania si bežiek –
pre skusenejších bežkárov možnosť servisu
mazania, prípadne opravy lyží.
Dúfame, že počas zimnej sezóny budeme
môcť upravovať aj trate priamo na Štrbskom Plese – pre bežného návštevníka je
to vynikajúci rovinatý terén na rozjazdenie a
v prípade pretekov aj vytvorenie možnosti si
spokojne zabežkovať mimo pretekárskych
tratí. Veríme, že práve takéto drobné služby
spríjemnia pobyt návštevníkom Štrbského
Plesa.
Ing. Peter Mosný, JK Napoli, s.r.o.

Konferencia – tunel popod Vysoké Tatry
Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnila v Starej
Lesnej konferencia k problematike budovania tunelov v horských strediskách. Prezentovaný bol železničný tunel, ktorý je vyrazený v skalách vo švajčiarskych Alpách a v
súčasnosti sa pripravuje budovanie podobného tunelu v Taliansku a Rakúsku. Tunel
slúži na osobnú prepravu cestujúcich, ale aj

Konštrukciu tohto zariadenia, ktoré razilo Gotthardský tunel vo Švajčiarsku, dodali Slováci.

na prepravu nákladov. Z pohľadu ochrany
prírody je to najekologickejšia preprava. Na
tejto konferencii boli odprezentované riešenia obidvoch tunelov. Je zámer, aby sa
podobný tunel vybudoval aj medzi Slovenskom a Poľskom s tým, že vstupná stanica
na Slovensku by bola na Štrbskom Plese.
V závere konferencie boli v rámci diskusie
zhodnotené možnosti výstavby takéhoto
tunela na Slovensku zo strany miestnej aj
regionálnej samosprávy. Za slovenskú stranu prezentovali stanovisko primátor mesta

Poprad J. Švagerko, starosta obce Štrba
M. Sýkora, primátor mesta Spišská Belá a
súčasne podpredseda PSK Š. Bieľak a za
mesto Vysoké Tatry G. Jamnický. Okrem
predstaviteľov slovenskej a poľskej strany
prezentovali stanovisko aj zástupcovia vedeckej obce. Predstavitelia slovenskej strany tlmočili stanovisko, že tejto myšlienke sú
naklonení obyvatelia tatransko-podtatranského regiónu, je to regionálna stavba s medzinárodným významom. Z tohto dôvodu sa
uvažuje o financovaní z európskych fondov.
Súčasne bude potrebné rokovať s predstaviteľmi vlády a parlamentu o podpore tohto
cezhraničného projektu. Po všetkých pokusoch z minulosti o prepojenie Tatier z oboch
strán je to najprijateľnejší zámer. Preto veríme, že sa obyvatelia nášho regiónu tohto
tunela dočkajú a bude prínosom pre rozvoj
cestovného ruchu a nášho regiónu.
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LEGENDÁRNY JAROLÍMKOV MOSTÍK BOL NA ŠTRBSKOM PLESE POSTAVENÝ PRED 90-TIMI ROKMI
Aj keď prírodný snehový mostík pre skoky na lyžiach bol na svahu Klát na Novom Štrbskom Plese postavený už v roku 1918, športová história
skokanských mostíkov v Mlynickej doline sa začala až pred 90–timi rokmi vybudovaním dnes už legendárneho Jarolímkovho mostíka v roku 1926
aj za výdatnej účasti tesárov zo Štrby.
V počiatkoch pretekového lyžovania u
nás sa najväčšej obľube tešili skoky na
lyžiach. Záujem pretekárov i verejnosti o
túto disciplínu celkom prirodzene viedol
priaznivcov k stavbe skokanských mostíkov, najskôr v tatranskej oblasti a postupne aj v inom prostredí.
Priekopníkom v tejto aktivite bol spolumajiteľ a hlavný lekár sanatória a kúpeľov
v Tatranskej Polianke MUDr. Michal Guhr.
Najprv sa angažoval v turistickom lyžovaní, ale potom zanietene pripravoval nástup
pretekového lyžovania, pre ktoré dal vybudovať aj potrebné technické podmienky.
Už v roku 1910 postavil v meandri Červeného potoka nad obcou Gerlachov v nadmorskej výške 940 m prvý lyžiarsky mostík na dnešnom území Slovenska. Mostík
profilom kopíroval prírodný sklon terénu a
mal 140 cm vysoký odrazový stôl. Uskutočnili sa na ňom aj prvé lyžiarske preteky v skoku na lyžiach v roku 1911, ktoré
vyhral poliak Bruno Weiss z Bialky Bialej
skokom 9,5 m. Čoskoro však mostík nevyhovoval požiadavkám skokanského
športu a tak MUDr. Guhr postavil postupne ďalšie väčšie mostíky, najskôr na Žltej

Doskočisko s tribúnou pre 1 500 divákov.

Rekonštruovaný Jarolímkov mostík pripravený na preteky.

stene, potom na Krížnom kopci a nakonie i
na ceste do Velickej doliny nad Tatranskou
Poliankou. Na tom najväčšom „Guhrovom“
mostíku skočil poľský pretekár Stanislav
Marusarz v roku 1930 až 53 m. Mostík bol
neskôr v roku 1955 asanovaný.
Prvý prírodný snehový mostík na svahu Klát nad Novým Štrbským Plesom dal

