1/2

č.
ŠTRBSKÉ NOVINY
1

Február

2017

Ročník VI.

ŠTRBSKÉ NOVINY
Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa

ŠTRBSKÉ NOVINY

2
Vážení spoluobčania,

•
•
•
•
•
•
•
•

možno sa to niektorým z vás ani tak nezdá ako ten čas rýchlo uteká, ale máme za sebou
už viac ako mesiac z nového roka. V tejto súvislosti by som chcel stručne zhodnotiť predchádzajúci rok práce v našej obci. Môžem povedať, že to bol rok náročný, ale úspešný. Podarilo sa
nám zabezpečiť realizáciu viacerých projektov. Spomeniem aspoň niektoré:
• optická sieť Telekomu v obci, v Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese,
• rekonštrukcia obecnej televíznej káblovej televízie v Štrbe a v Tatranskej Štrbe,
• rekonštrukcia miestneho rozhlasu,
• rozšírenie verejného osvetlenia na Štrbskom Plese,
• asfaltovanie komunikácií na Štrbskom Plese, v Štrbe a v Tatranskej Štrbe,
• výmena strešnej krytiny a zateplenie budovy Spoločenského domu,
revitalizácia vodného ekosystému jazera Štrbské pleso,
revitalizácia vnútroblokového priestoru v Tatranskej Štrbe,
realizácia stojísk pre zabezpečenie kontajnerov proti vniknutiu medveďa,
reštaurátorské práce na pamätníku obetiam II. svetovej vojny Smútiaca mať,
archeologický výskum zaniknutej osady Šoldov,
rekonštrukcia telocvične,
vylepšenie Športového areálu na Štrbskom Plese,
ďalšie práce charakteru opráv a údržby a množstvo podujatí, o ktorých sme vás informovali
v priebehu roka prostredníctvom obecnej televízie a Štrbských novín.

Z môjho pohľadu to bol pre obec veľmi úspešný rok.
V tejto chvíli chcem poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli v minulom roku k zveľadeniu
našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.
V novom roku 2017 vám v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva a kolektívu pracovníkov obecného
úradu prajem veľa pevného zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a úspechov v pracovnom i osobnom živote. Verím,
že sa nám spoločne podarí aj naďalej robiť pre našu obec čo najviac, aby sme sa v Štrbe cítili dobre a boli hrdí na
to, že naša obec napreduje.
Michal Sýkora
starosta obce

PF 2017
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Milí čitatelia našich novín!
Je za nami prvý mesiac roka 2017 a pred vami ďalšie číslo Štrbských novín č. 1/2017. Iste neušlo vašej pozornosti, že Štrbské noviny vydávame v novšom dizajne, ale najmä robíme ich novou formou.
Do popredia sa dostávajú témy historické, regionálne s dôrazom na kvalitný obrazový materiál. Tieto témy sú
dopĺňané aktuálnym dianím vo všetkých troch častiach obce – Štrbe, Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese.
Od konca roku 2015, kedy sme po viacročnej prestávke znovu obnovili ich vydávanie, boli už spracované a
prezentované témy: štrbské nárečie, štrbský kroj, národné kultúrne pamiatky na území obce. Archeologickému
nálezisku Šoldov bolo venované samostatné číslo 7/2016 a u vás - čitateľov sa stretlo s veľkým záujmom. V tohoročných číslach sa na pokračovanie chceme venovať občanom, ktorým boli obcou Štrba udelené čestné občianstva, športovcom z obce, ktorí sú v Sieni slávi – Galérii najlepších športovcov. V roku 2017 si pripomíname 200.
výročie narodenia zakladateľa Štrbského Plesa Jozefa Szentiványiho. Toto okrúhle výročie je dobrou príležitosťou
ukázať v našich novinách vývoj objektov na Štrbskom Plese, ktoré tvorili jeho históriu, mnohé sa zachovali dodnes
a v zrekonštruovanom šate dotvárajú kolorit Štrbského Plesa.
Prostredníctvom obecných novín sa vám prihovárame už od roku 1998, kedy v júni vyšlo prvé číslo „Obecného spravodaja“. O dva roky neskôr – v roku 2000 boli noviny premenované na „Obecný spravodajca“ a v tejto
forme sa publikovali až do decembra 2008. Prvé číslo v roku 2009 bol už s novým názvom „Štrbské noviny“,
ktorých vydávanie pokračuje dodnes s prerušením v období máj 2011 – september 2015. Tlač novín do roku
2011 realizovala Popradská tlačiareň, jedno vydanie roku 2015 Grafic-Color Liptovský Mikuláš a od čísla 2/2015
spolupracujeme s Tlačiarňou a vydavateľstvom SLZA, spol. s r.o., Poprad. Spolu bolo doposiaľ vydaných 62 čísel
obecných novín, z toho v minulom roku vyšli tri dvojčísla.
Pred devätnástimi rokmi v r. 1998 starosta obce v úvodníku povedal, že je jeho prianím, aby sa naše noviny
stali vašimi novinami. Veríme, že to tak je a práca nás, ktorí noviny pripravujeme, vám prináša veľa zaujímavého a
poučného čítania.
Anna Hurajtová

redakcia
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Pripomíname si 72. výročie oslobodenia našej obce
Vzácnosť a krehkosť mieru nám dnes pripomínajú rôzne vojenské konflikty, teroristické činy a hrozby, ktorých sme v posledných rokoch svedkami. Vieme, akú cenu pre ľudstvo má mier, pokoj, sloboda a demokracia.
29. január je pre našu obec významným
dňom, kedy si pripomíname oslobodenie
našej obce. Tento deň každoročne patrí
spomienke na ťažké chvíle i hrdinstvo tých,
ktorí nám vybojovali slobodu. Stretávame
sa pri pamätníku „Smútiaca mať“, aby
sme si spoločne pripomínali hrdinov, ktorí
vlastnou krvou vykúpili náš pokojný život.
Práve náš pamätník pod symbolicky sa

25. januára bombardovalo sovietske
lietadlo ťažko naložený nemecký transport
na železničnej stanici v Štrbe. Poslední
nemeckí vojaci odchádzali z obce 28. januára v odpoludňajších hodinách smerom
k Važcu. Nestihli už vyhodiť budovy škôl,
ako mali pôvodne v úmysle. 29. januára
o pol druhej ráno v krutej zime prišla od
Šuňavy prvá sovietska hliadka na koni,

rom Brežnevom a veliteľstvo 1. čs. armádneho zboru na čele s generálom Ludvíkom
Svobodom sa presťahovalo do Štrby. Po
príchode Sovietskej armády sa naši občania zapojili do pomocných prác, najmä pri
odstraňovaní snehu, poskytovaní povozov
na prevoz ranených, pomáhali potravinami,
krmivom, muníciou a podobne.
Sedemdesiatdva rokov po neľútostnej
vojne, ktorá zachvátila celý svet a vyžiadala si desiatky miliónov obetí, si niekto
možno pomyslí, že sa už netreba vracať k
tejto udalosti, že všetko je vyriešené. Naše
pripomínanie si minulosti však nie je len

Sovietski mínometníci na Krône.
Pamätník Smútiaca mať - symbol obetí vojny.

skláňajúcou smutnou vŕbou, symbolizuje
smútok, bolesť, ale aj pokoru a úctu k tým,
ktorí za nás všetkých obetovali to najcennejšie – svoje životy. Pamätník symbolizuje
aj výstrahu pred každým a pred všetkým,
čo by akýmkoľvek spôsobom pripomínalo
utrpenia a hrôzy vojny a nenávisti.
Udalosti, ktoré sa odohrali pred 72 rokmi boli smutné a vyžiadali si mnoho obetí.
Naši občania sa v kritických chvíľach zachovali čestne a statočne.
Pripomeňme si tie dni pred 72 rokmi:

ktorú privítal Jozef Kuhn. Zvony sa rozozvučali, oznamujúc, že obec je oslobodená. O ďalšie dve hodiny prišli do obce
ďalší sovietski vojaci. V tom čase prápory
3. čs. brigády vyslané do Vysokých Tatier,
oslobodili tatranské osady a 29. januára
sa sústredili pri Štrbe. Na rozkaz veliteľa
4. ukrajinského frontu v Štrbe sovietskych
vojakov, ktorí prešli dočasne do druhého
sledu armády, vystriedalo vojsko 1. čs.
armádneho zboru. Veliteľstvo 18. armády
4. ukrajinského frontu s politickým komisá-

o vojne, o jej príčinách a dôsledkoch, ale
najmä o zmarených životoch a nádejach.
V 2. svetovej vojne a SNP padlo aj niekoľko občanov našej obce. Veľa ich bolo
zranených a niekoľkí boli odvlečení do
koncentračných táborov. Niekoľko našich
občanov – vojakov bolo vyznamenaných
za bojové zásluhy. Obete vojny si zaslúžia,
aby sme nezabudli na to, čo pre nás urobili.
A tieto udalosti sme povinní pripomínať aj
mladým ľuďom, ktorí si častokrát neuvedomujú, ako sa ťažko rodila sloboda a koľko
ľudských životov to stálo.

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe na svojich
zasadnutiach v roku 2016 schválilo:
- Zadania územného plánu obce Štrba
- Všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 29/2009 O určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia
- zápis do kroniky obce za rok 2014

- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
- súhlas s procesom obstarávania a
schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie – „Územný plán obce Štrba“
- partnerstvo pri organizovaní II. etapy
60. ročníka cyklistických pretekov Okolo
Slovenska
- Záverečný účet obce Štrba za rok 2015
- Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

obce Štrba 2015-2023“
- delegovalo členov za zriaďovateľa do
Rady školy pri Základnej škole, Základnej
umeleckej škole a Materskej škole Štrba
na nové funkčné obdobie 2016-2020
- zmeny a doplnky ÚPD obce Štrba územný plán obce Štrba (Valtierova, Kolečko)
miestna časť Štrbské Pleso ZMENY A DOPLNKY „Stánky a suveníry pozemok parc.
č. 3524/3 k.ú. Štrba“ a „Rodinný dom
parc. č. 2417/1“, „Úprava prístupovej
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účelovej komunikácie parc. č. 2417/93,
parc. č. 2417/95, parc. č. 2418/10“, v
k.ú. Štrba
- prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku na účely poskytovania
služieb kozmetického a nechtového štúdia.
- poplatok za dopravné služby poskytované obcou a jeho doplnenie do sadzobníka
cien „Zásady o úhradách za služby“
- súhlasy k zahájeniu procesu zmeny a doplnku územnoplánovacej dokumentácie –
„Zmeny a doplnky ÚP-O Štrba (Valtierova,
Kolečko) m.č. Štrbské Pleso“ pre MERK
REALITY a.s. Gorkého 8-12, 811 09 Bratislava IČO: 35 787 198 a „Územného plánu zóny Štrba, časť Tatranská Štrba“ pre
Michala Konduliaka – Autoslužby, Štrbská
391/11, 059 39 Šuňava IČO: 45263108
- predaj vodovodu Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v chatovej oblasti Medveďovo, Tatranská Štrba
- Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi podľa zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Z rokovania obecného zastupiteľstva.

- zmenu a doplnok ÚPN Z ŠTRBA, časť
Tatranská Štrba „REKREAČNÝ DOM“,
lokalita: severne od hotela Nezábudka,
parcela KN-C čísla 2485/132 v k. ú. Štrba
- súhlasy k zahájeniu procesu zmeny a
doplnku územnoplánovacej dokumentácie – „Územného plánu zóny Štrba,
časť Tatranská Štrba“ pre Maximus real
s.r.o., Levočská 211/2, 058 01 Poprad a
„Zmeny a doplnky ÚP-O Štrba (Valtierova,
Kolečko) m.č. Štrbské Pleso“ pre ACTUS,
s.r.o. Szentiványiho 4078/78, 059 85
Štrbské Pleso
- konateľa spoločnosti TV Štrba, s.r.o.
- výber riešených variantov v koncepte
pre spracovanie návrhu „Územného plánu
obce Štrba“

- rozbor hospodárenia a monitorovanie
programového rozpočtu Obce Štrba za I.
polrok 2016
- správu audítora k účtovným závierkam
za rok 2015 a súladu výročnej správy s
účtovnou závierkou obce
- Výročnú správu obce za rok 2015
- Všeobecne záväzné nariadenie č.
7/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 38/2011 O spôsobe označovania platby miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie
č. 1/2005 Štatút
Obecnej knižnice v obci ŠTRBA
- Štatút obecnej knižnice
- dotácie pre rímskokatolícku a evanjelickú cirkev augsburského vyznania v Štrbe
- spoluprácu so spoločnosťou Jazdecký
oddiel NAPOLI, s.r.o., Hatallova 12/C,
Bratislava pri prevádzkovaní športového
areálu na Štrbskom Plese
- prerokovalo koncept Územného plánu
obce Štrba
- zmeny a doplnky ÚPN Obce Štrba týkajúce sa zmeny funkcie plochy pôvodného určenia využitia
územia z plochy verejnej zelene v súčasnosti zastavanej
rodinným domom
súpisné číslo 303
so zázemím na ulici
SNP, na plochu určenú pre rodinnú zástavbu so zázemím,
ÚPN-O Štrba (Valtierova, Kolečko), časť
Štrbské Pleso pre
riešené územie, ktoré zahŕňa pozemky parc. č. „C“ 3609/2,
3603, 3602/2, 3609/5, 3645, 3927,
3928, 3617/2, 3628/1 v katastrálnom
území Štrb, ÚPN O ŠTRBA, časť ŠTRBSKÉ PLESO – Apartmánový dom na parcele číslo: KN-C 3531“ v katastrálnom
území Štrba, zmena časť Tatranská Štrba
„Rodinný dom parc. č. 2417/1“, „Úprava
prístupovej účelovej komunikácie parc.
č. 2417/93, parc. č. 2417/95, parc. č.
2418/10“ v katastrálnom území Štrba
- súhlas so spracovaním zmeny územného plánu obce (Valtierova, Kolečko) miestna časť Štrbské Pleso – plocha lesných
pozemkov v kontakte s vyhliadkovou vežou Monte Móry smerom severným a južným na ploche pozemkov parciel 3423/2,

3840/2, 3840/3, 3840/1, 3440, 3443,
3423/1 v katastrálnom území Štrba na
plochu rodinnej zástavby – cca 45 rodinných domov
- VZN č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení
výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach na území obce Štrba
- prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce pre MUDr. Evu Ludrovanovú,
MUDr. Máriu Kotryovú, Springsan, s.r.o, v
zast. MUDr. Mariánom Patrikom, Victoria
Poprad, s.r.o., v zast. PhMr. Irenou Gerberyovou a Slovenskú poštu, a.s. Banská
Bystrica s účinnosťou od 1.1.2017
- rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom
na roky 2018 - 2019
- predaj časti pozemku parc. KN-E č.
3030/4 – zastavané plochy a nádvoria,
vedeného na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú.
Štrba podľa GP č. 5/2016 o výmere 93
m2
- Všeobecne záväzné nariadenia č.
14/2016 o ustanovení sumy úhrady za
vydanie náhradnej evidenčnej známky pre
psa, o ustanovení podrobností o vodení
psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom
zakázaný a o ustanovení podrobností o
znečisťovaní verejných priestranstiev na
území obce Štrba
- Všeobecne záväzné nariadenie č.
16/2016 o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia
- Všeobecne záväzné nariadenie č.
17/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenia č. 19/1995 o symboloch obce, udeľovaní verejných uznaní a
odmien v Obci Štrba
- Štatút Obce Štrba
- prenájom nebytových priestorov pre
ŠOPK, Správa TANAP-u v Tatranskej Štrbe od 1. 1. 2017
- prenájom nebytových priestorov zubnej
ambulancie v Tatranskej Štrbe – Bellova
75/27 pre EQUIDENT, spol. s r.o., Partizánska 693/81, Poprad
- Akčný plán k PHSR Obce Štrba na roky
2017-2018 s výhľadom na rok 2019
- súhlas k zahájeniu procesu zmeny územnoplánovacej dokumentácie – „Zmeny a
doplnky ÚP-O Štrba (Valtierova, Kolečko)
m.č. Štrbské Pleso“
- zámer výstavby Materskej školy v Štrbe
na pozemku parc. č. 231 k.ú. Štrba s celkovou kapacitou 60 miest a modernizácie
učební Základnej školy v Štrbe.
Ing. Oľga Netočná,
prednostka OcÚ
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Daňové a poplatkové povinnosti v roku 2017
Pre daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad v roku 2017 platia rovnaké sadzby a pravidlá, ako v roku 2016.
Daňovú povinnosť obec vyrubí občanom rozhodnutím, ktoré im bude doručené do vlastných rúk a voči ktorému je
možné do 15 dní podať odvolanie alebo
námietku. Splatnosť dane a poplatku je