v roku 1918 postaviť Karol Móry. Pretekári – skokani sa zhromaždili na vrchole
Kláta a po jednom sa spúšťali na mostík,
doskočili a zastavovali sa až na zamrznutej hladine jazera. Už v roku 1920 sa
na ňom uskutočnili aj prvé Majstrovstvá
Československa v skoku na lyžiach a v
preteku združenom, bežci súťažili na trati
dlhej 18 km. Víťazom skokanskej súťaže sa stal Josef Helta z Plzne výkonom
21 m, v preteku združenom zvíťazil Karel
Jarolímek, neskorší projektant a staviteľ
nového mostíka v Mlynickej doline na
Štrbskom Plese. Na Kláte pri hoteli Móry
neskôr v roku 1923 postavil Klub tatranských lyžiarov mostík s umelou nájazdovou konštrukciou.
V roku 1926, teda pred 90–timi rokmi
postavili v Mlynickej doline na Štrbskom
Plese drevený lyžiarsky mostík s normovým bodom 50 m, podľa návrhu a projektu
Karla Jarolímka, ktorý neskôr dostal meno
práve po tomto architektovi. Mostík bol
postavený s pomocou štrbských tesárov a
vojakov, ktorým velil kapitán Sobek, veľmi
pomáhal aj riaditeľ štátnych kúpeľov Karol
Lichtág a polesný Martin Lehotský. Mostík
„pokrstil“ už v zimnej sezóne 1927/1928
svetoznámy nórsky pretekár Sigmund
Ruud skokom dlhým 62 m. Starostlivosti
o nový mostík sa ujal Športový klub Vysoké Tatry, ktorý v roku 1932 založil profesionálnu lyžiarsku školu vo Vysokých
Tatrách. Pôsobila v troch najväčších tat-
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kovom mostíku sa už od roku 1928 začali
organizovať prvé preteky o Tatranský pohár /TP/, tie prvé vyhral Johan Mohwald
z HDW /Hauptverband deutscher Wintersportvereine – Hlavný zväz nemeckých
spolkov pre zimné športy/ s najdlhším
skokom 37 m. Druhý ročník TP vyhral v
roku 1929 Nór Sigmund Ruud skokmi dlhými 55 m, tretí ročník TP sa uskutočnil
v roku 1931 a vyhral ho J. Šimunek zo
Slávie Praha. Až s odstupom času sa na

Rozhodcovská veža pod mostíkom.

ranských osadách a na Štrbskom Plese ju
viedol František Bujak.
Jarolímkov mostík bol potom niekoľko
krát prestavaný. Najväčšia rekonštrukcia
mostíka pod vedením svojho autora bola
v roku 1934, aby vyhovoval normám na
Preteky FIS 1935.
Mostík bol kompletne prestavaný, drevený nájazd sa zvýšil až na výšku 54 m.
Bola vybudovaná aj nová rozhodcovská
veža a tribúna pre 1 500 divákov na stá-

Anglicko a Československo, kongres FIS
vo švédskom Solleftea v roku 1934 vybral
ČSR a v rámci neho z troch kandidátov na
usporiadanie /Špindleruv Mlýn, Banská
Bystrica a Vysoké Tatry/ vyšli víťazne
Vysoké Tatry. Súťaže sa uskutočnili aj v
Tatranskej Lomnici a Starom Smokovci,
na Štrbskom Plese boli súťaže v skoku a v
behu na 18 km. Mostík mal vtedy normový bod 70 m, no počas samotných pretekov bolo veľmi zlé počasie – prudký vietor
a sneženie a tak víťazný skok mal dĺžku
len 58 m. Pri samotnej príprave pretekov
finančne pomohla aj obec Štrba a okrem

Jarolímkov mostík počas výstavby.

tie a 600 miest na sedenie, ako aj šatne,
sociálne zariadenia, ošetrovňa, kancelárie,
ohrievarne a bufety. V amfiteátri dojazdu
bolo miesto až pre 15 000 divákov. Vynaložené náklady presiahli viac ako štvrť
milióna korún. Dodávateľom stavebných
prác bol popradský staviteľ Jozef Šašinka.
Najvýznamnejším športovým podujatím
na tomto mostíku boli Preteky FIS 1935,
ktoré boli neskôr označené ako riadne
Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní.
O toto podujatie sa pôvodne uchádzalo

Momentka z výstavby starého skokanského
mostíka z roku 1926.

toho viac ako 100 jej občanov pomáhalo
počas pretekov pri rozličných prácach bez
nároku na odmenu.
História skokanského lyžovania na Štrbskom Plese hovorí aj o tom, že na Jarolím-

Na výstavbe Jarolímkovho mostíka pracovali
aj tesári a robotníci z našej obce.

Veľkonočné sviatky v roku 1936 uskutočnil posledný medzivojnový 4. ročník TP,
ktorý vyhral Jaroslav Lukeš zo Špindlerovho Mlýna skokmi 52,5 a 65 m. Slovenskí
skokani štartovali prvýkrát na Jarolímkovom mostíku až v roku 1932 a to bratia
Pfitznerovci a Ivan Štípala z Ružomberka.
Súťaž skokov vtedy vyhral známy Poliak
Stanislaw Maruszar, ako ako predskokan
sa predviedol aj syn miestneho lesníka
Pavel Špendel. Jarolímkov mostík z roku
1935 bol až do roku 1952 najväčším skokanským mostíkom v Československu.
Terény a zariadenia na Štrbskom Plese dvakrát využila na svoje akcie aj česká národná telovýchovná jednota Sokol.
V roku 1932 to boli preteky slovanského
sokolstva, kde sa okrem behov na lyžiach
súťažilo aj v skoku a v preteku združenom,
podobne to bolo aj pri posledných predvojnových Sletových hrách v roku 1938
v lyžovaní, ktoré boli súčasne prebormi
slovanského sokolstva, a ktorých sa zúčastnilo takmer 500 pretekárov.
V roku 1941 strhla víchrica nájazd drevenej konštrukcie mostíka, ale Lyžiarsky od-
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bor Klubu slovenských turistov a lyžiarov
ju v roku 1942 postavil znova, pričom bol
zvýšený normový bod mostíka na P 73,5.
Ďalšie významnejšie preteky sa na mostíku uskutočnili až po vojne v roku 1948
ako Zimné sletové hry. V roku 1950 sa na
ňom uskutočnil ešte II. ročník Tatranského
pohára, pri ktorom súťaž v skokoch sledovalo až 16-tisíc divákov. Mostík sa potom používal až do roku 1952, definitívne
však bol odstránený až v roku 1965 pred
výstavbou terajšieho stredného a veľkého
skokanského mostíka v areáli FIS pred
Majstrovstvami sveta v roku 1970.
Podľa knihy Jána Terezčáka Dejiny
lyžovania na Slovensku 1945 – 2000
voľne spracoval Peter Chudý

Jarolímkov mostík sa používal až do roku 1965.

40 rokov hotela Patria
Napriek počiatočnej kritike o necitlivom zásahu do krásy prírodného prostredia jazera Štrbské pleso jeho vybudovaním pri severnom brehu
tohto vysokohorského plesa si Hotel Patria vybudoval za krátky čas 40–tich rokov svojho fungovania od roku 1976 výborné renomé a v súčasnosti
patrí k najkrajším a najlepším hotelom vo Vysokých Tatrách.
Hotel Patria, ktorý bol pomenovaný podľa
2 203 m vysokého štítu v bezprostrednom
zázemí Štrbského Plesa bol slávnostne otvorený 20. 12. 1976. Jeho projektantmi boli
Ing. Arch. Zdeňek Řihák a Ing. Arch. Alojz
Somora zo Štátneho projektového ústavu obchodu v Brne, samotnú výstavbu realizovali
košické Hutné stavby. Esteticky riešené interiéry navrhol akademický architekt Bohuslav
Rychlink z Prahy. Hotel stojí v ústí Mlynickej
doliny, približne 100 m od severného brehu
jazera. Monoblok v tvare hranola má 10 po-

schodí. Na 9. poschodí bola pôvodne vybudovaná reštaurácia Horizont klub. Ubytovacia kapacita bola 135 komfortne vybavených
dvojlôžkových izieb s možnosťou prísteliek a
14 apartmánov. Základnému stravovaniu
slúžila Slnečná reštaurácia so 160 stoličkami
a osobitný vchod z východnej strany viedol
do rázovitej reštaurácie Slovenka s 80 stoličkami. Lákal aj nočný Vatra bar a Lovecký
salónik, na vstupe do hotela zaujala aj hotelová hala s kaviarňou a denným barom. Kongresová hala s 220 sedadlami umožňovala

Typický pohľad na jeden z najznámejších hotelov v Tatrách - hotel Patria na Štrbskom Plese.

využitie hotela aj mimo sezóny. Hotel mal aj
neveľký bazén a od roku 2000 aj vlastné relaxačné centrum.
V snahe výjsť v ústrety neustále rastúcim
požiadavkám hosťov hotela i zvýšeniu samotnej konkurencieschopnosti hotela jeho
vedenie zrealizovalo postupne viacero interiérových stavebných úprav i dostavbu hotela
na jeho západnej strane. S cieľom zvýšenia
ubytovacej kapacity bol zrušený Horizont
klub na 9. poschodí, zrušila sa aj reštaurácia Slovenka a Vatra bar, pričom z tohto
priestoru bol vytvorený Vatra klub aj s bowlingovými dráhami. Krušné chvíle však zažili
zamestnanci hotela pri požiari jeho strechy
na jeseň 1986. Interiérovými zmenami prešla
i vstupná hala, rozšírila sa i kapacita kongresovej haly a dvoma etapami dostavby prešlo
i nové wellness centrum. Ozdobou hotela je
aj štýlová Koliba Patria, vybudovaná v roku
2006 na mieste schátralej ubytovne Tuček
/pôvodná Vila Pála Prónayho z roku 1891/
na východnom okraji jazera. V priebehu pár
rokov si získala neuveriteľnú popularitu a tak
už v roku 2015 bolo potrebné rozšíriť pri tomto objekte priestory kuchyne a v tomto roku
aj vyhliadkovú terasu.
Prvým riaditeľom hotela sa stal Ján Lištiak z neďalekého Važca, tým aktuálnym je
od roku 1991, teda už 25 rokov, Ing. Jozef
Bendžala, ktorý v súčasnosti patrí k služobne najdlhšie pracujúcim riaditeľom jedného
hotela v tatranskej oblasti vôbec. Z kolektívu
zamestnancov, ktorí začali v hoteli pracovať
od decembra 1976 už nezostal v hoteli nikto,
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tým „posledným mohykánom“ bol dlhoročný
vrchný čašník v Slnečnej reštaurácii Štefan
Kapraľ z Tatranskej Štrby, ktorý odišiel do
starobného dôchodku k 1. 11. 2016. Hotel
bol dlhé roky počas svojho začlenenia v sieti
Interhotelov Tatry aj školiacim pracoviskom
pre žiakov Odborného učilišťa spoločného
stravovania v Hornom Smokovci, v súčasnosti táto prax pokračuje pre študentov viacerých hotelových akadémií z celého Slovenska. Napriek pomerne vysokému percentu
nezamestnanosti v našom regióne má hotel
aj v súčasnosti problémy s nedostatkom
najmä pomocných pracovných síl do stravovacej i ubytovacej prevádzky, zamestnanci
totiž nie sú vždy ochotní dochádzať do práce
buď vzhľadom na dlhšiu vzdialenosť, alebo
nevyhovujúce spoje. Pozitívnom je však skutočnosť, že „pevnú kostru“ kolektívu zamestnancov tvorí viacero pracovníkov, ktorí sú mu
verní už viacero desaťročí, niektorí zamestnanci pracovali určitú dobu aj v zahraničí a
vrátili sa naspäť do práce do hotela.
Hotel má už vybudovanú svoju stálu klientelu, najčastejšími hosťami sú samozrejme
Slováci, viacerí z nich navštevujú hotel pravidelne aj viackrát do mesiaca. Pravidelne sa
opakujú aj mnohé domáce i zahraničné odborné kongresy, semináre, podnikové podujatia, zasadnutia odborných stavovských
komôr, či zimné a letné športové firemné
hry. Hotel už dlhé roky patrí k ubytovacím
zariadeniam, ktoré majú nielen vo Vysokých
Tatrách, ale i na celom Slovensku podľa ekonomického týždenníka Trend najvyššiu priemernú vyťaženosť ubytovacej kapacity. Hotel
je prostredníctvom ZHRS aj členom RDA
/Združenia autobusových dopravcov/ a tak
ho často navštevujú aj autokarové skupiny
turistov, najmä seniorov z Nemecka, Rakúska, či Švajčiarska. Hotel má vo Vysokých
Tatrách aj prím v počte prenocovaní turistov z Južnej Kórei vďaka dobrej spolupráci
s cestovnými kanceláriami Vienna Holiday
a Euroskop.
V priestoroch hotela sa za doterajšie roky
jeho existencie uskutočnilo aj množstvo návštev a spoločenských akcií našich najvyšších
ústavných činiteľov, od roku 1993 sa tu prakticky vystriedali takmer všetci ponovembroví
prezidenti, predsedovia parlamentu i predsedovia vlády Slovenskej republiky, opakovane tu boli zasadnutia pléna i predsedníctva
Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie
horských sídiel Slovenska i Zväzu hotelov a
reštaurácií SR. Po svojom prijatí za riadneho
člena tu v roku 1998 tatranskí horskí vodcovia s úspechom usporiadali 3–dňové valné
zhromaždenie UIAGM /Medzinárodnej únie
asociácií horských vodcov/. Mesto Vysoké