najneskôr do uplynutia ďalších 15 dní a to
bankovým prevodom, poštovou poukážkou, alebo platobnou kartou, či v hotovosti v pokladni obce. Dispozície pre platbu
dane bezhotovostne sú uvedené v rozhodnutí a kvôli správnej identifikácii platby je
potrebné ich dôsledne a bezchybne uviesť
– variabilný, konštantný a špecifický symbol platby.
Podkladom pre vyrubenie dane z nehnuteľností je podané priznanie k dani,
ktoré sa podáva do 31. januára 2017 iba
ak došlo k zmene vlastníctva (kúpa, predaj, darovanie). Povinnosť podať priznanie
má osoba, u ktorej došlo k úbytku nehnuteľnosti, ako aj osoba, ktorá nehnuteľnosť
nadobudla. Občania, ktorým sa vlastníctvo nehnuteľností k 1.1.2017 oproti minulému obdobiu nezmenilo, priznanie k dani
nepodávajú. U dane z nehnuteľností sa
neprihliada k zmenám, ku ktorým dochádza v priebehu roka, rozhodujúci je stav
k 1. januáru. Jedinou výnimkou je získanie majetku dedením alebo vydražením,

kedy je nový vlastník povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia
nehnuteľnosti.
Daň za psa je vyrubená spolu s daňou
z nehnuteľností v jednom rozhodnutí a
platia pre ňu rovnaké pravidlá,
pokiaľ ide o lehoty a spôsob
úhrady. Treba však upozorniť,
že v zmysle platných právnych
predpisov zmenu vlastníctva
(držania) psa je treba nahlásiť obecnému úradu do 30 dní
od zmeny, aj keď k nej došlo
kedykoľvek v priebehu roka.
Toto ustanovenie je zo strany
občanov často porušované a
spôsobuje to značné problémy
a nedorozumenia pri vyrubovaní
dane. Ohlásenie zmeny držania
psa po uplynutí 30 dní obec nemôže akceptovať a dodatočne
zohľadniť vo vyrubenej daňovej
povinnosti.
Poplatok za komunálne odpady platia osoby, ktoré majú
v obci trvalý pobyt (alebo prechodný pobyt) a osoby s oprávnením užívať nehnuteľnosť na
území obce, aj keď tu evidovaný pobyt nemajú (podnikatelia,
majitelia chát a víkendových bytov). Rovnako ako vyššie uvedené dane,
aj poplatok za odpad sa platí na základe
doručeného rozhodnutia do 15 dní od na-

dobudnutia jeho právoplatnosti. Aj v roku
2017 môže obec poskytnúť zľavu poplatku za komunálny odpad:
- osobám, ktoré sa viac ako 90 dní
v roku nezdržiavajú na území obce na základe hodnoverných dokladov, preukazujúcich túto skutočnosť (čestné prehlásenie
nie je dostatočné),

- držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím na základe písomnej žiadosti a fotokópie preukazu osoby s ŤZP,
- osamelo žijúcim osobám nad 75 rokov
na základe písomnej žiadosti.
O poskytnutie zľavy treba písomne požiadať najneskôr do konca januára 2017.
Oblasť miestnych daní a poplatku
za odpad je pomerne presne usmernená príslušnými zákonmi (hlavne zák. č.
582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj VZN obce Štrba (č. 12/2015
a 15/2016 – zverejnené na stránke obce).
Zároveň však teba povedať, že iba ich
presné dodržiavanie zo strany občanov
a zodpovedný prístup občanov k úhradám daňových povinností zabezpečí, aby
proces výberu daní bol bezproblémový a
vybraté prostriedky poslúžili na zabezpečenie potrieb a rozvoja nášho spoločného
domova, či miesta prázdninového pobytu.
Ing. Jarmila Chalúpková,
správa daní a poplatkov
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Zimná údržba v obci
Zimnú údržbu zabezpečuje obec prostredníctvom techniky a zamestnancov v obci a jej dvoch miestnych častiach. Je to náročné nielen pre vodičov a zamestnancov, pretože tu neplatí stanovená pracovná doba, je potrebné reagovať aktuálne na poveternostné podmienky. Je nutné zabezpečiť
aj techniku, kde sú nápomocní mechanici, ako aj dostatočné množstvo náradia a posypového materiálu.
Prvá väčšia nádielka snehu nás preverila 1. 12. 2016. Zimnú údržbu v obci
zabezpečujeme čelným nakladačom
MERLO, novým traktorom Deutsch Fahr,
Multicarm 26 a pri odvoze snehu využívame Aviu vyklápač a traktor s vlečkou.
Posypový materiál dovážame z Dubiny
nákladným vozidlom LIAZ a MAN. Nakoľko sa nám osvedčila štruktúra materiálu,
posypový materiál zabezpečujeme aj na
Štrbské Pleso a Tatranskú Štrbu. Zimnú
údržbu v Tatranskej Štrbe zabezpečujeme
traktorom Deutz Agrofarm a Multicar M
25, ktorý má aj posypovacie zariadenie.
Taktiež pri väčšom množstve snehu využívame čelný nakladač MERLO. V miestnej
časti Štrbské Pleso zimnú údržbu vykonávame traktorom Deutsch Fahr s prídavnými zariadeniami, kde je potrebná najmä
fréza, Multicar FUMO M 30 s posypovou
nadstavbou a čelný nakladač MERLO. Pri
väčšej snehovej nádielke ako je túto zimu,
využívame traktor ZETOR a na chodníky
malotraktor AGROKID s prídavnými zariadeniami – čelná radlica, radlica a fréza.
Počas zimnej sezóny je potrebné reagovať aktuálne, preto vodiči aj zamestnanci,
ktorí realizujú zimnú údržbu komunikácií
a chodníkov dodržiavajú rozpis služieb,
ktorý, ak je to potrebné nepozná víkendy
ani sviatky.
„Pani zima“ nás preverila aj počas

Zimná údržba cesty v Šoldove.

vianočných sviatkov. Okrem pluhovania,
posypu a údržby chodníkov, sme už trikrát vyvážali sneh, najmä z chodníkov,
keďže častým pluhovaním, dochádza
k nahromadeniu snehu, občania potom
vchádzajú na komunikácie, čo ich ohrozuje. Spravujeme a zabezpečujeme zimnú
údržbu niekoľkých kilometrov miestnych
komunikácií a chodníkov, čo je náročné.
Zimnú údržbu je potrebné vykonávať aj
pri obecných budovách – obecný úrad,
požiarna zbrojnica, dom smútku, zdravotné stredisko, knižnica, kultúrny dom, ale
aj základná škola, materská škola, poš-

tový úrad, ktorých prevádzka je potrebná
pre každodenný život občanov. Sprejazdnili sme komunikáciu na „Vlčiu jamu“ a
Šoldov, ktorú občania využívajú na zimné
prechádzky. Upravili sme aj priestor na

Čistenie komunikácií v Tatranskej Štrbe.

Veľké množstvo snehu bolo potrebné odvážať.

parkovanie vozidiel pri štrbskom rybníku,
ktorí občania využívajú na zimné korčuľovanie. Udržať zjazdnosť komunikácií,
chodníkov, prístup k budovám a verejným
priestranstvám je túto zimnú sezónu náročnejšie, preto patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na týchto prácach podieľajú.
Ing. Dagmar Vincová,
zástupkyňa starostu obce
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Zmeny vo vysielaní televíznych programov obecnej káblovej televízie
V mesiaci december došlo k viacerým úpravám vo vysielaní televíznych programov obecnej káblovej televízie, ktoré nastali v súvislosti so
zmenami, ktoré boli avizované vysielateľmi slovenských a českých programov.
Z tohto dôvodu bola zrekonštruovaná
súprava vysielania z obecného úradu v obci
a z vysielacieho strediska v bytovom dome
v Tatranskej Štrbe. Museli sme zakúpiť nové
komponenty na zabezpečenie prijímania a
šírenia jednotlivých programov v podobnej
skladbe ako sme mali v uplynulom roku
pred úpravami. Na tieto práce sme vynaložili
značné finančné prostriedky, cca 10 000 €.
V súčasnosti si vysielatelia vyžadujú ďalšie
mesačné poplatky za šírenie ich programov,
ktoré musíme uhrádzať za každú domovú prípojku. V nadväznosti na to, si bolo potrebné
viackrát opätovne naladiť na televíznych prijímačoch televízne kanály. Keďže programy sú
vysielateľmi šírené v inej norme, staršie typy
televízorov ich nemôžu spracovať. Z tohto dôvodu sme upozornili občanov, že ak sa neobjaví obraz na televíznom prijímači, je potrebné,
aby si zakúpili set top box na príjem digitálneho
signálu, ktorý je možné zakúpiť v predajniach s
elektronikou, napr. v NAY Poprad. Ich cena sa
pohybuje okolo 25 €. Doporučujeme set top
box typu MASCOM. K zapojeniu set top boxu s
televízorom je potrebné si zakúpiť aj spojovací
kábel do televízneho prijímača. Aj tento je možné zakúpiť v predajniach s elektronikou.

Keďže pri realizácii zemných prác počas
výstavby optickej siete a z dôvodu silných
mrazov došlo k poškodeniu káblov, je náročné zabezpečiť bezporuchovú prevádzku
súčasnej káblovej televízie. Je potrebné si
uvedomiť, že káblová televízia v tejto podobe
funguje 27 rokov a je prirodzené, že dochádza aj k poruchám na pasívnych prvkoch,
akými sú uličné zosilňovače a ďalšie prvky,
ktoré sa nachádzajú po uličných rozvodoch.
Bude našou snahou v priebehu tohto roka
dokončiť vybudovanie novej optickej siete,
ktorej rozvody sú uložené v trase optickej siete Telekomu, ktorú sme budovali minulý rok.
O priebehu prác budeme priebežne informovať. Práce bude realizovať spoločnosť Spojstav, s.r.o. Spišská Nová Ves, ktorá zabezpečovala vybudovanie optickej siete aj pre
Telekom. Z tohto dôvodu musíme do konca
tohto roka prevádzkovať aj doterajšiu sieť
káblovej televízie. V minulom roku sa nám
podarilo realizovať prepojenie optickej siete
medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou, čo nám
umožní šíriť všetky programy z jedného miesta, t.j. z Obecného úradu v Štrbe nielen pre
obec ako doposiaľ, ale aj pre Tatranskú Štrbu.
Dôrazne upozorňujeme všetkých oby-

vateľov a organizácie v Štrbe a Tatranskej
Štrbe, aby nerealizovali zemné práce v okolí svojich rodinných domov, ale aj na verejných priestranstvách a popri komunikáciách
v intraviláne obce a Tatranskej Štrby bez
predchádzajúceho vytýčenia sietí Telekomu
a káblovej televízie. Prekopanie alebo pretrhnutie súčasných rozvodov bude znamenať
nielen značné finančné náklady, ale opravu
nebude možné zrealizovať v čo najkratšom
čase – bude trvať niekoľko dní alebo aj
týždňov. Keď dôjde k pretrhnutiu optického
vlákna, opravu bude zabezpečovať odborná
organizácia a tá si bude od narušiteľa rozvodu
žiadať úhradu finančných nákladov vo výške
niekoľko stoviek eur. Takže zdôrazňujem,
zemné práce realizovať len po vytýčení podzemných vedení od Telekomu, od obce a
od ďalších správcov sietí – vodární, plynární,
elektrární a pod.
Od občanov očakávame pochopenie a porozumenie pri opravách prípadných porúch
na káblovej televíznej sieti a zodpovednosť
pri realizovaní prípadných zemných prác
v okolí rodinných domov, bytov a objektov.
Michal Sýkora,
starosta obce

Prehľad o stave a pohybe obyvateľstva v obci Štrba za rok 2016
k 31.12.2016
(do 15 rokov)

(do 15 rokov)

Dievčatá

Spolu

Porovnanie s rokom
2015

28

9

10

95

+12

1006

1049

146

135

2336

+36

Tatranská Štrba

416

452

44

53

965

-16

Štrbské Pleso

31

48

4

2

85

0

1501

1577

203

200

Časť obce

Muži

Ženy

Bez adresy

48

Štrba

SPOLU

Chlapci

3481

+32

Prisťahovaní do obce

69

+34

Odsťahovaní z obce

71

+4

27

+5

37

+9

Narodení

13

Zomrelí

22

14

15

Stav obyvateľstva v obci Štrba roky 2011 - 2016
Časť obce

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Bez adresy
Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso
SPOLU

95
2336
965
85
3481

83
2300
981
85
3449

73
2296
1005
87
3461

71
2299
1012
80
3462

60
2287
1029
82
3458

55
2268
1044
81
3448
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kalendár podujatí 2017
Február
Štrbské Pleso

Jún
Štrbské Pleso

Verejné preteky v behu na
19. lyžiach „Štrbské bežky“

Marec
Štrbské Pleso

3.

Rajec Tatras Night Run

9.

Odomknutie vôd jazera

Celoslovenská oblastná vý10. stava psov s medzinárodnou
účasťou

Majstrovstvá Slovenskej re4.-5.
publiky v behu na lyžiach

16.-18. Tatry Running Tour 2017

14.-15. Zimná kalokagatia

Štrba

19.-21. Venerovského memoriál

30. Prijatie deviatakov

25.-26 Veľká cena Slovenska
Štrba

Júl
Štrba

19. Slávnosti poézie
31. Deň učiteľov

Apríl
Štrbské Pleso
16. Veselá Veľká noc

1.

Štrbské folklórne slávnosti

2.

Hasičská súťaž O pohár
starostu obce

9.

Malý štrbský maratón

Štrba
27. Deň obce
Výročie SNP - Pietny akt
28.
kladenia vencov

September
Štrba
4.

Štrbské Pleso
23. Memoriál Pavla Antala
30. Fest Október
Tatranská Štrba
24. Cykločasovka

Október
Štrba, Tatranská Štrba
22. Mesiac úcty k starším

November

22. Vatra zvrchovanosti
Štrba

22. Krčmar Skap
Štrba

1.

21. Prijatie učiteľov ŠÚ
Štrba

Štrba,Tatranská Štrba

3.

14. Deň matiek
20. Majáles
20. Hasičská súťaž - Memoriál
Oceňovanie najlepších špor26. tovcov
26. Zuškohry

Pamiatka zosnulých –
pietny akt na cintoríne

December

Máj

Štrba

Prijatie prvákov

Mikuláš

14. Vianočný koncert
Štrbské Pleso
8.

Tatranský Oldtimer

15. Benátska noc
22. Štrbská športová smršť
22.-23. Ľudové umelecké remeslá

28. Deň detí a športu
Tatranská Štrba
27. Deň Tatranskej Štrby

August
Štrbské Pleso
Tatra Flowers - hudobný
24.-27. festival
26.-27. Svište na Plese

16. Vianočné trhy
17.

Vianočná slávnosť

Štrbské Pleso
Tatranský pohár v behu na
15.-17. lyžiach
Silvestrovský krst snehovej
31. vločky
Štrba, Tatranská Štrba,
Štrbské Pleso
Predvianočné stretnutie s
20. dôchodcami
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advent 2016 - návraty k vianočným podujatiam
Bohatá svetelná výzdoba v Štrbe, Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese dotvárala predvianočnú a vianočnú atmosféru.

Štrba - vyzdobené námestie a kostoly.

Premostenie a snehuliak na Štrbskom Plese.

6 metrový snehuliak na Štrbskom Plese mal veľký
ohlas. Na facebookovom profile známej poľskej bežkyne na lyžiach Justyny Kowalczyk získal 6 tisíc „lajkov“.

Tradične osvetlené predajné stánky na Štrbskom Plese.

Tatranská Štrba - križovatka pri vstupe.
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Predvianočné stretnutie s dôchodcami
Adventné obdobie bolo v našej obci bohaté na kultúrne podujatia. Stretnutie s Mikulášom, vianočný koncert s FS Poľana zo
Zvolena, vianočné trhy, vianočná slávnosť
Otváranie dverí Vianoc podtatranských a
pár dní pred Štedrým dňom sme sa stretli s
dôchodcami, aby sme si vzájomne rozdali
lásku, pokoj, aby sme na chvíľu zabudli na
svoje bolesti, starosti a problémy. Dôchodcom na Štrbskom Plese v hoteli Borovica,

Stretnutie s dôchodcami Štrbského Plesa
v hoteli Borovica.

Program žiakov ZUŠ na Štrbskom Plese.

v Tatranskej Štrbe v hoteli Rysy a v Štrbe
v sále kultúrneho domu sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora a poprial všetkým požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov. Všetci dôchodcovia nad 62
rokov dostali aj darček a vianočné pohostenie. Samozrejme nechýbali koledy, vinše,
tanec a spev. Bohatý vianočný program
pripravila Základná umelecká škola spolu
s deťmi Materskej školy v Štrbe i v Tatranskej Štrbe.

DFS Štrbianček v Kultúrnom dome v Štrbe.

Vystúpenie mládežníckej pop skupiny.
Stretnutie s dôchodcami v Tatranskej Štrbe
v hoteli Rysy.

Program pre dôchodcov pripravili aj deti
Materskej školy z Tatranskej Štrby.

Tanečné vystúpenie.

Na kapustnici si pochutnali aj dôchodcovia v Štrbe, v reštaurácii Martek.

Koledy v podaní žiakov ZUŠ.
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Štrbské vizitácie a ich aktéri

Publikácia bola doručená zdarma všetkým, ktorí
prispeli na opravu strechy evanjelického chrámu.

Štrbské vizitácie a ich aktéri – to je názov ďalšej knižnej publikácie, ktorá pribudla
do štrbskej knižnice. Jej autorom je Univ.
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. a medzi čitateľov bola uvedená tretiu adventnú nedeľu.
Knihu čitateľom predstavil sám autor Peter
Švorc. Poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydaniu tejto publikácie. Slávnosť sa konala v evanjelickom
a.v. kostole za účasti biskupa východného
dištriktu Slavomíra Sabola, predstaviteľov
obce, inštitúcií a obyvateľov obce.

Knihu uviedli do života - zľava: Mgr. Slavomír
Sabol, biskup VD ECAV, Prof. PhDr. Peter Švorc,
CSc., autror knihy, Pavol Sokol, zborový dozorca a Mgr. Stanislav Baloc, farár ECAV v Štrbe.

Prvý vianočný koncert
V stredu 14. decembra 2016 sa konal
vianočný koncert s Folklórnym súborom
Poľana zo Zvolena. Určite všetci, ktorí
prijali pozvanie, strávili príjemný večer pri
piesňach a tancoch tohto umeleckého telesa, ktorého riaditeľom je náš rodák Ing.
Pavol Gejdoš.
Folklórny súbor Poľana na javisku v Kultúrnom dome v Štrbe.

Druhý vianočný koncert

Slovenský kresťanský Spevácky zbor Krédo - Viruju.

Klienti Domu seniorov pri vianočnej kapustnici.

Vianočné trhy
Trhy sa vydarili, ani mrazivé počasie nezabránilo dobrej nálade. Zabíjačkové špeciality,
vianočný sortiment v predajných stánkoch a
hodnotný kultúrny program - to všetko boli
vianočné trhy v Štrbe. 17. a 18. decembra
2016 znela v Štrbe atmosféra Vianoc.
Prvé vianočné trhy boli v roku 2011.
S myšlienkou prišla kaviareň Art Café Štrba.
S novými priestormi prišla opäť chuť organizovať trhy a v spolupráci s obcou Štrba sa to
aj podarilo.
Podujatie začalo tradičnou zabíjačkou s
ochutnávkou zabíjačkových špecialít pre
všetkých návštevníkov. Na priestranstve
pri budove obecného úradu návštevníkom

Predajné stánky počas vianočných trhov.

Adventné obdobie si spríjemnili aj v Dome
seniorov v Tatranskej Štrbe. Pre klientov a ich
rodinných príslušníkov pripravili 17. decembra 2016 vianočný koncert so slovenským
kresťanským speváckym zborom Krédo – Viruju a pozdravmi starostu obce Michala Sýkoru a evanjelického kňaza Stanislava Baloca.
Vianočnú atmosféru umocnila výzdoba, pekne zdobené perníky a vianočná kapustnica,
ktorú podával starosta obce a riaditeľ Domu
seniorov Ing. Tomáš Hyben.
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ponúkali svoje produkty stánky s vianočným
sortimentom, dekoráciami a občerstvením.
Súčasťou vianočných trhov bol bohatý
program na pódiu – v sobotu to bol Kocúr
v čižmách v podaní divadla pre deti Cililing,
vystúpenie detí z materskej školy, spievala
folklórna skupina Štrbän, gospelová skupina
TY&MY a hudobná skupina Melancholic Pop
Underground. Finalistka Superstar Barbora
Hazuchová spievala v kaviarni Art Café, keďže návštevníci sa presunuli pre mrazivé počasie do príjemného prostredia kaviarne. Skupina Bread & Wine, akustické duo Strange
a gitarista a spevák Martin Skuban vystúpili
pre návštevníkov vianočných trhov v nedeľu.
Aj vďaka vám, ktorí ste tam boli, sa stanú
vianočné trhy tradíciou, ktorá sa bude opakovať každý rok.
Vianočné trhy vyvrcholili vianočnou slávnosťou Otváranie dverí Vianoc podtatranských.

Pri vianočných trhoch bolo čo pozerať i kupovať.

Ukážka tradičnej zabíjačky na vianočných trhoch.

Perníky, oblátky - aj to bolo v ponuke vianočných trhov.

Trhy otvorili organizátori: starosta obce Michal
Sýkora, Eva Jančíková z Art Café a medveď Štrbko.

Hudobná skupina Bread & Wine vystúpila v nedeľu.
Detskí diváci pri sledovaní divadla Kocúr v čižmách.

Večerná atmosféra trhov.
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Vianočná slávnosť
Čo krajšie môže čaru Vianoc v našej
obci predchádzať ako spoločná vianočná
slávnosť.
Štvrtú adventnú nedeľu to bol už 27.
ročník a niesol sa s názvom Svetlo Vianoc - symbolické, každý rok sa opakujúce, tradičné a predsa iné, tak ako i naša
slávnosť. Svetlo bol motív tohtoročnej vianočnej slávnosti „Otváranie dverí Vianoc
podtatranských“. Svetlo idúce zo srdca,
svetlo domu, ale aj svetlo nehy, svetlo
myšlienok, jedinečné svetlo každého okamihu.
Prihovárali sme sa slovom i piesňou našich zvykov i obyčají v podaní folklórnych
súborov Štrbianček, Štrbian a Štrbän a
cirkevných spevokolov apoštolskej, rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi v našej
obci. Podujatie obohatil recitáciou vianočnej poézie vzácny hosť - herec a recitátor
Peter Rúfus a spevom vianočných piesní
speváčka Anka Gajová. Nechýbali pozdravy kňazov jednotlivých cirkví a starostu
obce Michala Sýkoru.
Spoločne zaspievanou piesňou Tichá
noc za hlaholu zvonov, so žiarou prskaviek a ohňostrojom vrcholilo adventné
obdobie v našej obci.

Účinkujúci na vianočnej slávnosti, fujarový rozfuk detskej ľudovej hudby Štrbianček.

Anka Gajová spievala vianočné piesne medzi divákmi.

Umelecký prednes v podaní Petra Rúfusa.

Tretí vianočný koncert

Richard Rikkon.

Felix Slováček.

Veríme, že všetky podujatia v adventnom čase spríjemnili v našej obci čas očakávania najkrajších sviatkov v roku Vianoc.

Chvíle očakávania vianočných sviatkov nám spríjemnil koncert populárnych
osobností Richarda Rikkona a Felixa Slováčka. Richard Rikkon je nie len klavírnym
virtuózom vážnej hudby, ale hrá a skladá
hudbu rôznych žánrov. Vystupuje sólovo, ale aj s kapelami, spevákmi a ďalšími
umelcami. Deň pred Štedrým dňom na vianočnom koncerte v sále Kultúrneho domu
v Štrbe mali možnosť návštevníci pookriať
pri jeho sólovom vystúpení i s významným
českým klarinetistom a saxofonistom Felixom Slováčkom.

Silvestrovský krst snehovej vločky
Rok 2016 sme ukončili podujatím na
Štrbskom Plese s názvom Silvestrovský
krst snehovej vločky. Na Námestí MS 1970
sa návštevníci od 11,00 hod. zabávali s hudobno-zábavno-ľudovou skupinou Ščamba,
s repete pesničkami v podaní Anky Gajovej
a až do neskorých popoludňajších hodín
udržala výbornú atmosféru medzi návštevníkmi hudobná skupina Vilema. Deti sa
šmýkali na kope snehu a stavali snehuliakov.

Snehovú vločku pokrstili snehom (zľava: Jaro
Švorc, Peter Tomko a Michal Sýkora).

Silvestrovský program pritiahol množstvo
návštevníkov Štrbského Plesa.
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Súčasťou silvestrovského podujatia bol aj
krst snehovej vločky. Starosta obce Michal
Sýkora, predseda Tatranskej horskej služby–
dobrovoľného zboru Jaroslav Švorc a riaditeľ
1.Tatranskej Peter Tomko ju pokrstili snehom
a popriali dlhé trvanie na bežeckých tratiach
i na lyžiarskych svahoch Štrbského Plesa.
Podujatie bolo realizované s finančnou
podporou Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja.
Ľubomíra Otčenášová

Hudobno-zábavná skupina Ščamba.

Dospelí sa zabávali pri programe, deti využili
kopu snehu na šmýkanie.

bežkovanie na štrbskom plese
hod., februári/ marci 17:00 – 19:00 hod. atď.)
• Posledný večerný bežkár na trati v areáli
dostáva čaj. Od 21:00 hod. sú trate uzavreté
kvôli technickým úpravám.
• V hornej časti areálu tzv. ihrisku je drevená konštrukcia - premostenie, v okolí ktorej sa
bude inštalovať detská zóna - trať s kužeľkami.
• Parkovanie v blízkosti vstupnej časti bežeckého a športového areálu pri hoteli FIS, je
len v obmedzenom množstve. Preto sa odporúča zaparkovať na centrálnom parkovisku,
ktoré je počas zimnej sezóny bezplatné. Do
športového a bežeckého areálu je možné sa
pohodlne dostať bezplatne skibusom, ktorý
premáva z centrálneho parkoviska alebo pešou prechádzkou po hlavnom chodníku. Presun pešou chôdzou z centrálneho parkoviska
alebo zo železničnej stanice do športového
areálu v hornej časti Štrbského Plesa, trvá

Prevádzkové a praktické informácie
k bežkovaniu
• Areál i trate sú upravené stopami na
klasické bežkovanie i skate. Vhodné pre športových, kondičných i turistických bežkárov.
(túto sezónu podľa pôvodnych profilov a tratí).
• Vo vstupnej časti bežeckého areálu je
v prevádzke vyhrievaný stan s priestorom na
uloženie vecí, prezlečenie sa, prípadne malé
občerstvenie v bufete. V tesnom okolí sa nachádzajú lyžiarske požičovne s bežeckou výstrojou (pre deti, juniorov, dospelé osoby, ako
aj vo väčšom množstve pre športové kluby
počas sústredení a organizované skupiny),
lyžiarske školy aj s výukou bežkovania, servis
s voskovaním, jeden priamo pri tratiach
v areáli.
• Trate sú upravované skoro ráno a večer,
počas dňa operatívne v prípade potreby. V prípade hustého sneženia sa čaká, kým dosneží
a následne prebehne úprava.
• Denná prevádzka tratí a bežeckého areálu je každý deň od 8:00 do 19:00 hod.
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• Večerné bežkovanie s osvetlením vybraných tratí a areálu je vždy polhodinu po
západe slnka do 19:00 hod. (tzn. posúva
sa to v jednotlivých mesiacoch podľa svetla
(v decembri/januári cca od 16:00 - 19:00
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ské Pleso alebo bežeckej čelenky/ multišatky
s rovnakým logom.
• Štrbské Pleso pripravuje svoju web
stránku strbskepleso.sk spustením na jar
roku 2017, preto v súčasnosti aktualizované informácie týkajúce sa bežkovania na
Štrbskom Plese sú zobrazované cez sociálne
médium - sieť (facebook – Areál bežeckého
lyžovania Snow Štrbské Pleso).
Správcovia areálu tu zdieľajú zaujímavosti,
aktuálny stav dostupností tratí, počasia, denných fotografií a informácií o prípadných obmedzeniach počas konania pretekov. V ďalšej
sezóne budú informácie publikované na web
stránke Štrbského Plesa a následne prepojených portáloch.
• V prípade potreby sú správcovia
areálu k dispozícii na e-mailovej adrese:
info@bezkystrbskepleso.sk

so

Ple

orientačne 20 minút.
• Bežecké trate sú pre
návštevníkov a športovcov bezplatné. V rámci vyjadrenia podpory
aktivity ich údržby a doplnkových služieb, je v
centrálnom stane možnosť dobrovoľného príspevku v podobe zakúpenia sady nálepiek na
bežky s logom Bežeckého areálu Snow Štrb-

• Postupne sa na tratiach ešte osadzujú
bezpečnostné oplôtky v okolí jazera, smerovníky a informačné kilometrovníky v rámci
tratí.
Veríme, že nielen športová, ale i turistická
bežkárska verejnosť si nájde svoju ,,stopu“ na
Štrbskom Plese ;-), postupne už túto sezónu a
do ďalšej sa veci ešte efektívnejšie ,,vyladia“.
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Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci hodnotil svoju činnosť za rok 2016
„Kto sme vlastne dobrovoľní hasiči a kde sa v tejto dobe berieme? Sme tu, dobrovoľní nadšenci, ktorí v čase svojho voľna pomáhame cudzím
ľuďom bez nejakej odmeny, alebo aj poďakovania. Roky sme tu v našej obci základnou zložkou, a preto pomáhajme tam, kde je to práve potrebné.“
Touto myšlienkou ukončil hodnotenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe za rok 2016 predseda zboru Michal Garaj. Na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala 17. 12. 2016 zhodnotili jej členovia svoju prácu za uplynulé obdobie. Za obec Štrba sa schôdze zúčastnil starosta
obce Michal Sýkora a Ing. Štefánia Srebalová, pracovníčka OcÚ.
Dobrovoľný hasičský zbor v Štrbe bol v
roku 2016 zaradený orgánmi DPO SR do
skupiny „A“. Na začiatku roka 2016 tvorilo
jeho členskú základňu 80 členov.
Členovia DHZ Štrba počas roka zasahovali pri viacerých požiaroch - hneď v prvý
deň roka 2016 pri požiari lesa medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom, ďalej
v chatovej oblasti Lieskovec, pri hasení
požiaru hospodárskych budov v obci na Ul.
ČSA, suchej trávy na Ul. poľnej, zariadenia
„U poľovníka“ na Ul. hlavnej, veľkoobjemového kontajnera v drevenom prístrešku pri
pošte, pomáhali pri prietrži mračien a silnej
búrke pri čistení kanalizačných splaškov v
Tatranskej Štrbe, pátrali po nezvestnom
mužovi v okolí obce Nová Lesná a Smokovce.
Počas roka pomáhali členovia DHZ aj
pri rôznych prácach v obci ako napr. pri
krtkovaní kanálov, umývaní a čistení ciest,
čistení kanalizačných potrubí od nánosov
piesku na Štrbskom Plese, polievaní trávnika a čerpaní vody a kalov z novoobjavenej studne v archeologickej lokalite Šoldov
a dodávke vody do cestných fréz pri frézovaní asfaltového koberca na miestnych
komunikáciách.
V priebehu roka pokračovali v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice izolovaním vrát,
výstavbou WC priamo v garážach, úpravou
prestupov cez prahy pre protipovodňový
vozík, opravou a údržbou zverenej techniky

Členská základňa DHZ Štrba počas hodnotiacej schôdze.

a oprave poškodených požiarnych hadíc.
Do svojho inventára si zakúpili vďaka sponzorom zásahové prilby „čakry“, ktoré budú
používať pri slávnostných príležitostiach.
Počas roka sa členovia DHZ pravidelne
zúčastňovali rôznych školení, odbornej prípravy a výcviku.
K činnosti DHZ patria aj súťaže a hasičský šport. DHZ v spolupráci s obcou
usporiadali tradičné súťaže Memoriál Jána

Účastníci hasičskej súťaže „Memoriál J. Jonasa a D. Sokola“.

Jonasa a Dušana Sokola a o Pohár starostu
obce Štrba, ktorá bola spojená aj s hasičskou kvapkou krvi.
Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený výbor DHZ na volebné obdobie 2017
– 2021 v zložení: Michal Garaj, Ján Zluky,
Eva Gavalierová, Pavol Hurajt, Peter Gavalier, Martin Baláž, Pavol Michalko, Vladimír
Kováč, Róbert Baláž, Jaroslav Havaš, Pavol
Baláž, Michal Petruška, Ján Šulek, Dalibor
Malenky, Marek Kičin a Marek Baláž. V
rámci schôdze boli ocenení oslávenci – Peter Blaško st., Ľubomír Gejdoš, Dalibor Malenky, Ján Kratochvíla, stužku za vernosť
obdržali – Róbert Baláž a Marek Baláž,
medailu za zásluhy – Vladimír Kováč, Ján
Kubík, Ján Zluky ml., Pavol Michalko, Jaroslav Havaš a Michal Petruška, medailu za
príkladnú prácu – Michal Sýkora, Ján Bartoš a Michal Garaj a ďakovný list za činnosť
– Michal Hurajt, Ján Erzdiak ml., Martin Baláž, Ján Šulek a Marek Kičin.
Ďakujeme všetkým členom Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe za prácu
pri plnení úloh požiarnej ochrany v obci v r.
2016. V novom roku im prajeme veľa zdravia, šťastia a hasičských úspechov.