V zimných mesiacoch sa k hotelu Patria dostaneme aj po zamrznutej hladine jazera.

Tatry tu zase v roku 2006 usporiadalo riadne zasadnutie Európskej asociácie horských
sídiel, ktorej sa slovenská asociácia stala tiež
riadnym členom.
Blízkosť lyžiarskeho areálu FIS na Štrbskom Plese predurčila hotel aj za miesto
ubytovania účastníkov i organizovaných spoločenských podujatí prakticky pri všetkých
medzinárodných lyžiarskych podujatiach,
ktoré sa tu od roku 1976 uskutočnili. Jednalo sa trikrát o Svetové zimné univerziády
/1987, 1999 a 2015/, trikrát o Majstrovstvá
sveta juniorov FIS v klasických lyžiarskych
disciplínach /1990, 2000 a 2009/ ako aj
o EYOD /Európske olympijské dni mládeže/
v roku 1999. Hotel však hostil aj účastníkov
všetkých pretekov Svetových pohárov v klasických lyžiarskych disciplínach v rokoch
1979 až 2001, z tých najznámejších svetových pretekárov stačí na ukážku spomenúť
legendárneho skokana na lyžiach Fína Mattiho Nykanenna, fenomenálneho nórskeho
bežca na lyžiach Bjorna Daehlieho, či nezabudnuteľného japonského združenára Kenjiho Ogiwaru, víťazstvo ktorého vo Svetovom
pohári v roku 1993 si prišiel do Vysokých
Tatier pozrieť aj 10–členný štáb japonskej televízie z Tokia spolu s prezidentom Japonskej
lyžiarskej federácie Yoshirom Itom.
Hotel však navštívilo aj množstvo renomovaných svetových športových osobností, boli tu
dvaja Prezidenti Medzinárodného olympijského výboru, terajší prezident MOV Nemec Thomas Bach v roku 1994 ako predseda hodnotiacej komisie kandidatúry Popradu – Tatier na
ZOH 2002, a predchádzajúci Belgičan Jacques
Rogge v roku 1999 počas EYOD, ktoré usporiadal SOV na Štrbskom Plese, dvaja prezidenti Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS, ten
minulý Švajčiar Marc Hodler v roku 1995 pri
oslavách 25. výročia usporiadania MS 1970
na Štrbskom Plese a terajší opäť Švajčiar Jean

Franco Kasper v roku 1999 po jeho zvolení za
prezidenta FIS. Hotel v roku 1995 hostil aj riadny kongres Medzinárodnej sánkarskej federácie FIS spolu s jej prezidentom Nemcom Josefom Fendtom. V roku 2003 v ňom športový
riaditeľ FIS pre severskú kombináciu, bývalý
3-násobný olympijský víťaz a 4-násobný víťaz
Tatranského pohára Nemec Ulrich Wehling
usporiadal aj Seminár technických delegátov
FIS pre severskú kombináciu pre TD z celého
sveta. K tejto plejáde športových osobností
určite treba zaradiť aj troch prezidentov Medzinárodnej asociácie univerzitného športu
FISU, ktorí na Štrbskom Plese slávnostne
otvárali Zimné univerziády, v roku 1987 to bol
Američan George E. Killian, v roku 1999 to
bol Talian Primo Nebielo a v roku 2015 to bol
Francúz Claude–Louis Gallien.
Ťažké chvíle pre hotel nastali aj pri pamätnej víchrici 19. 11. 2004, kedy bola zničená
tretina tatranského lesa a samotné Štrbské
Pleso bolo takmer 48 hodín odrezané od okolitého sveta. Hostia hotela sa tak po skončení
svojich pobytov nevedeli ani dostať domov a
samozrejme tí noví sa zase nevedeli dostať do
hotela. Z hľadiska histórie hotela to však bola
len jedna z rušných epizód, to podstatnejšie je,
že za tých 40 uplynulých rokov hotel potvrdil
svoju pozíciu exkluzívneho štvorhviezdičkového hotela s označením Wellness a kongresový hotel Patria, ktorý je právom považovaný
za najkrajší vo Vysokých Tatrách. Vo svojich
útrobách skrýva pre svojich návštevníkov
pestrú mozaiku nádherných prekvapení.
V nevšednom prostredí sa tu nachádza útulné pohodlie, veľký výber gastronomických
špecialít, osvieženie a relax vo Wellness Patria
Aqua Paradise i úslužný personál, pripravený
Vám poskytnúť vždy širokú škálu kvalitných
hotelových služieb.
Podľa hotelových materiálov
voľne spracoval Peter Chudý
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NÁŠ TROMF NA NAJÚSPEŠNEJŠIEHO ŠPORTOVCA KRAJA
Prešovský samosprávny kraj každoročne vyhodnocuje najúspešnejších športovcov kraja za uplynulý rok. Obec Štrba tento rok predkladá do
tejto ankety aj svoje „najhorúcejšie ohnivko“, biatlonistu Martina Otčenáša, ktorý získal na tohtoročných Majstrovstvách sveta v letnom biatlone
v estónskom Otepää až dve zlaté medaily, čo je jeho doteraz najvýraznejší úspech v letnom biatlone.