ŠTRBSKÉ NOVINY 17

ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Obec Štrba udelila doposiaľ desať čestných občianstiev obce Štrba. Prvé čestné občianstvo bolo udelené v roku 1993 zaslúžilému umelcovi
Gustavovi Bromovi. Čestné občianstvo obce Štrba sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo, ktorí obohatili poznanie vynikajúcimi tvorivými výsledkami. O udelení čestného občianstva
obce Štrba rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. O udelení čestného občianstva
sa vydá listina, ktorú podpisuje starosta. Slávnostné odovzdanie ocenenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

PhDr. Ján Terezčák
Najstarším dodnes žijúcim čestným
občanom Štrby je už viac ako 92-ročný
PhDr. Ján Terezčák, významná osobnosť
slovenského lyžovania. Do Vysokých
Tatier prišiel už v roku 1957 ako vedúci
lyžiarskej základne a hlavný tréner Slovenska pre lyžiarske disciplíny a tak tento
rok pôsobí Ján Terezčák pod tatranskými končiarmi už okrúhlych 60 rokov. Titul
čestného občana Štrby mu bol udelený v
roku 2015.
Ján Terezčák sa narodil 3. 10. 1924 v
Kysaku, kde sa už v mladosti venoval tak
behu na lyžiach, ako aj alpským lyžiarskym disciplínam. Keďže mal záujem o
ďalšie zvyšovanie si vedomostí z oblasti
športového tréningu, absolvoval Tyršov
ústav v Prahe pre pedagogických a telovýchovných pracovníkov. Neskôr si svoju
odbornú kvalifikáciu zvýšil aj dvojročným
štúdiom na FTVŠ v Bratislave s trénerským zameraním so špecializáciou na beh
na lyžiach.
V rokoch 1954–1957 bol zamestnaný v
sekcii slovenského bežeckého lyžovania v
Bratislave ako tajomník. Po reorganizácii
športu v roku 1957, ktorá bola spojená
so vznikom Československého zväzu telesnej výchovy /ČSZTV/ sa na Slovensku
vytvorila Lyžiarska sekcia SÚV ČSZTV na
čele s Jánom Mrázom, podpredsedom bol
Ladislav Holúbek ako tajomníkom Ján Terezčák. Od roku 1957 začal pracovať vo
Vysokých Tatrách, kde pracoval ako vedúci lyžiarskej základne a hlavný tréner Slovenska pre lyžiarske disciplíny. Už v roku
1958 sa stal aj reprezentačným trénerom
Československa v behu na lyžiach, v tom
istom roku sa podieľal na vybudovaní
lyžiarskych bežeckých tratí na Štrbskom
Plese a bol tiež iniciátorom vybudovania
prvej umelej lyžiarskej bežeckej trate v
Tatranskej Lomnici.
Spolupracoval aj s historicky prvým slovenským zimným olympionikom, bežcom
na lyžiach Lukášom Mihalákom zo Ždiaru,

ktorý niekoľkokrát navštívil aj bežecké
tréningy jeho zverencov. Pod trénerským
vedením Jána Terezčáka vyrástli takí
pretekári ako Štefan Harvan, Rudolf Čillík, Stanislav Balúch, Alžbeta Gajancová,
Anna Pasiarová a ďalší, ktorí Československo reprezentovali na mnohých ZOH, MS
FIS či ďalších významných medzinárodných lyžiarskych podujatiach. Už v roku
1961 sa jeho zverenec Stanislav Balúch
ako prvý Slovák stal majstrom Československa v behu na 50 km,
ďalší jeho pretekár, ktorý
bol pôvodne bežcom na
lyžiach, neskôr združenár
Štefan Olekšák zo Ždiaru
nás reprezentoval na MS
1962 v poľskom Zakopanom a v roku 1964 na ZOH
v rakúskom Innsbrucku,
kde v individuálnej súťaži
združenárov obsadil 13.
miesto, čo je doteraz naj-

zentácie Československa a reprezentáciu
Slovenska v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia. Bol aj
členom Predsedníctva bežeckej komisie
Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS a
na ZOH v americkom Lake Placid v roku
1980 pôsobil ako technický delegát FIS
pre behy. Bol tiež jedným z popredných organizátorov nezabudnuteľných Majstrovstiev sveta FIS v klasických lyžiarskych
disciplínach v roku 1970 na Štrbskom

PhDr. Ján Terezčák (vľavo) s technickým delegátom FIS Jakubom
Vodrážkom v roku 2015.

lepší výsledok slovenského združenára na
olympijskej pôde. Počas jeho trénerskej
činnosti získali ním vedení pretekári spolu
až 18 titulov majstra Československa.
Ján Terezčák roky úspešne pôsobil aj
ako lyžiarsky funkcionár, bol dlhoročným
členom Predsedníctva Československého
zväzu lyžiarov a predsedom jeho komisie
vrcholového športu. Viedol lyžiarske repre-

Plese, aktívne sa podieľal na výstavbe
športového areálu FIS, spolu s Ondrejom
Ruskom bol pred MS 1970 spoluautorom
nových, moderných lyžiarskych bežeckých tratí na Štrbskom Plese a vytvoril aj
dovtedy nepoužívaný a inovatívny spôsob
mechanickej úpravy lyžiarskych bežeckých tratí.
Po zrušení lyžiarskych základní v celom
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Československu vrátane Vysokých Tatier,
v roku 1974 sa následne vytvorili Tréningové centrá mládeže /TSM/ a od 1. 8. 1974
aj Stredisko vrcholového športu Federálneho ministerstva vnútra Červená Hviezda
Štrbské Pleso /SVŠ FMV ČH ŠP/, kde Ján
Terezčák pôsobil vo funkcii metodika od
1. 10. 1975 až do odchodu do dôchodku.
V roku 1974 bol tiež iniciátorom vybudovania novej, 550 m dlhej umelej lyžiarskej
bežeckej dráhy v Športovom areáli FIS na
Štrbskom Plese, ktorá slúžila na tréningové účely až do prestavby bežeckého
štadióna v roku 1986 pred usporiadaním
Zimnej univerziády v roku 1987. Svoje
dlhoročné skúsenosti z organizovania
vrcholných domácich i medzinárodných
podujatí zúročil aj ako dlhoročný riaditeľ
bežeckých pretekov o Tatranský pohár,
počas INTERSKI 1975, či Zimnej Univerziády v roku 1987.
Po vzniku samostatného Slovenska
sa aktívne angažoval najmä v technickej
komisii pre výstavbu a homologizáciu
lyžiarskych bežeckých tratí po celom
Slovensku. V posledných rokoch všetok
svoj čas venuje najmä historicko – publikačnej činnosti. V roku 1977 mu vyšla
prvá publikácia „Dejiny lyžovania na Slovensku /1860–1944/“ a v roku 2008
aj jej pokračovanie „Dejiny lyžovania na
Slovensku /1945–2000/“. Stále sa však
živo zaujíma o diania v Športovom areáli
na Štrbskom Plese, z posledných veľkých
medzinárodných podujatí pozorne sledoval Majstrovstvá sveta juniorov FIS v roku
2009, či Zimnú univerziádu v roku 2015.
V posledných rokoch sme ho mohli aj viackrát stretnúť v Kultúrnom dome v Štrbe
pri príležitosti slávnostných otvorení Majstrovstiev Slovenska v behu na lyžiach.
Napriek svojmu úctyhodnému veku Ján
Terezčák stále riadi auto, v lete pravidelne
navštevuje aj s manželkou Boženou svoju
obľúbenú chatu na Podbanskom. Býva v
Dolnom Smokovci a pokiaľ to v zime dovolia snehové podmienky, pripraví si za
sídliskom taký svoj malý bežecký okruh,
ktorý si ešte aj v tomto veku pravidelne
prejde.
Za svoju prácu v oblasti športu, ale
najmä lyžovania bol ocenený množstvom
najrozličnejších ocenení. Je držiteľom
strieborného odznaku Slovenského olympijského výboru z roku 2011, v roku 2006
bol uvedený do Športovej sieny slávy
mesta Vysoké Tatry a od roku 2014 je aj
čestným občanom svojho rodného mesta
Kysak.
Peter Chudý

JOZEF SZENTIVÁNYI
zakladateľ Štrbského Plesa
Tento rok, označený v Štrbe ako „Szentiványiho rok“, bude venovaný odkazu Jozefa Szentiványiho, zakladateľa Štrbského Plesa, ktorý sa narodil práve pred 200 rokmi v Budapešti v roku
1817. Bol jedným z posledných potomkov starého rodu Bohumírovcov, presnejšieho Bohumírovho
syna Boda. Po vybudovaní Košicko–bohumínskej železnice v roku 1871 ako predvídavý hospodár
už v roku 1872 dal na Štrbskom Plese vybudovať prvú chatku a dal tak základ najvyššie položenej osady vo vtedajšom Uhorsku, ktorú vlastnil a spravoval až do roku 1901, kedy ju odpredal
uhorskému štátu.

Doteraz jediný známy portrét Jozefa Szentiványiho. V pravom hornom rohu erb Szentiványiovcov.

Táto zemianska rodina sa stala vlastníkom rozsiahlych pralesov na východe Liptova až po hranicu so Spišom donačnými listinami kráľa Bélu IV. z rokov 1267 a 1269.
Bohumír, predok rodiny Szentiványiovcov,
ich získal za vernú službu a kráľovské zásluhy pri osídľovaní územia spustošeného

tatárskymi vpádmi. Mal šesť synov, Boda,
Mikuláša, Jána, Vavrinca, Dionýza a Bohumíra II., pričom práve najstarší syn Bodo sa
stal zakladateľom rodu Szentiványiovcov
– Svätojánskych. Jeho potomkovia svoj
rozsiahly majetok spravovali spočiatku ako
komposesorát, ktorý viedol volený správ-
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Súkromná vila Jozefa Szentiványiho na Štrbskom Plese.

ca, spravidla najstarší člen rodu. Patrila k
nemu obec Svätojánska Boca, Svätý Ján,
Závažná Poruba, Liptovská Porúbka, Štrba,
Uhorská Ves a neskôr aj časť Malužinej.
V roku 1770 to bola najzámožnejšia zemianska rodina Liptova.
Samotný Jozef Szentiványi mal troch
bratov – Karola, Ladislava a Mikuláša.
Keďže okrem pozemkov na Liptove vlastnil spolu so súrodencami aj veľa pozemkov
na Gemeri, nadobudol aj prímenie „Gemerský“. Vyštudoval právo a hospodárstvo,
precestoval kus sveta a po vojenskej službe sa venoval už iba správe rozsiahlych
rodinných majetkov v hornom Liptove. So
svojími príbuznými sa každoročne stretával v Liptovskom Jáne v kaštieli Kasino,
kde prehodnocovali svoje životné osudy.
Údajne bol introvertnej povahy, vyhýbal sa
publicite a nerád videl svoje meno v tlači.
Napriek jeho mnohorakým aktivitám sa za-

choval iba jeden jeho známy portrét.
Keď po zrušení poddanstva v roku 1848
dozrel čas rozdeliť majetok medzi dedičov,
Štrbské Pleso nikto z jeho rodiny nechcel.

Dovtedajšie využívanie tohto územia, predovšetkým ako poľovníckeho revíru a zásobárne dreva, ako keby v tomto období
stratilo pre nich význam. Výhodnejšie
v tom čase sa ukazovalo pasienkárske využívanie územia, lenže kvôli tomu by bolo
treba „veľkú mláku“ najprv vypustiť a zem
vysušiť. Nechceli ho ani bývalí poddaní
Szentiványiovcov – Štrbania. Neskôr si
však Szentiványi, najmä pod vplyvom rád
svojho priateľa liptovského urbárskeho
podžupana Gustáva Palugyaja Štrbské pleso vzal a okolo roku 1860 ho dal zarybniť.
Zaslúžil sa tiež o jeho prvé zmapovanie a aj
o hĺbkové merania v Štrbskom plese.
Ako predvídavý hospodár dokázal oceniť
aj význam práve sa budujúcej železnice,
ktorá viedla popod úpätie Tatier z Bohumína do Košíc. Správne predpokladal, že
železnica sprístupní krásy Tatier širokej
verejnosti a pre ich zvýšenú návštevnosť
budú potrebné turistické základne bližšie
v horách. Už v roku 1872 dal postaviť na

Szentiványiho vila na dobovej pohľadnici.

Hrobka Szentiványiovcov na cintoríne v Liptovskom Jáne.

južnom brehu Štrbského plesa súkromnú
poľovnícku chatku, ktorú zakrátko sprístupnil aj verejnosti. Tá sa stala základom
neskoršej osady Štrbské Pleso, ako tretej
najstaršej turistickej a kúpeľnej osady na
južnej strane Tatier /1793 – Starý Smokovec, 1863 – Tatranské Matliare/.
Jozef Szentiványi bol aj priekopníkom
organizovanej turistiky v Tatrách. V roku
1873 bol spoluzakladateľom Uhorského
karpatského spolku ako najstaršieho turistického spolku v Uhorsku a v rokoch 1878
až 1879 určitý čas aj jeho ústredným predsedom. V roku 1875 daroval spolku dokonca pozemok a stavebné drevo na výstavbu
turistickej chaty na Štrbskom Plese, ktorú
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spolok na jeho počesť
pomenoval Jozefovou
chatou. Neskôr, v roku
1879 však túto turistickú chatu Szentiványi od
spolku odkúpil a táto sa
stala súčasťou vznikajúcej osady. Rozvoj osady
pokračoval postupným
budovaním ďalších víl
a objektov. Osada sa
postupne dostala do pozornosti aj urodzených
návštevníkov, no pohostinnosť Szentiványiho
bola všeobecná. V roku
1885 ju navštívil aj srb- Szentiványiovský kaštieľ v Liptovskom Jáne.
ský kráľ Milan Obrenovič,
viacerí Coburgovci, časté tu boli návštevy arcikňažnej Klotildy von Habsburg/.
arcikniežat z panovníckeho habsburského
K Štrbskému plesu viedli zo Štrby pešie
rodu a ich manželiek. Je určite zaujímavos- chodníky už v polovici 19. storočia. Na
ťou, že Štrbské Pleso navštívil aj Ferdinand náklady Liptovskej župy postavili v roLesseps, staviteľ Suezského prieplavu koch 1876 – 1878 aj vozovú cestu od žev Egypte.
lezničnej stanice Štrba /vtedy Hochwald/
Tesne pri východnom brehu plesa po- k novovznikajúcej kúpeľnej osade, a Štrbstavil J. Szentiványimu v roku 1883 te- ské Pleso v 80. a 90. rokoch 19. storočia
sársky majster S. Schwarz z Tvarožnej spojili pešími, jazdeckými a napokon vozokúpeľný dom s čakárňou, ôsmymi kúpeľ- vými cestami aj s Podbanským a Starým
ňami, zákutím so sprchami, obliekarňami Smokovcom, resp. Tatranskou Kotlinou.
a miestnosťou na zohrievanie vody.
V každej kúpeľni bola cínová vaňa,
diván, stôl, stolička a zrkadlo. Vodu
do nich prečerpávali z plesa cez pristavený rezervoár a použitú znovu
vypúšťali do plesa. Výnosom uhorskej vlády zo dňa 4. 4. 1885 bolo
Štrbské Pleso vyhlásené za kúpele.
Po zarybnení Štrbského plesa
založil Szentiványi v roku 1880
východne od jazera medzi dnešnou
cestou k športovému areálu FIS
a potokom Mlynica aj dva umelé
rybníky. Jeden z nich bol na jeho
počesť nazvaný Jozefovým a druhý
Mikulášovým, z úcty k Mikulášovi
Szontaghovi, priekopníkovi klimatickej liečby vo Vysokých Tatrách
a zakladateľovi Nového Smokovca.
Szentiványi využíval Štrbské pleso od začiatku aj v spoločenskom
programe pre hostí. Ponúkal im
športový rybolov, kúpanie i člnkovanie. Na juhovýchodnom cípe jazera dal vybudovať prístavisko člnkov Pamätník Jozefa Szentiványiho na Štrbskom Plese.
i ohradenú prírodnú plaváreň s kabínkami a ležadlami na dre- venom plató. J. Szentiványi sa výrazne finančne podieľal
Na pobavenie hostí slúžila stála kúpeľná aj na výstavbe prvej ozubnicovej železnice
kapela a kolkáreň. Okolo plesa bola vy- zo Štrby na Štrbské Pleso, ktorá bola daná
budovaná 2,5 km dlhá, štrkom vysypaná do prevádzky 27. júla 1896, no finančne
Klotildina promenáda /pomenovaná podľa podporoval aj výstavbu cesty do Starého
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Smokovca v roku 1880. Od
roku 1896 sa Szentiványi
zasadzoval aj za výstavbu
vtedy ešte parnej železnice, spájajúcej jednotlivé
tatranské osady, dokonca
v roku 1899 získal na jej
výstavbu aj jednoročnú licenciu, no tento zámer sa
za jeho života nepodarilo
zrealizovať.
O turistický rozptyl návštevníkov Štrbského Plesa
sa postaral tak Uhorský
karpatský spolok, ako aj
majiteľ osady. Spolok vybudoval v roku 1883 turistický chodník k Popradskému plesu a roku 1885 chodník Važeckou
dolinou na Kriváň, s odbočkou do Furkotskej doliny. Szentiványi dal v roku 1899
prestavať starú prť v Mlynickej doline na
pohodlný turistický chodník až po Pleso
nad Skokom. Szentiványiho chodníky viedli aj na hrebeň Solísk a Podbanské.
Majiteľ osady už vtedy dokonca myslel
na to, čo by sme dnes označili odborným
termínom „public relations“. Pravidelne sa
totiž staral o propagáciu Štrbského Plesa
pohotovými informáciami o jeho
priebežnej výstavbe a spoločenských udalostiach, ktoré sa v ňom
diali. Spolupracoval pri tom so skúseným národohospodárom a podpredsedom UKS Antonom Dollerom
z Kežmarku, ktorý pravidelne publikoval tieto články v regionálnych
týždenníkoch a domácej i zahraničnej turistickej tlači.
V roku 1893 si Szentiványi
dal postaviť aj svoje osobné
honosné letovisko, ktoré podľa seba nazval Jozefovou vilou
/Józseflak/. Objekt mal 14 obytných miestností a peknú vežičku,
ktorá slúžila ako rozhľadňa. Táto
vila bola v roku 1901 tiež predmetom odpredaja uhorskému štátu.
Objekt bol v roku 1919 premenovaný na Jánošík, neskôr sa stal
súčasťou komplexu kúpeľného
domu Hviezdoslav, s ktorým bol
stavebne prepojený, od roku 2009
je súčasťou 5-hviezdičkového hotela Grandhotel Kempinski High Tatras a nachádza sa v ňom aj najluxusnejší
- prezidentský apartmán s rozlohou 186
m2. Nedávno vydaná knižná publikácia
„Slávne vily Slovenska“ zaradila bývalú
vilu Jozefa Szentiványiho spolu s ďalšími
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šiestimi tatranskými vilami do zlatého fondu architektúry na území Slovenska.
Na začiatku 20. storočia sa majetky
J. Szentiványiho dostali do finančných
problémov a ich majiteľ ich musel v roku
1901 predať za 2,7 mil. korún uhorskému
štátu. Szentiványiovcom naviac štát ešte
zaručil držbu letohrádku Gemer a trvalé
právo na prevádzkovanie člnkov na jazere až do vymretia rodu po meči. Vtedy
už bolo Štrbské Pleso známou a vyhľadávanou rekreačnou i liečebnou osadou,
v ktorej stálo už 15 budov so 72 izbami a
140 posteľami. Z vďaky za vznik a rozvoj
Štrbského Plesa, ako aj jeho prednostný
predaj uhorskému štátu v roku 1901 sa
až do roku 1918 k maďarskému názvu
Štrbského Plesa takmer pravidelne pridával prívlastok „Szentiványi Csorba-tó.“
Dokonca aj Capie pleso, najväčšie jazero
v Mlynickej doline má v maďarskom názvosloví historický názov Szentiványi-tó.
Jozef Szentiványi zomrel počas prechodného pobytu Budapešti v roku 1905
a neskôr bol pochovaný v Liptovskom
Jáne. Jeho majetok zdedil nevlastný
syn s rovnakým menom – Jozef Szentiványi /1884–1941/, ktorého však po
tom, ako sa 67-ročný v roku 1884 oženil,
prijal za svojho. Poskytol mu prostried-

ky na najlepšie vzdelanie, k akému sa v
tých časoch mohol dostať. Adoptovaný
syn sa rozhodol zdedený majetok zveľadiť. V rokoch 1929-1930 vybudoval
v Liptovskom Jáne na tú dobu moderné
vaňové kúpele, krytý a otvorený bazén
s liečivou minerálnou vodou a Grand

Detail z pomníka Jozefa Szentiványiho pred
hrobkou.

hotel Thermal s názvom „Svätojánske
Teplice“, ktoré boli známe aj v zahraničí,
avšak fungovali len do roku 1939.
Szentiványi sa dožil úctihodného veku

88 rokov a už bezprostredne po jeho
smrti sa objavili návrhy, aby si pamiatku
zakladateľa Štrbského Plesa uctili dôstojným pamätníkom pri plese. Na počudovanie sa tak nestalo hneď, trvalo to až presne 100 rokov, keď roku 2005 z iniciatívy
vtedajších poslancov Jozefa Hubera a
Petra Chudého a za sponzorskej podpory
finančnej skupiny J&T vytvoril akademický sochár Ján Ťapák pamätnú tabuľu,
ktorá je umiestnená na tatranskom žulovom kameni z ústia Mlynickej doliny pri
samotnom plese a dôstojným spôsobom
pripomína všetkým návštevníkom tejto
osady meno človeka, ktorý sa najviac
zaslúžil o jej vznik a existenciu.
Ubehlo už 145 rokov odvtedy, keď
v panenskej prírode s prekrásnym horským jazerom vytušil Jozef Szentiványi
možnosti vzniku budúcej osady, ale určite nepredpokladal, že súkromná poľovnícka chatka na južnom brehu plesa sa
stane základom jedného z najväčších,
najfrekventovanejších a najobľúbenejších tatranských stredísk letnej i zimnej
turistiky.
Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Peter Chudý

Košicko-bohumínska železnica spojila v roku 1871 Štrbu so svetom
Železničná stanica Štrba bola napojená na
Košicko-bohumínsku železnicu v roku 1871,
keď bol dobudovaný úsek Poprad – Žilina. Je
najvyššie položenou železničnou stanicou na
celom Slovensku s nadmorskou výškou 895
m n.m. /v tom čase v Uhorsku/. Pôvodným
zámerom na vybudovanie Košicko-bohumínskej
železnice bola preprava dreva zo slovenských
lesov, teda potreba nákladnej dopravy, osobná
doprava bola v prvopočiatku druhoradá.
Vznik Košicko-bohumínskej železnice sa
datuje už od roku 1864, kedy bol o nej
vo Viedni vydaný pamätný spis, ktorý navrhoval železničnú trať z Košíc údoliami
riek Hornád, Váh a Kysuca cez Jablunkovský priesmyk do Bohumína. Koncesiu na
výstavbu a prevádzku trate získalo v roku
1866 konzorcium belgických podnikateľov,
súrodencov Richeových. Stavba mala pôvodne začať od Košíc (kde končila Tiská
železnica), no na podnet sliezskych priemyselníkov sa začala budovať od Bohumína.
Práce začali už koncom roku 1867 a
1. februára 1869 bol otvorený 32 km dlhý

Budovanie železničnej trate v záreze v Štrbe.

úsek z Bohumína do Tešína. Po finančných
problémoch stavbu prevzala Anglo-rakúska
banka a v roku 1872 bola trať dokončená v
celej plánovanej dĺžke.
Otváranie jednotlivých úsekov:
1. 2. 1869: Bohumín – Těšín
1. 9. 1870: Košice – Kysak – Prešov

1. 2. 1871: Bohumín – Český Tešín
8. 2. 1871: Český Tešín – Žilina
8. 12. 1871: Žilina – Poprad
12. 12. 1871: Poprad – Spišská Nová Ves
12. 3. 1872: Spišská Nová Ves – Kysak
Náklady na výstavbu dosiahli 58 237
800 zlatých, t. j. 179 900 zlatých na 1 km
trate. Prevádzka na celej trati sa začala
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Stanica Štrba, v pozadí údolná stanica zubačky (rok 1918).

jedným párom zmiešaných vlakov, ktoré
vzdialenosť 367 km prekonali za 13 hodín
a 18 minút.
Riaditeľstvo spoločnosti prevádzkujúcej
Košicko-bohumínsku železnicu bolo v Budapešti, riadiace centrum prevádzky pre
uhorskú časť v Košiciach a pre rakúsku v
Tešíne. Od roku 1870 spoločnosť prevádzkovala i trať z Košíc do Prešova, kde sa
napájala Prešovsko-tarnovská železnica.
Jej prevádzkovateľ sa v roku 1874 zlúčil s
KBŽ.
Košicko-bohumínska železnica bola pôvodne jednokoľajná, no koncesia stanovovala povinnosť zdvojkoľajniť trať, ak ročný
hrubý zisk na jednu míľu trate prevýši dva
po sebe idúce roky 150 000 zlatých. Kom-

Údolná stanica zubačky zo Štrby.

Stanica Štrba (rok 1903).

pletné zdvojkoľajnenie bolo dokončené
až v roku 1955.
Medzivojnové obdobie
Po skončení prvej svetovej vojny Rakúsko-Uhorsko zaniklo a pre mladé Česko-Slovensko mala Košicko-bohumínska
železnica kľúčový význam. Ako jediná
totiž spájala Česko s východným Slovenskom, o ktoré Česko-Slovensko bojovalo s Maďarskom. Rozdelený bol tiež
Tešín, no trať i stanica zostali na území
Česko-Slovenska, okolo ktorého vzniklo
nové mesto Český Tešín.
Strategická Košicko-bohumínska železnica bola 1. februára 1921 prevzatá
spoločnosťou Česko-slovenské štátne
dráhy, no vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, ktorej riaditeľstvo sa v roku
1927 presunulo z Budapešti do Košíc.
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Stanica Štrba, juhovýchodný pohľad (rok 1901).

Údolná stanica zubačky Štrba.

Vypravená zubačka z údolnej stanice v Štrbe.

Ozubnicová železnica pri vstupe do Štrbského Plesa.

Vrcholná stanica zubačky na Štrbskom Plese (rok 1907).

Po druhej svetovej vojne bola spoločnosť ČSD zoštátnená
a vlastníkom Košicko-bohumínskej železnice sa stal československý štát. V roku 1955 názov Košicko-bohumínska železnica zanikol a v 1964 bola dokončená elektrifikácia celého
úseku trate.
Trasa
Košicko-bohumínska železnica ako taká už dnes neexistuje,
ale jej úseky sú využívané dnešnými traťami:
Trať 180: Žilina – Liptovský Mikuláš – Kysak – Košice
Trať 127: Žilina – Mosty u Jablunkova
Trať 320: Bohumín – Čadca (na území ČR)
Na KBŽ nadväzuje množstvo tratí, ktoré boli postupne budované a rozširovali uhorskú železničnú sieť. Zoznam je zoradený v
smere od Košíc k Bohumínu.
Tiská železnica (* 1860)
Kysak – Prešov (*1870, od 1873 Prešovsko-tarnovská železnica po Orlov)
Margecany – Gelnica (*1884)
Spišské Vlachy – Spišské Podhradie (*1894)
Spišská Nová Ves – Levoča (*1892)
Poprad – Podolínec (*1889)
Studený Potok – Tatranská Lomnica (*1895)
Poprad – Starý Smokovec (*1907)
Tatranská Štrba – Štrbské Pleso (*1896)
Kráľova Lehota – Čierny Váh (*1912, 760 mm)
Ružomberok – Korytnica (*1908, 760 mm)
Kraľovany – Suchá Hora (*1899)
Vrútky – Zvolen (*1872)
Žilina – Rajec (*1899)
Žilina – Bratislava (*1883)
Čadca – Makov (*1914)
Čadca – Zwardoń (*1884)
Severná železnica cisára Ferdinanda (Viedeň – Bohumín od 1847)
Martin Kováč

Vrcholná stanica zubačky na Štrbskom Plese, vpravo pri výhybke
Štrbian v kroji (rok 1910).
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE – I. diel
V roku 2017 si pripomíname 200 – té výročie narodenia zakladateľa Štrbského Plesa, liptovského zemepána Jozefa Szentiványiho, ktorý ho
vlastnil a budoval v rokoch 1872 až 1901, kedy ho predal uhorskému štátu. V tomto roku bolo Štrbské Pleso už známou a vyhľadávanou rekreačnou
a liečebnou osadou, v ktorej stálo už 15 objektov. Pripomeňme si preto spoločne históriu výstavby týchto jednotlivých chát, víl a ďalších objektov,
z ktorých väčšina už odišla do nenávratna, ale všetky spoločne tvorili historické Štrbské Pleso za čias Jozefa Szentiványiho na prelome 19. a 20.
storočia. Dnes si pripomenieme prvé tri objekty v rozpätí rokov 1872 – 1877.

Jozefova chata.

Začiatky novej osady Štrbské Pleso boli
skromné. Szentiványi – vedome, či nevedome – kopíroval spôsob, akým si počínal
gróf Štefan Csáky, iliašovský statkár a majiteľ lesov pod Slavkovským štítom, keď v
roku 1793 zakladal Smokovec.
Ako prvý objekt na Štrbskom plese bola
v roku 1872 postavená súkromná poľovnícka chatka Jozefa Szentiványiho, ktorá
bola situovaná na južnom brehu jazera.
Hlavným dôvodom pre túto zákazku bola
potreba prístrešku, do ktorého sa mohol
spolu so svojimi priateľmi uchýliť pri svojich potulkách. Jednalo sa o jednoduchý,
prízemný zrub so sedlovou strechou, ktorý
svojim zovňajškom pripomínal vtedajšie
horárne. Prvý zrub bol vlastne akýmsi pokusným králikom. Z pozdĺžnej a centrálnej
chodby sa v ňom obojstranne vchádzalo
do oddelených, nepriechodných izieb,

Mikulášova chata.

štyroch na každej strane. Chatka mala
vchodové dvere od východu a od nich
viedol chodník rovno k plesu. Čoskoro sa
ukázalo, že chatka nebude slúžiť iba majiteľovi a jeho pozvaným hosťom. O nocľahy,
prípadne aj malé osvieženie pri malebnom
jazere prejavovalo totiž záujem čoraz viac
ľudí. Majiteľ preto sprístupnil v roku 1873
prvú ubytovňu aj širšej verejnosti. Chatku
postavili štrbskí „crmomani“ pod vedením
tesára Jána Zuskina z Liptovského Jána.
Práve táto chatka sa stala základom neskoršej osady Štrbské Pleso, ako tretej
najstaršej turistickej a kúpeľnej osady na
južnej strane Tatier /1793 – Starý Smokovec, 1863 – Tatranské Matliare, 1872 –
Štrbské Pleso/. Chatka fungovala do roku
1892, pretože vtedy si Szentiványi dal už
postaviť neďaleko nové honosné sídlo – Jozefovu vilu, pôvodne nazývanú Szentiváyilak, intímnejšie nazývaný aj József – lak.
Na mieste bývalého prvého objektu dnes
stojí Grandhotel Kempiňski High Tatras, asi
presnejšie jeho Lobby Lounge and Bar.
Rozvoju Štrbského Plesa v istej miere
napomohol aj vznik prvej turistickej organizácie v Uhorsku. Uhorský karpatský spolok /UKS/, založený 10. augusta 1873 v
Starom Smokovci mal totiž podľa svojich
stanov ako svoj prvoradý cieľ „sprístupňovať a vedecky preskúmavať Tatry“, čo

Skica prvej súkromnej poľovníckej chatky J.
Szentiványiho z roku 1873.

v praxi predstavovalo aj začiatok systematickej ochrany prírody, vznik horskej
vodcovskej a záchrannej služby, výstavbu
chodníkov a chát. Keď totiž začalo turistov
v Tatrách pribúdať, rozhodol sa Szentiványi
ako významný mecén UKS darovať spolku stavebné drevo a stavebný pozemok
v sesedstve svojej poľovníckej chatky na
Štrbskom Plese a finančné prispel aj na
výstavbu budovy na ňom.
Ako druhý objekt na Štrbskom Plese
bola dňa 2. augusta 1875 slávnostne otvorená turistická chata UKS, ktorá na počesť
štedrého zemepána dostala meno Jozefova chata – József menház. Pôvodne mala
chata dve spoločné nocľahárne, kuchyňu,
komoru a miestnosť pre chatára. Kedže zariadenie prosperovalo, už po roku boli pristavené štyri izby i ďalšie vedľajšie miestnosti, vrátane kúpeľní a spŕch. Ubytovacia
kapacita tak predstavovala až 40 lôžok.
Aj túto chatu postavil tesár Ján Zuskin so
svojou partiou. V roku 1877 dostala chata
stáleho hospodára a tento rok je pokladaný aj za zrod kúpeľníctva na Štrbskom
Plese. Hospodár totiž okrem nocľahov a
domáckej stravy začal poskytovať hosťom
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Kúpeľný dom a vrchol strechy Jozefovej chaty.

aj „obyčajné teplé kúpele“, „kosodrevinové
kúpele“ a „sprchy“. Oficiálne bolo Štrbské
Pleso vyhlásené uhorským štátom za kúpele výnosom zo 4. apríla 1885. Kedže
však Štrbské Pleso bolo malé na to, aby v
ňom „hospodárili“ až dva subjekty, odkúpil
v roku 1879 Szentiványi Jozefovu chatu
a táto sa stala tiež súčasťou vznikajúcej
osady. Jej význam postupne klesal, stala
sa postupne iba ubytovňou obsluhujúceho

Mikulášova chata.

personálu a okolo roku
1911 úplne zanikla.
Dodnes však zreteľne
vidno umelo vytvorenú
kamennú príjazdovú
komunikáciu k tejto
bývalej chate. Dvíha sa
od chodníka okolo plesa pri bývalom tenisovom ihrisku do lesného
porastu a končí na vyššie položenom ihrisku,
ktoré je už náletmi
nových drevín takmer
úplne zalesnené.
Ako tretí objekt v
poradí vznikla na poloostrove západného brehu plesa v roku
1877 súkromná vila advokáta Juraja
Pongrácza z Liptovského Mikuláša. Volali
ju „Ostrovná víla“ – Szigetlak. Pôvodný
majiteľ ju využíval iba krátko a už o dva
roky neskôr prešla tiež do majetku Szentiványiho a dostala meno Mikulášova vila
– Miklóslak, podľa brata zakladateľa osady, statkára a mecéna na Gemeri, Mikuláša Szentiványiho. Roky chátrajúcu, malú
prízemnú budovu s preborenou strechou
nakoniec v roku 1920 odstránili. Na jej
mieste od roku 1953 stojí pamätník padlých partizánov Rašu a Morávku.
Hostia pribúdali a tak bolo čoraz zreteľ-

nejšie, že pod Mlynickou dolinou podľa príkladu staršieho Smokovca /vznikol v roku
1793/ vzniká nová, perspektívna tatranská osada. Rozvoj turistického ruchu začal
brať Szentiványi vážnejšie. Sústredil okolo
seba statkárov, úradníkov a inteligenciu
Liptova a spoločne vyrážali na túry, cieľom
ktorých bol nielen oddych s fľašami dobrého vína, ale aj prediskutovanie a ďalšie
možnosti rekreačno – turitického využitia
územia.
Podľa knihy I. Bohuša
„Osudy Štrbského Plesa v zrkadle dejín“
voľne spracoval Peter Chudý

NAJSTARŠIE VYOBRAZENIA TATIER
Najstaršie známe vyobrazenia Tatier sa zachovali tak v spišských kostoloch, ako aj v erboch mnohých podtatranských miest, obcí a rodín. Prvé
vyobrazenie Štrbského plesa pochádza od levočského maliara Jána Jakuba Mullera /1780 – 1828/ z roku 1816, kedy sa zastavil na jeho brehoch.
Vidno na ňom jasne nielen Kriván, Solisko a Štrbský štít, ale aj zdevastované lesné porasty v okolí jazera.