Martin Otčenáš na stupni víťazov počas MS
v letnom biatlone v ruskom Ťumeni – rok 2014.

Člen Dukly Banská Bystrica cestoval pritom na tohtoročné Majstrovstvá sveta do estónskeho Otepää /26. – 28. augusta 2016/
dosť narýchlo, lebo len tesne pred tým dokončil vysokoškolské štúdium na Univerzite
Mateja Bela, ktoré sa dlho naťahovalo. Pre
samotné štátnice zmeškal aj záverečnú prípravu so slovenským reprezentačným biatlonovým družstvom v samotnom Estónsku.
On sám tam necestoval preto s veľkými očakávaniami, ale z dosiahnutého úspechu mal
veľkú radosť.
Martin Otčenáš získal pri svojom treťom
štarte na Majstrovstvách sveta v letnom
biatlone 2016 v konkurencii pretekárov

Martin Otčenáš na pretekoch v letnom biatlone.

z pobaltských krajín, Ukrajiny, Ruska a
Čiech až 2 zlaté medaily. Obhájil nielen
zlatú medailu z minuloročných MS 2015 v
Rumunsku v stíhacích pretekoch na 12,5
km, ale pridal zlato aj na 10 km v šprinte.
Zavŕšil tak úspešnú trojročnú sériu svojich
vystúpení na letných MS v biatlone, pretože
už pri svojej premiére na MS 2014 v Rusku
získal bronzovú medailu. Úspešný bol aj na
biatlonových Majstrovstvách Európy 2015,
odkiaľ si priviezol striebornú medailu ako
člen štafety.
Martin podal výborný výkon nielen na
trati, ale i na strelnici, kde sa celkovo v
šiestich položkách v oboch pretekoch za
premenlivého a miestami až silného vetra
pomýlil v streľbe iba štyrikrát. Bol to zatiaľ
jeho najvýraznejší úspech v letnom biatlone.
V šprinte na 10 km zvíťazil časom 26:14,9 s.
pred druhým Čechom Lukášom Kristejnom
s časom +34,3 s. a tretím Rusom Sergejom
Kľačinom s časom +38,01 s. Pretekov sa
zúčastnili aj ďalší štyri Slováci s umiestnením na 10., 14., 41. a 43. mieste.
Na adresu Martinovho výkonu sa vyjadril aj tréner slovenskej mužskej biatlonovej
reprezentácie Milan Gašperčík nasledovne:
“Vysoko hodnotím tieto dve zlaté medaily
Martina Otčenáša. Bol to už jeho tretí šampionát a z každého doniesol medailu. Potvrdil,
že na kolieskových lyžiach je veľmi silný.

Pri šprinte dal v stojke nulu v silnom vetre
a preto mal slušný náskok aj v stíhačke.
V nej opäť na poslednej položke dal nulu a
zachoval sa tak ako veľký pretekár. Nebola
to sranda. Konkurencia v Otapää bola tvrdá,
ale výkony na trati i strelnici podal Martin
dobré, čo si veľmi cením. Na druhej strane
sme však iba v príprave na zimu a toto sú

Martin Otčenáš počas športového zápolenia.
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Dve zlaté medaily z Majstrovstiev sveta v letnom biatlone – r. 2016.

tzv. „malé medaily“. Ja teraz hlavne verím,
že sa to presunie i do zimy a presadíme sa
aj v silnej zimnej konkurencii. Martin dlho
nerobí biatlon. Prešiel k nám od bežeckého
lyžovania, takže verím, že sa stabilizuje na
strelnici. V Otapää zvládol najmä posledné
položky na strelnici, čo svedčí o jeho silnom
a mentálnom duchu.“
Martin Otčenáš je svojim spôsobom výnimočný športovec, pretože patrí k tým,
ktorí sa svojími výkonmi dokázali prebojovať na najvýznamnejšie športové podujatie
sveta – na zimné olympijské hry v dvoch
rozdielnych športových disciplínach. Už ako
18-ročný reprezentoval Slovensko v behu
na lyžiach na ZOH v talianskom Turíne, no
v roku 2014 na ZOH v ruskom Soči už bol

členom reprezentačného družstva Slovenska v biatlone. Martin totiž pôvodne začínal
ako 12-ročný s behom na lyžiach v Centre
talentovanej mládeže pri Športovom klube
polície na Štrbskom Plese pod vedením
trénerky Vierky Klimkovej. Úspešne Slovensko reprezentoval v behu na lyžiach v súťaži zmiešaných štafiet aj na mládežníckom
podujatí EYOF 2015 /Európsky olympijský
mládežnícky festival/ vo švajčiarskom
Monthey/, kde získal bronzovú medailu,
jeho bežecká výkonnosť mu umožnila aj
reprezentáciu Slovenska na Majstrovstvách
sveta v klasických disciplínach v japonskom
Sappore v roku 2007. Až po tomto roku prestúpil k biatlonistom a nasleduje tak svojho
úspešného „predchodcu“ Pavla Hurajta, kto-

rý rovnako začínal ako bežec v ŠKP Štrbské
Pleso a výrazne sa presadil aj vo svetovom
biatlone na ZOH v kanadskom Vancouveri.
Za svoje športové výsledky bol Martin
Otčenáš už v minulom roku 2015 ocenený titulom Najlepší športovec obce Štrba.
Jeho pokračujúce športové úspechy v biatlonovom športe aj v roku 2016 však viedli

Martin Otčenáš počas rozhovoru s TV Markíza po
ukončení Majstrovstiev sveta v letnom biatlone.