Thomas Ender, Štrbské pleso okolo roku 1862, akvarel.

Vysoké Tatry a ich scenéria už stáročia
nadchýňali aj ľudí s umeleckými sklonmi, ktorí
prichádzali do Tatier s cieľom zachytiť neopakovateľnú krásu strmých štítov, malebných zákutí a čistých horských plies rôznymi formami
a prostriedkami: perom, kresbou či maľbou.
Aj keď v stredoveku sa ešte nedalo hovoriť
o umeleckom zobrazovaní Tatier, pretože táto
neusporiadaná, živelná a rôznorodá horská krajina nezodpovedala vtedajšej klasickej a harmonickej estetike. Až romantizmus 19. stor. začal
živo reagovať na horskú krajinu a pre vzdelané
elity sa romantické predstavovanie hôr stalo
módne.
Donedávna sa za najstaršie vyobrazenie
Tatier umeleckého charakteru považovala nástenná maľba na víťaznom oblúku kostola sv.
Egídia v Poprade, ktorá pochádzala zo 14. – 15.
storočia a predstavovala biblický výjav, umiestnený neznámym umelcom do miestneho rám-
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ca Popradskej doliny. Po reštaurátorských prácach sa však zistilo, že ide o premaľbu, ktorej
datovanie bolo posunuté do 19. storočia.
A tak sa najstaršie známe vyobrazenie Vysokých Tatier spája s erbom rodiny Berzewiczy z roku 1475. Vidíme v ňom aj najstaršie
vyobrazenie kamzíka, ktorý je vzopnutý na
korune a lezúci na tri tatranské štíty /mali by
symbolizovať masív Lomnického štítu/. To, či
v tomto prípade ide o horstvo Vysokých Tatier
sa môžeme len domnievať vzhľadom k tomu,
že tento slávny rod sa zaslúžil o rozkvet Veľkej
Lomnice, ktorá sa nachádza práve pod Vysokými Tatrami.
Zdá sa, že prvé maliarske zobrazenia Tatier
sa zachovali v spišských kostoloch v Levoči
a v poľskej Tribši. V Levoči, v meste plnom
pamätihodností hovoriacich o jej historickom

ho súdu. V ich pozadí sú zobrazené tri horské
štíty, pripomínajúce svojim tvarom Ždiarsku
vidlu, Havran a Ľadový štít.
Prvé známe zobrazenie Štrbského plesa, ktoré malo práve teraz okrúhlych 200 rokov, sa
nám dochovalo od levočského maliara Jána
Jakuba Mullera /1780 – 1828/ z roku 1816,
kedy sa pri svojich tatranských potulkách zastavil aj pri Štrbskom Plese. Obraz je maľovaný
gvašom, čo je maliarska technika na rozhraní
akvarelu a tempery /farby sú blízke temperám
a sú vodou riediteľné/. Spišská a tatranská krajina sa stali jeho dôležitým námetom ako krajinomaliara. Stal sa aj zakladateľom významného levočského maliarskeho rodu, jeho syn
Karol Marko v rokoch 1843 – 1848 dokonca
vyučoval na maliarskej akadémii v talianskej
Florencii, maliarmi boli aj jeho vnuci a pravnuci.

maliara a profesora krajinomaľby na viedenskej akadémii výtvarných umení Thomasa Endera /1793 – 1875/, datované v roku 1863,
kedy bol pod Tatrami hosťom baróna Edwarda
Mednyánszkeho v jeho kaštieli v Strážkach pri
Spišskej Belej. Bol aj prvým učiteľom maľovania mladého Ladislava Mednyánszkeho, z ktorého sa stal neskôr veľmi známy maliar. Počas
svojich výletov do Tatier namaľoval desiatky
nádherných akvarelov, ktoré sú majetkom
Maďarskej akadémie vied a sú uložené v knižnici v Budapešti. Na jednom z nich je samotné
Štrbské pleso z južnej strany jazera spolu tatranským horstvom od Soliska cez Štrbský štít,
Patriu, štvorštít Vysokej až po Končistú a na
druhom Predná poľana pri Štrbskom plese aj s
pastierskou kolibou, čo je dnes Mlynická lúka s
výhľadom do Mlynickej doliny, lemovanej Solis-

Obraz Štrbského plesa je majetkom Východoslovenského múzea v Košiciach a je na ňom
zobrazené jazero z juhovýchodného brehu s
devastovanými lesnými porastami v okolí, ako
aj s masívom tatranských štítov, z ktorých sa
jasne vynímajú Kriváň, Solisko i Štrbský štít.
To, čo mohlo byť príčinou devastácie lesných
porastov v okolí jazera nám dokladá napr. svedectvo evanjelického farára z Veľkej Lomnice
Juraja Buchholtza staršieho, znalca Tatier, ktorý v roku 1719 stretol pri vodnej ploche jazera
skupinu rubačov, ktorí v okolitých lesoch vytínali limby a bezohľadne drancovali kosodrevinu
pre pokútnych výrobcov olejov a mastí. Z potuliek levočského maliara po Tatrách sú známe
aj jeho vodopády Studeného potoka, či jeho
„Strážky s Tatrami“ z roku 1820, ktoré sú majetkom Múzea v Kežmarku.
Veľmi pekné sú však aj akvarely rakúskeho

kom a Patriou a ukončenou Štrbským štítom.
Od konca 18. storočia sa však začali zaujímať o okolie Štrbského plesa aj mnohí významní zahraniční vedci , ktorých lákali chýry o
zvláštnostiach tunajšieho horstva. V roku 1793
vystúpil na Kriváň anglický cestovateľ Robert
Townson, o rok neskôr francúzsky prírodovedec Belsazar Hacquet, v roku 1804 nemecký
botanik Anton Rochel, rok po ňom poľský geológ Stanislaw Staszic a v roku 1813 dva razy
švédsky botanik Goran Wahlenberg, ktorého
nám dodnes pripomína aj názov dvoch karových jazier vo Furkotskej doline. Tomuto bádateľovi vďačíme aj za prvé zaznačenie Štrbského
plesa do mapy Tatier z roku 1813.

Thomas Ender, predná Poľana okolo r. 1862.

rozkvete, sa nachádzajú významné sochárske
diela Majstra Pavla, v dielni ktorého vznikali
aj monumentálne gotické oltáre. V Kostole sv.
Jakuba v Levoči sa nachádza aj najvyšší drevený oltár na svete, ktorý Majster Pavol dokončil v roku 1517. Na jeho pravom, zamknutom
krídle autor umiestnil aj výjav Ukrižovania a
Zmŕtvychvstania Krista. V ich pozadí sa výrazne črtajú aj Tatry. Znalec dejín Spiša Ivan
Chalupecký tvrdí, že takýto pohľad na Tatry je
z okolia Mlynice.
Drevený kostolík sv. Alžbety Uhorskej v
poľskom Tribši bol postavený pravdepodobne
v roku 1567. Jeho interiér zdobí ranobaroková
polychrómia z roku 1647. Iniciátorom a tvorcom koncepcie týchto malieb bol kňaz Jan Ratulowski, vtedajší farár vo fridmanskej farnosti.
Na klenbe kostola sú namaľované scény Nanebovzatia najsvätejšej Panny Márie a Posledné-

Podľa knihy Antoniho Nowaka
Najstarsze wizerunki Tatr
voľne spracoval Peter Chudý
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ZIMNÁ KALOKAGATIA PRVÝKRÁT V TATRÁCH
Na Štrbskom Plese v Športovom areáli FIS a na svahu Interski sa v dňoch 14. a 15. marca 2017 uskutoční už 8. ročník Zimnej Kalokagatie,
športových súťaží žiakov základných škôl z celého Slovenska. Doterajších 7. ročníkov sa uskutočnilo v okolí Spišskej Novej Vsi, tento ročník bude
prvýkrát vo Vysokých Tatrách, a to v behu na lyžiach, zjazdovom lyžovaní, biatlone a v snowboarde. Súčasťou Zimnej Kalokagatie bude aj kultúrna
časť – výtvarná súťaž na tému „Mám rád zimné športy“, súťaž fotografia na tému „Kalokagatia – zameranie na šport, kultúru a umenie v symbióze
s človekom a prírodou“, výsledky ktorých budú vyhlásené v Poľovníckom salóniku hotela Patria 15. marca 2017.
Grécke slovo kalokagatia vyjadruje antický
ideál spojenia krásneho tela s ušľachtilým duchom. Rovnaké slovo si za názov pozoruhodného podujatia vybrali olympijskí nadšenci
na čele s Antonom Javorkom, keď začiatkom
90. rokov minulého storočia v Trnave rozbiehali olympiádu detí a mládeže, na ktorej sa
prostredníctvom aktívneho športovania detí a
mládeže, kombinovaného s vedomostnými a
umeleckými súťažami s olympijskou tematikou v praxi presadzuje výchovný ideál harmonického rozvoja osobnosti.
Zorganizovanie aj zimnej časti Kalokagatie
bolo splneným predsavzatím priateľov olympizmu. So súhlasom jej zakladateľa sa premiérový 1. ročník uskutočnil v Spišskej Novej
Vsi /keď sa upustilo od pôvodného zámeru
zorganizovať ju na Bezovci pri Piešťanoch/.
Úspešný priebeh jej prvého ročníka spôsobil,
že na ďalšie roky sa metropola Spiša natrvalo stala partnerom Trnavy, kde sa pravidelne
usporadúva od roku 1991 v párnych rokoch
celoslovenská, a od roku 1996 dokonca medzinárodná Letná Kalokagatia. Zimná časť
Kalokagatie 1998 /neskôr sa ujal termín
Zimná Kalokagatia/ sa uskutočnila v termíne
18.-20. februára 1998 a záštitu nad ňou prebral predseda vlády Slovenskej republiky.
Rozhodnutie o usporiadaní Zimnej Kalokagatie na Spiši nebolo náhodné. Domáci
organizátori nie raz potvrdili svoje organizačné schopnosti pri zabezpečovaní celoslovenských podujatí v oblasti školského športu.
Svoju úlohu zohrali aj výborné podmienky
pre zimné športy v tomto regióne. Zimná
Kalokagatia mala síce centrum v Spišskej
Novej Vsi, no špecifiká zimných športov si
vyžiadali zapojiť do organizovania takéhoto podujatia celý región. A tak bolo možné
stretnúť mladých olympionikov aj v Kežmarku, na Mlynkoch – Bielych Vodách a ďalších
miestach tohto krásneho kúta Slovenska.
Program Zimnej Kalokagatie sa postupne
obohacoval. Pôvodné tri športy – lyžovanie
/bežecké i zjazdové/, hokej a rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe boli postupne rozšírené o biatlon a snowboard. V duchu kalokagatie boli vyhlasované tiež kultúrne súťaže, pri
tom prvom ročníku mala výtvarná a literárna
súťaž tematické zameranie „Múdrejšie – krajšie – vtipnejšie“.

Vyhlasovateľom tohto najvýznamnejšieho žiackeho športového podujatia na
Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Slovenská asociácia
športu na školách, Slovenský olympijský
výbor a Kalokagatia na Slovensku. Organizátormi sú Slovenská asociácia športu na
školách, o. z. Kalokagatia na Slovensku –
Zimná Kalokagatia, športové zväzy – SLA,
SZB, SAS, Športový klub Štrba, ŠSDaM
Poprad-Tatry, obec Štrba, ŠA FIS Štrbské

Pleso, ZŠ Štrba a ďalšie subjekty v regióne.
Viac informácií je možné nájsť na stránke
www.sass.sk
Zimná Kalokagatia sa doteraz uskutočnila
sedemkrát – v rokoch 1998, 2001, 2003,
2005, 2007, 2010 a 2015. Jej ôsme pokračovanie pripravuje Organizačný výbor Zimnej
Kalokagatie na 14. a 15. marca 2017, a to
premiérovo na Štrbskom Plese.
Podľa tlačovej správy SAŠŠ
voľne spracoval Peter Chudý
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Galéria osobností Štrbského športu
Korene organizovaného športu a turistiky v Štrbe siahajú do 19. storočia. Chudobné pomery a práca na poli umožňovali
dostatok telesného pohybu, a tak sa Štrbania na športových podujatiach podieľali hlavne ako robotníci alebo technický personál. Používanie niektorých športových výdobytkov bolo v zlých poveternostných podmienkach skôr nevyhnutnosťou, ako túžbou po súťažení. Štrbský
poštár Ján Sýkora v 90-tych rokoch 19. storočia používal pri práci lyže, čím sa zaradil medzi najstarších Tatrancov – lyžiarov. Lyžiarsky šport sa
začal rozvíjať v 20-tych rokoch 20. storočia. Jozef Kuhn získal prvenstvo v behu na lyžiach, Pavel Špendel bol vytrvalostným bežcom a skokanom
na Jarolímkovom mostíku. Pretekárskemu lyžovaniu sa venoval Ján Baláž a rovnako Ján Srebala, ktorý lyže aj opravoval.