Náš úspešný biatlonista.

poslanca VÚC Prešov a starostu obce Štrba
Michala Sýkoru k tomu, aby ho tentokrát za
rok 2016 navrhol na ocenenie na Najlepšieho športovca Prešovského samosprávneho
kraja.
Podľa tlačových správ SACR
voľne spracoval Peter Chudý
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športový klub štrba už po piatykrát organizátorom
Na Štrbské Pleso 16.-18. decembra 2016 zavítajú pretekári z okolitých krajín na 44. ročník Tatranského pohára v behu na lyžiach. Preteky sú
súčasťou kontinentálneho pohára FIS Slavic Cup a trojdňové preteky spestrí aj šprint pri umelom osvetlení, ktoré sa na Štrbskom Plese využije
prvýkrát.
Športový klub Štrba už po piatykrát
organizuje kontinentálny pohár FIS Slavic Cup najmä pre pretekárov z krajín
Vyšehradskej skupiny. Riaditeľ pretekov
Matúš Jančík informuje, že v trojdňovom
programe bude spolu 10 samostatných
pretekov a súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, muži a ženy. Podujatie začína
oficiálnym tréningom v piatok 16. decembra o 11:00 a popoludní o 15:00 odštartuje kvalifikácia na preteky v šprinte
klasickou technikou. Po krátkej prestávke o 16:30 odštartujú finálové rozbehy
a prvýkrát sa v areáli na pretekoch využije umelé osvetlenie. Zároveň bude pre
divákov pripravený veľký LED panel s
výsledkami. V sobotu o 9:30 odštartuje
kvalifikácia na šprint voľnou technikou a
o 11:00 sa uskutočnia finálové rozbehy.
Popoludní od 13:00 do 14:00 bude opäť
oficiálny tréning pred nedeľnými individuálnymi pretekmi voľnou technikou.
O 9:30 na trať dlhú 7,5 kilometra vybehnú ženy a o 10:15 odštartujú muži na
10 km dlhé preteky s intervalovým štartom. Tatranský pohár je prvým kolom
pohára FIS Slavic Cup, po ktorom nasledujú februárové preteky v Zakopanom,
Jablonci nad Nisou a finále sa uskutoční
v českom Harrachove.
Podľa športového riaditeľa Slovenskej
lyžiarskej asociácie Michala Maláka sa
decembrových pretekov zúčastnia všetci
reprezentanti SLA vrátane seniorskych
bežcov Petra Mlynára, Miroslava Šuleka a Aleny Procházkovej. Z bežcov do
23 rokov sa predstavia Andrej Segeč,
Ján Koristek a Barbora Klementová.
Z juniorských reprezentantov na Štrbské
Pleso prídu Aneta Smerčiaková, Ján Mikuš, František Šulek a Jozef Šefčík. Na
štartovej listine bude aj 7 pretekárov reprezentačného družstva OH nádeje. Motiváciou Mlynára a Procházkovej vyhrať
v domácich podmienkach je získanie
bezplatného štartu na Svetovom pohári
v behu na lyžiach. Konkurenciu domácim
bežcom budú robiť aj pretekári z Českej
republiky, Poľska, Maďarska a prihlášku
už poslala aj viac ako dvadsiatka bežcov
z Bieloruska. Kompletná štartová listina
bude známa vo štvrtok pred pretekmi.
Športový areál na Štrbskom Plese bol

súčasťou úspešne zorganizovanej Svetovej zimnej Univerziády 2015, ktorá preskúšala nielen organizátorov, ale aj obec
Štrba ako správcu strediska. V letných
mesiacoch sa pokračovalo na zveľaďovaní areálu a bežeckých tratí. Starosta
obce Štrba Michal Sýkora informoval o
uzatvorenej spolupráci so spoločnosťou,
ktorá v minulosti prevádzkovala bežecké
trate v Mengusovciach. Obec aj športovci od spolupráce očakávajú zlepšovanie
zázemia pre bežecké lyžovanie v lyžiarskom areáli, kde už teraz pribudol nový
stan pre prezliekanie a občerstvenie,
bufet a lyžiarska požičovňa a servis.
Starosta obce informoval, že bežecké
lyžovanie na Štrbskom Plese je naďalej
jednou z priorít rozvoja cestovného ruchu, a preto obec bude naďalej rozvíjať
športovisko a podporovať organizovanie
pretekov. Pred sezónou sa podarilo na
Štrbskom Plese zrekonštruovať a pokryť
novým asfaltom celú prístupovú cestu
do lyžiarského areálu, v lyžiarskom štadióne umiestniť zatrávňovacie tvárnice
a urobiť niekoľko opatrení na celej trati,
aby terén bol čo najrovnejší, dostatočne
odvodnený, a tým pádom bude potrebná
menšia vrstva snehu.
Z umelým zasnežovaním sa začalo
12. novembra a prví bežkári sa na trati

objavili už 15. novembra. Koncom novembra prišlo oteplenie a zasnežovanie
muselo byť prerušené. Vďaka ochladeniu
na prelome mesiacov a výdatnému sneženiu je od začiatku decembra v nepretržitej prevádzke 5-7 snežných diel a aktuálne sú vo výbornej kvalite pripravené
šprintérske okruhy a časť z 2,5-kilometrového okruhu.
Organizátori prosia všetkých fanúšikov bežeckého lyžovania a návštevníkov
Štrbského Plesa o ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov pracovníkov areálu
aj organizátorov blížiacich sa pretekov,
nakoľko z dôvodu bezpečnosti je potrebné uzavrieť trate počas oficiálnych tréningov aj počas pretekov.
Organizátormi Tatranského pohára sú
dobrovoľní rozhodcovia zo Športového
klubu Štrba, ktorí pracovali aj na Univerziáde a v závere zimnej sezóny v marci sú
usporiadateľmi Majstrovstiev Slovenskej
republiky v behu na lyžiach. 19. februára
2017 pripravujú aj Verejné preteky pod
záštitou hudobnej skupiny No Name a
koniec marca bude patriť Majstrovstvám
Slovenskej republiky v behu na lyžiach.
Do konca roka 2016 bude na Štrbskom
Plese aj ďalšie medzinárodné podujatie
FIS, Memoriál 24 padlých hrdinov SNP,
ktoré organizuje TJ Tatran Gerlachov.

POZVÁNKA
Pozývame priaznivcov volejbalu na

37. ročník VOLEJBALOVÉHO TURNAJA

O POHÁR STAROSTU OBCE
Turnaj sa uskutoční 6. januára 2017 (piatok)
v telocvični Základnej školy v Štrbe
- štartovať môžu muži aj ženy, bez obmedzenia veku
- občerstvenie je zabezpečené
- vstup len v športovej obuvi
Tešíme sa na Vašu účasť!

o 8.30 hod.
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Tatranský ľadový dóm
na Hrebienku opäť láka
svojou krásou
Najväčšiu atrakciu zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách, Tatranský ľadový dóm, opäť
sprístupnili širokej verejnosti. Špeciálne chladenie pod kupolou na Hrebienku ukrýva 90 ton
ľadu v 720 ľadových blokoch, ktoré boli pod
rukami 15 sochárov a ich pomocníkov počas
3 týždňov premenené na veľkolepé dielo s témou spišskej gotiky.
Tatranský ľadový dóm patrí k bez akýchkoľvek pochybností k TOP atrakciám zimnej
sezóny vo Vysokých Tatrách a od piatku
25. novembra je po štvrtýkrát sprístupnený
na obdiv širokej verejnosti. „Tatranský dóm
je oproti minulému roku opäť väčší, pričom
na jeho stavbu bolo použitých až 90 ton ľadu,
čo je o 20 ton viac ako minulý rok, ktoré boli
v štyroch kamiónoch dovezené na Hrebienok
od začiatku novembra, pričom posledná dodávka ľadu dorazila na Martina 11. novembra. Hlavným staviteľom tohto výnimočného
a dych berúceho diela s témou spišskej
gotiky je sochár Adam Bakoš, ktorý sa tejto pozície zhostil už po druhýkrát, keďže si
úlohu hlavného staviteľa tatranského unikátu
vyskúšal už minulý rok“, uviedla výkonná
riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región Vysoké Tatry Andrea Žigová.
Počas tvorby ľadovej krásy pracovali sochári 10-12 hodín denne pri teplote okolo
-7°C v špeciálnej kupole, ktorá chráni mrazivé dielo pred vrtochmi počasia a vďaka
klimatizácii tak udržuje teplotu stabilne pod
nulou. Za takmer 3 týždne vytvorili unikátny gotický chrám, ktorého súčasťou je oltár so sochou Panny Márie so žehnajúcim
Ježiškom či socha Majstra Pavla z Levoče,
ktorá sa nachádza v klenbách napravo od
oltára, ako aj ďalšie zaujímavé sochy na oltári s témou spišskej gotiky ako socha sv.
Jakuba, sv. Barbory, sv. Márie Magdalény či
sv. Antona Pustovníka.
Originálne majstrovské ľadové dielo je
doplnené umeleckými výplňami gotických
okien technikou líhaného skla, ktorých autorom je Achilleas Sdoukos. Achilleas je
sklár a dizajnér so slovensko-gréckym pôvodom, ktorého umelecký život sa orientuje
na tvorivé hľadanie v magickom materiáli,
ktorým je sklo. Rád kombinuje sklo s drahými kovmi, ale aj s drevom, kameňom či
inými materiálmi. Nekonečným zdrojom je

pre neho príroda, antická mytológia a samozrejme svet navôkol. „Projekt Tatranského
ľadového dómu ma veľmi zaujal. Bolo pre
mňa veľmi inšpiratívne tvoriť takéto monumentálne dielo zo skla. Zároveň to bola
pre mňa veľká česť spolupodieľať sa na tejto krásnej myšlienke, ktorá je zhmotnená v
unikátnej ľadovej architektúre. Mojou úlohou
bolo dostať do jedného diela sakrálny motív,
čo symbolizuje Bohorodička v centrálnom
okne, spolu s motívmi našich Tatier, ktorými
sú Kriváň a plesnivec v bočných oknách a
vytvoriť tak niečo výnimočné. Snažil som sa
v skle zachytiť význam tohto majestátneho
oltáru ako symbolu tohto miesta“, opisuje
Achilleas Sdoukos svoj tvorivý prínos k Tatranskému dómu.
Nevšedný priestor s unikátnou atmosférou je ako stvorený na konanie svadieb či
zásnub, pričom počas minuloročnej zimy sa
tu uskutočnilo až 5 svadieb a jedny oficiálne zásnuby (o počte tých neoficiálnych si
nedovolia organizátori ani len špekulovať).
V minuloročnej sezóne Tatranský dóm
navštívil rekordný počet návštevníkov a to
až 218 tisíc a bol otvorený neuveriteľných
137 dní. Všetci dúfajú, že tento rok opäť počet návštevníkov porastie a unikátne ľadové
dielo priláka do Vysokých Tatier ešte viac
hostí, ktorí si prídu na Hrebienok vychutnať
pohľad na mrazivú tatranskú krásu.
Tatranský ľadový dóm je otvorený denne od 9.00 do 16.30 hodiny, pričom počas
hlavnej zimnej sezóny a vianočných sviatkov budú otváracie hodiny predĺžené. Vstup
do unikátnej ľadovej baziliky je pre návštevníkov bezplatný. Okrem toho počas celej

hlavnej zimnej sezóny chystáme pre návštevníkov pravidelne každú nedeľu o 15:30
v Tatranskom ľadovom dóme koncerty a hudobné vystúpenia“, doplnila Andrea Žigová.