V roku 2004 obec začala s prijatím a
oceňovaním najlepších športovcov, ktorí v danej sezóne získajú najvýraznejšie
úspechy a otvorila aj Galériu osobností
športu v našej obci. Doteraz do galérie
boli uvedení: Július Lupták, Anna Pasiarová, Dušan Pitoňák, Ondrej Brúzik, Vladimír Šalling, Viera Klimková, Ján Klimko,
Milan Sabo, Ján Dobias, Vladimír Staroň,
Zdeněk Kovařík, Pavol Dusík, Pavol Kováč.
Osobnosti športu z galérie postupne
predstavíme aj na stránkach Štrbských
novín:
V roku 2004 bol do Galérie osobnosti
športu uvedený Július Lupták.
Začiatky jeho bežeckého lyžovania
sa spájajú so Základnou školou v Štrbe.
Po jej ukončení pretekal za TJ Štrba
ako dorastenec aj ako junior. Svoj talent
ďalej rozvíjal v Dukle Karlove Vary, kde
v roku 1961 nastúpil na základnú vojenskú službu. Po ukončení ZVS vyhral dvakrát preteky Beh okolo Štrby.
Zlepšené podmienky pre tréning mu
priniesla zmena zamestnania v roku
1964, keď nastúpil na Pohraničné oddelenie VB Štrbské Pleso. Postupne sa

Lásku k lyžiam, behu v teréne, na
prepracoval na športového inštruktora
v rámci Správy telovýchovy a vrcholové- ceste, jazde na bicykli prejavuje stále aj
ho športu FMV Praha v ČH Štrbské Pleso. v tomto veku. Zúčastňuje sa Malého štrbV tomto období bol výraznou osobnos- ského maratónu, memoriálov a mnohých
ťou v reprezentácii v behu na lyžiach. Bol ďalších podujatí, kde vo svojej kategórii
10-krát Majstrom Československa, zvíťa- získava umiestnenia na stupni víťazov.
Je členom reprezentácie veteránov
zil na Tatranskom pohári v behu na 30
km. V roku 1974 zvíťazil na Bielej stope Slovenska v behu na lyžiach. Pravidelne
SNP, niekoľkokrát zvíťazil na pretekoch sa zúčastňuje MS veteránov v behu na
Bezroukov memoriál, Zlatej lyži Česko- lyžiach, kde takisto dosahuje popredné
moravskej vysočiny a mnohých ďalších umiestnenia aj v medzinárodnej konkupodujatiach. V roku 1969 štartoval na rencii. V roku 2008 ako 65 ročný získal
vytrvalostných pretekoch Vasov beh, striebornú medailu na Svetovom šampiona ktorých sa zúčastnilo okolo 10 000 náte v behu do vrchu v ČR. Najväčším
pretekárov. Jeho 40. miesto na tomto úspechom je 5. miesto na MS veteránov
podujatí je doteraz najlepším umiestne- v Asiagu v Taliansku v roku 2013.
ním slovenského bežca. V roku 2002 získal
striebornú medailu na
svetovom šampionáte
v behu do vrchu veteránov v Insbrucku.
Bol trénerom juniorskej reprezentácie SR,
asistent reprezentačného trénera mužov,
podieľal a na úspechoch bežcov Bátoryho, Páričku, Bajčičáka, Jurča. V stredisku
vrcholového športu
zabezpečoval prípravu Havrančíkovej, Iľanovskej, Hudača a
ďalších, ktorí úspešne
reprezentovali Slovensko na ZOH a na MS.
Ako tréner a člen realizačného tímu Slovenska sa zúčastnil ZOH
a 3-krát Majstrovstiev
sveta. V zimnom období sa aktívne zapájal pri trénovaní žiakov
športových tried v bežeckom lyžovaní.
Počas aktívnej činnosti mu bol udelený
Július Lupták - víťaz Tatranského pohára na Štrbskom Plese (1973).
titul Majster športu.
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Rozhodcovia ŠK Štrba hodnotili úspešnú sezónu 2015/2016
Každoročne na začiatku zimnej sezóny sa v Štrbe stretávajú kvalifikovaní rozhodcovia bežeckého lyžovania. Z takmer 100-členného rozhodcovského tímu sa 3. decembra 2016 v reštaurácii Martek stretlo spolu 40 členov. Podujatie otvoril Michal Šerfel, ktorý zhrnul činnosť rozhodcov
v minulej sezóne. Schôdze sa zúčastnil aj Michal Malák, športový riaditeľ bežeckeho úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie, ktorý v mene SLA
pozdravil všetkých členov a informoval prítomných o novinkách v lyžiarskej asociácii. Matúš Jančík oboznámil prítomných s kalendárom pripravovaných podujatí a predstavil novinky v pravidlách medzinárodnej asociácie FIS. Zo spoločného stretnutia si 5 jubilanti odniesli drobný darček a pri
večeri a videách z minulých pretekoch si rozhodcovia pospomínali na spoločnú prácu pri organizácii pretekov.
Zimná sezóna začala na Štrbskom Plese
12.-13. decembra 2015, kde sa konal už
43. ročník Tatranského pohára v behu na
lyžiach. Medzi kvalitnými pretekármi sa v
prvých pretekoch kontinentálneho pohára
FIS Slavic Cup dokázali presadiť aj slovenskí športovci. Aj napriek úplnému nedostatku snehu v ostatných slovenských
strediskách bežeckého lyžovania a veľkým
problémom so snehom v takmer celej Európe, Štrbské Pleso nesklamalo a pretekári
si mohli opäť naplno užiť trate, na ktorých
sa v januári 2015 pretekalo počas Svetovej
zimnej Univerziády. Pracovníci zo športového areálu a niekoľko dobrovoľníkov z okolitých športových klubov tvrdo pracovali
počas navážania snehu na kritické úseky.
Aj vďaka tomu sa podarilo kvalitne pripraviť šprintérsky a 2,5 kilometrový okruh. Na
pretekárov z Čiech, Poľska, Litvy, Chorvátska a Slovenska čakalo spolu 6 pretekov.
Prihlásených bolo spolu 133 pretekárov,
čo výrazne prevyšuje počet účastníkov na
iných pretekoch v pohári FIS Slavic Cup.
Na dodržiavanie medzinárodných pravidiel
prišiel dohliadať skúsený technický delegát Jakub Vodrážka z Českej republiky,
ktorý pracoval ako technický delegát aj
v januári na Svetovej zimnej Univerziáde.

Michal Šerfel zhodnotil činnosť rozhodcov v minulej sezóne.

Uviedol, že Štrbské Pleso navštevuje rád a
stretáva tu nadšený a dobrovoľný tím organizátorov, ktorí pracujú na vysokej úrovni
a stále, keď príde, je na Štrbskom Plese
vybudované niečo nové. To sú podľa neho
najväčšie devízy, ktoré začínajú prinášať
veľké výsledky.
Druhým zimným podujatím boli Štrbské
bežky - verejné preteky v behu na lyžiach,
ktoré sa konali 28. februára. V nádherne
zasneženej tatranskej prírode sa uskutočnil

Rozhodcovské skúsenosti uplatnili vo viac ako 15 podujatiach.

tretí ročník. Organizátori sa snažili vytvoriť
vhodné podmienky na pretekanie aj pre
rekreačných bežcov a podľa slov účastníkov sa to dokonale podarilo. Na štarte
bolo spolu 223 pretekárov a detské bežky
si vyskúšalo viac ako 30 detí zo všetkých
kútov Slovenska, Poľska a Českej republiky. Príjemnú atmosféru dotvárala hudobno-zábavná skupina Traky a počas celého
dňa v športovom areáli na Štrbskom Plese
prevládala príjemná atmosféra. Novinkou v
bežeckom lyžovaní je disciplína kros šprint
a organizátori, ktorí sa zapojili do projektu
FIS SnowKidz urobili 400 metrov dlhú prekážkovú trať, na ktorej súťažilo spolu 102
žiakov, dorastencov a dospelých. Atraktívnosť tejto trate potvrdil aj vysoký počet divákov. Druhou disciplínou bol beh na 2,5 a
na 5 kilometrov voľnou technikou. Na 2,5
kilometrovej trati, na ktorej sa pretekalo aj
počas Univerziády, odštartovalo spolu 67
pretekárov. Víťazi 5-kilometrovej trate sa
navždy zapísali na putovné Štrbské bežky.
V mužskej kategórii sa na prvom mieste umiestnil Matej Baloga a zo žien bola
najrýchlejšia Daniela Kotschová. Pred verejnými pretekmi sa uskutočnili aj preteky
o Majstra Základnej školy Štrba a počas
celého dňa boli k dispozícii detské bežky,
ktoré si vyskúšalo viac ako 30 detí. Za odmenu získali drobnú sladkosť a častokrát
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ŠK Štrba má dostatočne širokú základňu
rozhodcov.

v Športovom štadióne ŠK Štrba uskutočnil
už 31. ročník bežeckej štafety 100x1000
metrov, ktorý je už tradične súčasťou Dňa
detí a športu. V príjemnom počasí sa do
bežeckej štafety zapojilo 262 pretekárov
zo všetkých vekových kategórií. Organizátori svoje úsilie vynakladajú aj do rozvíjania športu v rodinách. Tento rok sa to opäť
podarilo a do pretekov sa zapojilo spolu
46 rodín. Okrem behu bol pre účastníkov
pripravený aj pútavý sprievodný program.
Všetci si mohli zacvičiť na trampolínach
pod dohľadom skúsenej inštruktorky Ivety
Garbinskej z Jumping Poprad. Pretekárky
a inštruktorky Slovenskej asociácie Nordic Walking predstavili účastníkom Nordic
Walking. Deti mali k dispozícii kolotoče
a nafukovacie atrakcie a chutné darčeky
získali aj v rôznych súťažiach. Veľký súboj
sa odohrával aj na futbalovom ihrisku. Žia-

aj prvú skúsenosť s bežeckým lyžovaním.
Rozhodcovia zo Štrby kazdoročne svojou prácou podporujú aj podujatie Tatranská lyžiarska liga, kde v spolupráci s
Mestom Poprad a Základnou školou v Štrbe vytvorili kvalitnú súťaž pre 120 žiakov
základných škôl.
Športový klub Štrba z poverenia Slovenskej lyžiarskej asociácie - Bežeckého
úseku v spolupráci s obcou Štrba
a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
zorganizoval druhú časť Majstrovstiev Slovenskej republiky v behu
na lyžiach s medzinárodnou účasťou. Počas víkendu spolu pretekalo
viac ako 300 pretekárov zo Slovenska. Podujatie sa začalo už v piatok
11. marca na pekne vyzdobenom
pódiu v Kultúrnom dome v Štrbe
slávnostným otvorením s kultúrnym programom. Podujatie otvoril Rozhodcovia zhodnotili činnosť za uplynulé obdobie.
Michal Sýkora, starosta obce Štrba
a k účastníkom sa prihovoril aj František ci z okolitých základných škôl súťažili vo
Repka, prezident Slovenskej lyžiarskej aso- futbale a ostatní sa s Ľubomírom Moravčíciácie. Priestor na zodpovedanie otázok o kom mohli otestovať v kopaní na presnosť.
účinkovaní na medzinárodných pretekoch Tento rok prijali pozvanie Ľubomír Moravdostali aj slovenskí reprezentanti. Program čík, Zuzana Stromková, Tomáš Vaverčák,
spestril detský folklórny súbor Štrbian- Katarína Šimoňáková, Ján Mikuš, Janka
ček a brušné tanečnice zo skupiny Bella Gantnerová ml., Rastislav Václav a Martin
Arabia. V sobotu 12. marca sa pretekalo Krempaský. Podujatie bolo zaradené do kav šprinte dvojíc. Žiakov bolo spolu 112 a lendára bežeckých podujatí Tatry v pohybe
najpočetnejšia kategória mladších žiakov, a celosvetovej kampane MOVE Week.
Najnáročnejším podujatím v lete je Malý
v ktorej odštartovalo 20 chlapčenských a
štrbský
maratón, ktorý organizuje Obec
16 dievčenských dvojíc, je výborným znamením, že o bežecké lyžovanie je záujem Štrba v spolupráci so Športovým klubom
aj medzi mladými školákmi. V nedeľu boli Štrba. Hlavnou disciplínou 10. júla bol
na programe vytrvalostné preteky klasic- cestný beh zo Štrby na Liptovskú Tepličkou technikou s hromadným štartom a ku a späť v celkovej dĺžke 31 kilometrov.
spolu do cieľa dobehlo 252 pretekárov. Na túto trať sa postavilo 170 bežcov. 237
Všetci účastníci vyzdvihli kvalitu priprave- bežcov si zmeralo sily na 10-kilometrovej
ných tratí a už od rána v areáli prevládala trati a tohtoročnou novinkou bol Nordic
príjemná pretekárska atmosféra. Celkovo Walking, v ktorom súťažilo 48 pretekárov.
sa počas víkendu rozdalo 126 medailí a v Spolu s viac ako 160 žiakmi sa 39. ročník
hodnotení klubov najlepšie obstála výpra- zapíše do histórie zatiaľ najväčším počtom
va z ŠKP Banská Bystrica, ktorá získala účastníkov. Z 9 krajín do Štrby docestovalo spolu 619 pretekárov. Okrem Slovákov
spolu 14 medailí.
Letnú sezónu rozhodcovia otvorili podu- prišli aj súťažiaci z Česka, Poľska, Ukrajiny,
jatím pre deti a šport. 29. mája 2016 sa Maďarska, Kene, Holandska, Švédska a

USA. Vo výbornom slnečnom počasí s ideálnou teplotou okolo 20°C nebola núdza o
skvelé športové výkony. Traťový rekord na
hlavnej, 31-kilometrovej, trati vytvoril Orest
Babjak v roku 1999. Dnes bol tento rekord
ohrozený trojicou bežcov z Kene. Najrýchlejší bol Geoffrey Githuku Chege z klubu
Run2gether. S časom 1:40:23 sa zaradil
na druhé miesto v historickom rebríčku
Malého štrbského maratónu tvorenom výsledkami bežcov od prvého ročníka, ktorý
sa konal v roku 1977.
Okrem podujatí, ktoré organizoval ŠK
Štrba sa jednotliví rozhodcovia zúčastňujú
aj iných pretekov. V rámci projektu Tatry
v pohybe spolupracujú Štrbiani s okolitými klubmi a ich pomoc ocenili organizátori
Zimnej bežeckej série, City Trail Vysoké
Tatry, Tatry running tour, Memoriálu Jána
Stilla, Behu po schodoch do neba, Memoriálu Pavla Antala a Podtatranského
polmaratónu. Pomocnú ruku podali
rozhodcovia aj na podujatiach Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach v Levoči. V januári
ŠK Štrba pre rozhodcov zorganizovalo spoločný zájazd na Svetový
pohár v behu na lyžiach do Nového mesta na Morave. Povinnosťou
každého rozhodcu je pravidelne sa
zúčastňovať školení, tento rok sa v
Osrblí preškolilo 7 nových rozhodcov.
Nová sezóna 2016/2017
Prvým podujatím prichádzajúcej sezóny
bude Tatranský pohár v behu na lyžiach,
ktorý sa uskutoční 16.-18.12.2016. 44.
ročník medzinárodných pretekov v behu na
lyžiach, ktoré sú súčasťou kontinentálneho
pohára FIS Slavic Cup a do boja o FIS body
sa zapojí viac ako sto vrcholových prete-

Organizačný výbor rozhodcov ŠK Štrba.

károv z krajín V4. Novinkou tejto sezóny
je šprint klasickou technikou pri umelom
osvetlení.
(Pokračovanie na str. 33)
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Na Štrbskom Plese pretekársku sezónu otvoril Tatranský pohár v behu na lyžiach s
rekordnou účasťou športovcov a trojnásobným víťazstvom Aleny Procházkovej
16.-18. decembra 2016 sa konal už 44. ročník Tatranského pohára v behu na lyžiach. Na Štrbské Pleso
prišli športovci zo 14 krajín, aby otvorili tohtoročný kontinentálny pohár FIS Slavic Cup s celkovou účasťou viac
ako 200 pretekárov. Z víťazstva sa trikrát radovala domáca Alena Procházková a cenné body si odniesli aj
Bielorusi a Čech Ján Bartoň.
Podujatie sa začalo už v piatok popoludní šprintom klasickou technikou. V kvalifikácii boli najúspešnejší slovenskí
reprezentanti zo svetového pohára Alena Procházková a Peter Mlynár. Do finálových rozbehov vyštartovali pretekári už pri
umelom osvetlení. Ženský šprint na 1,4 km mal jednoznačného víťaza, bola ním Alena Procházková (SVK) 3:25,07 min.
Druhá skončila Anastasia Kirillovová (BLR) 3:28,40 a tretia Urszula Letochová (POL) 3:34,13. V mužskom šprinte na 1,6 km
mal veľkú smolu Peter Mlynár, ktorý vo finále zlomil palicu a prepadol sa až na šieste miesto. Do cieľa sa mu podarilo
predbehnúť ešte dvoch bežcov a skončil celkovo na štvrtom mieste. Víťazom sa stal Aliaksandr Voranau (BLR) 3:31,75,
druhý bol Maciej Starega (POL) 3:31,76 a tretí Mikhail Kuklin (BLR) 3:36,25.
Aj druhý súťažný deň dopoludnia bol pre pretekárov pripravený šprint, tentokrát voľnou technikou. Kvalifikáciu
vyhrala Alena Procházková a Mikhail Kuklin (BLR). Ženské finále malo rovnakých víťazov ako v piatok. Opäť vyhrala Alena
Procházková (SVK) 3:06,80 pred Anastasiou Kirillovovou (BLR) 3:07,87 a Urszulou Letochovou (POL) 3:12,19. Mužské
finále vyhral český pretekár Jan Bartoň 3:13,44. Druhý skončil Aliaksandr Voranau (BLR) 3:16,81 a tretí Michail Kuklin (BLR)
3:21,39.
V nedeľu sa pod Tatrami súťažilo v individuálnych pretekoch voľnou technikou, kde na 7,5 km trati opäť zvíťazila
Alena Procházková s časom 16:57,4. Druhé miesto obsadila Valentina Ševčenková so stratou 14,6 sekundy (UKR) a tretia
skončila Teťjana Antypenková (UKR) so stratou 25,3 sekundy. Ďalšie Slovenky sa do prvej desiatky nedostali. 12. miesto
obsadila Eva Segečová +1:57,6 a 24. miesto Aneta Smerčiaková +2:34,5. Organizátori oceňovali aj juniorov a cenu za prvé
miesto si odniesla Izabela Marcisz (POL) časom 18:20,9. Muži pretekali na 10 km trati a pódium obsadili traja Bielorusi
Michail Kuklin s časom 19:59,4, Sergej Dolidovič so stratou 14 sekúnd a Jurij Astapenka zo stratou 19,8 sekundy. Zo
slovenských reprezentantov sa najvyššie na 19. mieste umiestnil Andrej Segeč so stratou 1:09,0 a 23. miesto obsadil Peter
Mlynár so stratou 1:14,8. Najrýchlejším juniorom bol Ukrajinec Andrii Orlyk s časom 21:03,6.
Okrem krajín z Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko) boli na pretekoch aj bežci z
Bosny a Hercegoviny, Bieloruska, Bulharska, Chorvátska, Lotyšska, Macedónie, Srbska a Ukrajiny. Už od štvrtku boli v
areáli aj šiesti pretekári z Brazílie a v sobotu večer prileteli aj dvaja bežci a jedna bežkyňa z Chile. Podľa riaditeľa pretekov
Matúša Jančíka preteky dopadli výborne a vyjadril spokojnosť s počtom zúčastnených krajín aj s kvalitou pretekárov.
Podujatia sa zúčastnili viacerí pretekári zo svetového pohára a prvý mužský pretekár nedeľných pretekov Michail Kuklin
získal FIS body porovnateľné s bodmi, ktoré získavajú pretekári svetového pohára okolo tridsiateho miesta. Pretekári sa
tešili aj z výborne pripravených tratí. Umelé zasnežovanie bolo spustené už v novembri a práce pokračovali nepretržite od
začiatku decembra. Večerné preteky pri umelom osvetlení sa na Štrbskom Plese konali prvýkrát a večerné lyžovanie si
môžu vychutnať od tejto sezóny už aj rekreační bežci. Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnil aj prezident Slovenskej lyžiarskej
asociácie František Repka, technický delegát FIS Žofia Kielpinska z Poľska a starosta obce Štrba a predseda
organizačného výboru Michal Sýkora. Ten poďakoval všetkým účastníkom, organizátorom a partnerom podujatia a potvrdil,
že rozvoj bežeckého lyžovania je vysokou prioritou obce Štrba a miestnej časti Štrbské Pleso.
Športový klub Štrba organizoval kontinentálny pohár FIS Slavic Cup už piatykrát. Viac ako 50 členný tím
dobrovoľníkov, pracovníci športového areálu i záchranári z dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby pracovali
bezchybne počas všetkých desiatich pretekov. Už 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
boli na Štrbskom Plese aj ďalšie medzinárodné podujatia FIS, Memoriál 24 padlých hrdinov SNP, ktoré organizovala TJ
Tatran Gerlachov.
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tatranský pohár - 44. ročník

Prvé preteky FIS pri umelom osvetlení na Slovensku. Foto: Michal Tomko.

Štart finálového rozbehu ženských šprintov. Foto: Daniel Faix.

Bieloruské víťazné trio v nedeľných šprintoch. Foto: Daniel Faix.

Alena Procházková vyhrala všetky tri ženské preteky. Foto: Michal Tomko.
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(Pokračovanie zo str. 30)
19. februára 2017 Športový klub Štrba
opäť pripraví Štrbské bežky - verejné preteky
v behu na lyžiach.
Preteky sú vhodné pre fanúšikov bežeckého lyžovania všetkých vekových kategórií.
Podujatia je pod záštitou hudobnej skupiny
NO NAME. Hlavné disciplíny sú 2 km a 5 km
voľne s hromadným štartom na homologizovaných tratiach FIS na Štrbskom Plese a
pripravená bude aj prekážková trať pre kros
šprint.
Vrcholné podujatie bežeckého lyžovania na Slovensku je už neoddeliteľnou súčasťou zimy na Štrbskom Plese.
25.-26.3.2017 sa uskutočnia Majstrovstvá
SR v behu na lyžiach. Štartovať budú pretekári všetkých vekových kategórií a štartovať
môžu pretekári registrovaní v Slovenskej lyžiarskej asociácii ako aj neregistrovaní bežci
na lyžiach.
Súčasťou Dňa detí a športu bude 32. ročník bežeckej štafety 100×1000 metrov, ktorého sa pravideľne zúčastňujú olympionici
a známe športové osobnosti. Sprievodnými
akciami sú rôzne súťaže pre deti, Jumping,
Nordic Walking, autogramiáda s osobnosťami a hudobný program. Podujatie sa uskutoční na prelome mája a júna.
Najväčším podujatím v roku 2017 bude
Malý štrbský maratón, ktorý sa uskutoční
9.7.2017. Jubilejný 40. ročník vytrvalostných pretekov v cestnom behu s hlavnou
31 km traťou zo Štrby do Liptovskej Tepličky
a späť. Populárnym sa stáva aj beh na 10
km cez Šuňavu a Nordic Walking. Podujatia
sa zúčastňuje viac ako 400 dospelých bežcov a viac ako 150 detí, ktoré pretekajú v
uliciach obce Štrba. Traťový rekord na 31
km 1:40:06 drží Orest Babjak z Ukrajiny a
každoročne na neho útočia kvalitní bežci z
mnohých európskych aj afrických krajín.
Podujatie je súčasťou série Tatry v pohybe
- Prestige Tour.
Okrem týchto podujatí, ktoré priamo organizuje ŠK Štrba sa rozhodcovia zapoja do
organizácie Zimnej Kalokagatie, ktorá bude
prvýkrát na Štrbskom Plese 14. - 15. marca
2017 a sily si tu zmerajú žiaci základných
škôl v bežeckom lyžovaní, biatlone, snowboarde a zjazdovom lyžovaní. Aj v sezóne 2017
bude Športový klub Štrba súčasťou projektu
Tatry v pohybe a opäť sa dobrovoľníci z rozhodcovského tímu zapoja aj do organizácie
pretekov v celých Vysokých Tatrách.
O činnosti ŠK Štrba sa dočítate na webe
www.skstrba.sk a aktuality a fotografii pravidelne pribúdajú aj na sociálnej sieti Facebook
na stránke www.facebook.com/skstrba.
Matúš Jančík

Aktívna činnosť Klubu turistov
ŠK Štrba v roku 2016
Dňa 13.1.2017 sa konala výročná členská schôdza Klubu turistov ŠK ŠTRBA, na ktorej turisti
hodnotili uplynulý rok 2016 z pohľadu uskutočnených turistických podujatí. Za obec Štrba sa
schôdze zúčastnil poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Marián Macko.

Členovia turistického oddielu pri hodnotení svojej činnosti.

V roku 2016 turisti z ŠK Štrba absolvovali naplánované podujatia, a to: turistické podujatie Prechod hrebeňa Spišskej
Magury zo Ždiaru do Magurského sedla,
cyklotúru Východná – Tri studničky a späť,
turistický pochod Malá Fatra – Šútovská
dolina – Chleb - Čierťaž – Hlásna skala
– Šútovo, prechod Hybickej tiesňavy, víkend v Štiavnických vrchoch – Sitniansky
hrad, Sitno, Tanád, Víchrový vrch, Červená
studňa, banské múzeum, výstup na Dvojitú
vežu vo Vysokých Tatrách, prechod hrebeňa Krkonôš a Adršspasko-Teplické skaly

V Hybickej tiesňave.

v Českej republike, výstup na Štrbský štít,
prechod Veľká Fatra Čutkovská dolina –
Malinô Brdo – Ružomberok a výstup na
Sľubicu – Pohorie Branisko.
Na výročnej členskej schôdzi si turisti
pripravili nový kalendár podujatí pre rok
2017, ktorý po spracovaní bude zverejnený na stránkach obce Štrba.
Prajeme všetkým členom oddielu veľa
turistických úspechov, zdravia a radosti z
nových turistických trás a krásnej slovenskej prírody.
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Futbalisti po skončení jesennej časti
začínajú s jarnou
prípravou

Futbalový a lyžiarsky oddiel ŠK Štrba Vás pozývajú na 4. ročník

Športového plesu

Po neúspešnej jesennej časti sa tešíme a
pripravujeme A-mužstvo na jarnú časť futbalovej ligy. Keďže máme nového mladého trénera,
veríme, že sa nám bude lepšie dariť a dosiahneme zároveň aj lepšie výsledky.
Jesenná časť dopadla pre A-mužstvo
Štrby katastrofálne, keďže sme nezískali
ani 1 bod doma a celkovo iba 4 body, a
tak sme skončili na poslednom mieste vo
4. lige Sever. Jedným z dôvodov bolo veľa
zranených hráčov a môžem povedať, že v
závere jesennej časti mnohí hráči možno aj
rezignovali a prestali byť aktívni. Vo veľa
zápasoch nám chýbalo aj potrebné šťastie.
V rámci zimnej prípravy by sme chceli
odohrať čo najviac priateľských zápasov
a tiež doplniť hráčsky káder. Plánujeme 8
prípravných zápasov, kondičnú prípravu v
telocvični, posilňovni a vonku na umelej
tráve.
Veľmi radi zase privítame na štadióne
fanúšikov štrbského futbalu, bez ktorých
sa futbal nedá hrať, ktorí nás podporia, zatlieskajú dobre odvedenej práci a povzbudia
hráčov ku kvalitnejším výkonom.
Vždy radi privítame aj dobrovoľníkov,
ktorí sa pridajú do kolektívu, radi priložia
ruku k dielu a pomôžu osviežiť futbalový
život v našej obci.
Prípravka U 10 začala hrať na jeseň
minulého roku, sú to mladí chlapci do 10
rokov. Sme s nimi veľmi spokojní - celkový
prístup, disciplína a hlavne - vidíme u nich
nadšenie a chuť nielen hrať futbal, ale aj
trénovať a zlepšovať svoje výkony. Veríme,
že im to vydrží. U 10 hrá turnajovo. V Štrbe sa na jeseň odohral jeden turnaj, kde
chlapci zvíťazili.
Výsledkom dobrej práce a výbornej partie
chlapcov v našom mužstve je aj 1. miesto
žiakov U 15. Chlapci to zvládajú perfektne,
veríme, že sa im bude dariť aj naďalej. Patrí
im naše poďakovanie a gratulácia.
S radosťou privítame aj ďalších nadšencov futbalu, ktorí rozšíria rady štrbských
futbalistov, funkcionárov a budú tak šíriť aj
dobré meno našej obce.
Mgr. Marek Tekeľ,
predseda FO ŠK Štrba

37. ročník volejbalového turnaja o Pohár
starostu obce
Na Troch kráľov zorganizoval volejbalový
oddiel Športového klubu Štrba už 37. ročník
volejbalového turnaja o Pohár starostu obce.
Do turnaja sa prihlásilo 5 družstiev – Štrbské
Pleso, Jarná Poprad, Paseka Štrba, ŠK Štrba
a Dupkovia Štrba. Turnaj sa hral systémom
každý s každým na jeden set do 30 bodov,
podmienkou účasti na turnaji bolo, aby každé družstvo malo počas hry na ihrisku minimálne jednu ženu. Každé družstvo hralo s
nadšením a chuťou vyhrať. Nálada bola skvelá a víťazom sa napokon stalo družstvo Štrbské Pleso, s najstarším účastníkom turnaja
Bohumilom Tichým. Druhé miesto obsadilo
hosťujúce družstvo z Popradu, ktoré je pravidelným účastníkom turnaja, pretože ŠK Štrba sa zase každoročne zúčastňuje ich februárového športového podujatia. Tretie miesto

patrilo družstvu Paseka Štrba. Po ukončení
turnaja obdržali všetci účastníci pekné ceny.
V tejto súvislosti volejbalový oddiel ďakuje
sponzorom turnaja - obci Štrba, Pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba, Základnej
škole Štrba, Potravinám Mária Hlavová,
Reštaurácii Martek a za prípravu občerstvenia počas celého dňa Denisovi Blahovi.
Najbližšie sa členovia volejbalového oddielu zúčastnia volejbalového turnaja v Štěpánkoviciach, ktorý sa koná pri príležitosti 30.
výročia založenia volejbalového oddielu v
tejto družobnej obci a začiatkom roka pokračujú v odohraní ďalších zápasov okresnej
volejbalovej súťaže zmiešaných družstiev
„Podtatranský MIX II“.
Prajeme veľa úspechov počas celého roka
2017.

Volejbalový zápas Dupkovia Štrba – Jarná Poprad.
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štrbské bežky s no name už štvrtýkrát
Vychutnajte si profesionálne trate a príďte
sa zabaviť a zapretekať si na verejné preteky
v behu na lyžiach. 19. februára 2017 sa na
Štrbskom Plese uskutoční už štvrtý ročník
podujatia Štrbské bežky. Podujatie je pod
záštitou Ivana a Igora Timkovcov z hudobnej
skupiny No Name, ktorí sa opäť postavia na
štart.
Pre všetkých bežkárov bude pripravený
dvoj a päťkilometrový okruh. Pretekať sa
bude voľnou technikou s hromadným štar-

tom a pripravená bude aj klasická stopa.
Mená najrýchlejších pretekárov budú zapísané na putovné Štrbské bežky.
Pre žiakov bude pripravená 500-metrová
prekážková trať SnowKidz cross šprint s
intervalovým štartom. Kros šprint si môžu
vyskúšať aj všetci prihlásení pretekári na
verejné preteky.
Najmenšie deti si môžu vyskúšať detské
bežky a atmosféru spestrí hudobný koncert.
V športovom areáli je k dispozícii stan s ob-

čerstvením, lyžiarsky servis a požičovňa lyží.
Všetci účastníci sú zapojení aj do tomboly.
Organizátorom podujatia je Športový klub
Štrba, obec Štrba, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a Areál
bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso.
Podujatie je súčasťou kalendára Tatry v pohybe.
Registráciu a viac informácií o pretekoch
nájdu záujemcovia na weboch www.skstrba.
sk a www.tatryvpohybe.sk.
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zasmejme sa
Zopár viet na úvod.
Len pred pár týždňami sme vhupli
do nového roku. Mnohí z nás už dávno zabudli na novoročné predsavzatia,
iní sa síce snažia ešte s nimi zápasiť, ale pomaly už od toho upúšťajú.
Niektorí si ešte pletieme rok pri písaní
dátumu, ale beh času nezastavíme.
Ja Vám prajem, aby ten nový rok
bol pre Vás úspešnejší a lepší ako ten
minulý. Zdravie a dobrá nálada nech
Vás po celý rok sprevádza.
Zima drží opraty pevne v rukách
a hneď v úvode roku nám predviedla
Ide v zime rybár
na ryby. Vyseká v
ľade dieru a chystá si návnadu.
Vtom sa vynorí
z diery kapor a
hovorí:
-Šéfe, to strešné
okno je príma.
Nemohol by ste
mi ešte jedno
vysekať do kuchyne a druhé do
detskej?
-Máš rád zimu a
sneh??
-Aby som pravdu
povedal, radšej
mám pivo a borovičku.

svoju silu. Vlekári, hotelieri a všetci od
zimného biznisu si mädlia ruky. Cestári
nadávajú. Ako každý rok ich zima
opäť prekvapila. Záchranári sú stále
v strehu, lebo o zlomené hnáty v tomto
období nie je núdza.
Pre tých, čo po celodennej lyžovačke teraz sedia v teple pri šálke čaju
alebo grogu, ale aj pre tých čo ich zimné radovánky nelákajú a majú radšej
teplo rodinného krbu, ale hlavne pre
všetkých čo majú radi trochu humoru,
som zase pripravil na pobavenie za
hrsť vtipov.
Stenlly

Zákazník v obchode s lyžami:
-Tie lyže sa mi zdajú akési dlhé...
-Veď to je dobre, ak ich dolámete, ešte
sa na nich môžu lyžovať vaše deti.

Celú zimu sa môžete pokojne zdraviť
dobrý „Dobrý večer“, pretože je takmer
stále tma.

-Čo je vám pán
doktor, že ste
taký smutný. Vari
len nie ste chorý?
-Nie, kdeže chorý...ale kým som
počas dovolenky
lyžoval na Štrbskom Plese, môj
zástupca vyliečil
všetkých mojich
najbohatších
pacientov.

Pacient sa sťažuje:
-Keď sa telom nakloním dopredu,
vystriem pravú ruku a ľavou siahnem
dozadu za seba a potom obe ruky skrížim, tak pociťujem hroznú bolesť.
-Bodaj by nie a prečo robíte také hlúpe
pohyby?
-Aby som si obliekol zimník, pán doktor.

Vraví otecko
Mórickovi:
-Čo toľko nariekaš, veď lyžovanie je zdravý
šport.
-Lyžovanie hej,
ale padanie bolí.

Chlap stojí v mínus 20 stupňovom
mraze pred obchodom a popíja z fľaše
pivo.
Okoloidúci krúti hlavou:
-Ako môžete v takom mraze piť to
studené pivo?
-Prečo nie, nevidíte že mám teplé
rukavice?
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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