Dôležité telefónne čísla
Hlásenia porúch a poskytovanie
aktuálnych informácií 24 hodín denne.
ELEKTRIKA
0800 123 332
PLYN
0850 111 727
VODA
0850 111 800
PORUCHA KANALIZÁCIE
052/ 7873115
FEKÁLNY VOZ
0903 605 247
VEREJNÉ OSVETLENIE
052/7781461
TKR (KÁBLOVÁ TELEVÍZIA)
052/7781462
OBECNÁ POLÍCIA
0911 375 295
0904 282 670
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Hasičské listy – rok 1931
Michal Greguška

Láska hasiča k blížnemu

Plameň šľahá na vše strany,
v obloku sa hasič zjaví.
Znova plameň ho zastiera,
prítomným žiaľ srdce sviera.

K zemi klesá zase vstane,
on nič nedbá na plamene,
cez plamene sa on brodí,
mladé dievča vyslobodí.

Hustá tma kryje dedinku,
spočíva vše v sladkom spánku,
len hasičská stráž sa mení,
chráni svojich v sladkom snení.

Už žeravá strecha padá,
mladý hasič východ hľadá.
V rukách omdletú devu má
do plameňov sa s ňou vrhá.

Veľká láska je k blížnemu,
že tá není k oceneniu.
Láska k blížnemu nás viaže,
pomáhaj nám, večný Bože!

V tom zvreští signál trúbky:
Horí! horí! – poplach veľký.
Horí! horí! výkrik hrozný,
každý volá: Boh pomôž mi.
Nastala strašná panika,
každý zmetene uteká.
Len hasiči smelí, chrabrí,
nedbajú na oheň dravý.
V tom čuť o pomoc volanie,
z plameňov smutné stonanie.
Dievka bledá v okne stojí,
pomoc volá, ruky lomí.
Oblok objatý v plameni,
mladá dievka padá k zemi.
Hasičom žiaľ srdce sviera,
že mladé dievča umiera.
,,Zachráňte mi dieťa moje!“
volá matka, v žiali omdlie.
Mladý hasič vpred sa vrhá,
v rýchlosti oblok vytrhá.
Hustý dym ho v lono objal,
plameň až k obloku šľahal.
Mladý hasič k zemi klesá,
pomôžte že mu nebesá!
Vietor hustý dym uvoľní
už hasiča vidieť není.
Bože, Bože, pomôž že mu,
nech dve duše nezahynú!

Veľa šťastia, zdravia, úspechov, nech rok 2017 všetkým prinesie
len krásne chvíle - praje Dobrovoľný hasičský zbor v Štrbe.
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Zasmejme sa
Zopár viet na úvod.
Vonku sa už žezla chytila zima so
všetkým čo k tomu patrí - sneh, mráz a
prví lyžiari, prvé dolámané nohy v tejto
lyžiarskej sezóne.
Rok sa pomaly chýli ku koncu a
onedlho začnú Vianoce. Deti sa tešia
na prázdniny a my tiež na dni voľna,
ktoré nastanú po predvianočnom
zhone. Po celoročnom pracovnom
nasadení nám dobre padnú spoločné
chvíle plné pohody, strávené v rodinnom kruhu počas vianočných sviatkov.
Často sa ale táto séria sviatkov na
Stretnú sa dvaja bezdomovci.
- Čo si dostal na Vianoce?
-Zápal pľúc.
Pýta sa dozorca väzňa:
- To nemáte žiadnych príbuzných, že
ste nedostal k Vianociam žiaden balík.
- Pravdaže mám, ale všetci tu u vás
sedia.
Nefajčiarovi môžete darovať pod
stromček aj zapaľovač, ktorý nehorí.

prelome rokov, začínajúca Štedrým
dňom a končiac Tromi kráľmi, mení na
dni obžerstva a „slopanice“, z ktorých
sa potom ešte dlho spamätávame a
márne sa snažíme zhodiť nabraté kilečká. Ale aj napriek tomu sú Vianoce
so svojou neopísateľnou atmosférou
predsa len sviatkami pokoja a mieru.
Preto aj ja prajem všetkým čitateľom
Štrbských novín príjemné a veselé
prežitie vianočných sviatkov a všetko
dobré v novom roku a na spríjemnenie vianočnej atmosféry pridávam za
priehrštie vtipov.
Stenlly

Pred Vianocami našli na pošte pohľadnicu, na ktorej bolo detskou rukou
napísané :
„Milý Ježiško, sme veľmi chudobná
rodina, nemáme ani na učebnice a na
hračky nemôžeme ani pomyslieť, preto
ťa prosíme, pošli nám 100 €.“
Poštárka prečíta list, oko jej zaslzí, dá
10 €, druhá tiež, tak spolu vyzbierajú
50 € a pošlú na uvedenú adresu.
Po Vianociach objavia zase pohľadnicu
na ktorej stojí:
„Milý Ježiško, ďakuje Ti za peniaze, ale
pošli nám ešte 50 €, lebo tie svine na
pošte nám polovicu ukradli.

Malý Móricko sa
chváli pred kamarátmi:
- Náš stromček sa
podobá na moje
známky z matematiky.
- Sú na ňom samé
gule.

Aj hlúposť je dar
boží, ale pod Vianočný stromček
sa nehodí.
Silvester je jeden
z mála dní, kedy
sa môžete legálne
spiť.

A ešte jeden recept, ako rýchlo a bez
stresu pred Vianocami napiecť:
Čokoládové rumové pralinky:
Zoberieme dutú čokoládovú figúrku,
odhryzneme jej hlavu a nalejeme do
nej rum.
Figúrka je pripravená ku konzumácii,
prajem dobrú chuť.
Stránku pripravil :

Remeselník Stanislav -Stenlly

karikaturista, výtvarník , grafik a ilustrátor

Do pohára slivovičky,
z lásky vlhké nohavičky,
štrimfľu plnú peňazí,
smútok nech Vás neťaží,
smiechom liečiť, bôle duše,
nový rok tak krajší bude,
toto Stenlly praje Vám !

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: - prezentácie, reklamy
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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