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

. . Ich čas sa naplnil po okraj života,
ktorého hladina
sa zvírila spomienkami . . .“

V predvečer Pamiatky zosnulých - 1. novembra 2017 (streda)
o 14,00 hod., sa uskutoční na našom cintoríne pietny akt
a po skončení v Dome smútku ekumenická pobožnosť.
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NOVÉ TURISTICKÉ
CENTRUM
ČLENOVIAINFORMAČNÉ
ZO SZPB V ŠTRBE
NAŠTRBSKÉ
DUKLE PLESO
Turistické informačné centrum má v cestovnom ruchu nezastupiteľnú rolu v komplexnom systéme poskytovania informácií a služieb či už
potenciálnym alebo súčasným návštevníkom Štrbského Plesa ako turistickej destinácie. Osobný prístup, ochota, úsmev a komunikácia sú pridané
hodnoty, ktoré nemôžeme ani v dobe vyspelých komunikačných technológií nahradiť. Preto v skvalitnení tohto systému a servisu pribudla nielen
nová web stránka, ale i nové, oficiálne turistické informačné centrum na Štrbskom Plese (v skratke TIC ŠTRBSKÉ PLESO). Nájdete ho spolu s
Informačným strediskom Štátnych lesov TANAP-u v budove oproti železničnej stanici vedľa hotela Toliar. Spojenie ani miesto nebolo náhodné.

Vedúcim TIC ŠTRBSKÉ PLESO bol poverený Ing. Michal Tomko.

ĎALŠIE INFOCENTRUM? ÁNO, TURISTICKÉ
Možno sa bude javiť, že na Štrbskom Plese je tých informačných centier akosi veľa.
Áno, máte pravdu. Presnejšie sú 3 – avšak
každé iné a spolu vytvárajú vynikajúci znalostný a informačný servis pre domácich i
zahraničných návštevníkov.
Informačné stredisko ŠL TANAP-u, ktorého zriaďovateľom sú Štátne lesy Tatranského národného parku, vo svojej podstate
je zamerané na informačnú a osvetovú činnosť k faune a flóre národného parku, starostlivosti o les, eko-výchovu, ale i ďalšie
tématické informácie k činnosti ŠL TANAP.
Druhé infocentrum tzv. Klientske informačné centrum lyžiarskeho strediska
1. Tatranskej a.s. nájdete v budove v hornej časti Športového areálu SNOW, pod
mostíkmi. To slúži primárne ako informačné centrum lyžiarskeho strediska v nadväznosti na potrebu pri lístkoch, skipasoch
či ďalších službách lyžiarskeho strediska.
No jeho pracovníci, ako aj pracovníci Informačného strediska ŠL TANAP-u, radi poradia a pomôžu návštevníkom aj pri iných
dopytoch, pokiaľ je to v ich kompetencii.
Posledné, tretie je novovzniknuté TIC
ŠTRBSKÉ PLESO, ktoré patrí do kategórie
turistických informačných centier a je členom Asociácie turistických informačných
centier Slovenska. Základom jeho činnosti

oproti vyššie spomenutým informačným
centrám, je globálne zameranie na turistický segment. Predovšetkým kvalitné
informačné služby, turistické propagačné
materiály a aktuálne informácie poskytované usmievavými ľuďmi, ktorí túto prácu
robia s láskou.
Svoju prevádzku a činnosť začalo v auguste tohto roka a postupne sa jeho služby rozširujú. Zriaďovateľom je obec Štrba
vedúcim a riadením TIC ŠTRBSKÉ PLESO
bol poverený Ing. Michal Tomko, s ktorým
sme sa porozprávali o jeho doterajšom fungovaní:

Michal v čom je, najväčší význam turistických informačných centier v dnešnej
dobe a toho štrbského TIC?
Vďaka tomu, že sa v súčasnosti cestuje
viac, ako aj vďaka rozšíreniu internetu majú
dnes ľudia oveľa viac informácií o destináciách, kam cestujú. Preto by si niekto mohol
myslieť, že turistické informačné centrum
nemá v dnešnej dobe zmysel. Opak je ale
pravdou. Návštevníci potrebujú stále poradiť
a častokrát aj pripravení turisti s harmonogramom na celý pobyt smerujú svoje prvé
kroky do informačného centra, kde sa prídu
poradiť o svojich plánoch. Zisťujú aktuálne
podmienky, predpoveď počasia, ako aj informácie o kultúrnych a športových podujatiach. Ani jeden pracovník nášho infocentra
neposkytuje „suché“ informácie, ktoré si
návštevník nájde aj na internete. No lokálnou
znalosťou, osobnými skúsenosťami a priateľským prístupom sa snažíme, aby každý,
kto vstúpi do informačného centra, z neho
odchádzal spokojný a s chuťou vrátiť sa na
Štrbské Pleso opäť.
Aké požiadavky mali návštevníci počas
tohto leta a akú návštevnosť malo TIC?
Pri požiadavkách, zo služieb je to častokrát nielen vyhľadávanie dopravných spojení, časov prevádzky lanoviek, chodníkov,
trás, ale i kopírovanie, pomoc s ubytovaním,
parkovaním, informácie o podujatiach a sa-

Nové turistické informačné centrum poskytuje kvalitné služby návštevníkom Štrbského Plesa.

ŠTRBSKÉ NOVINY 3

Nájdete ho spolu s Informačným strediskom Štátnych lesov TANAP-u v budove oproti železničnej
stanici vedľa hotela Toliar.

mozrejme, informácie o turistických cieľoch.
Niekedy musíme vedieť odporučiť aktivity
,,na mieru“ – iné pre rodiny s deťmi, iné staršiemu páru, iné mladým turistom, ktorí chcú
v tatranských dolinách stráviť niekoľko dní.
Informácie v TIC sa snažíme si pravidelne aktualizovať. Dá sa povedať, že odpoveď
,,neviem“ je pre nás neprijateľná a aj keď
odpoveď nepoznáme, budeme hľadať a zisťovať, až kým ju návštevníkovi nebudeme
vedieť poskytnúť.
Návštevnosť sledujeme nielen v počte
návštevníkov, ktorí TIC navštívili, ale zaujíma
nás i národnosť alebo otázky a požiadavky,
s ktorými nás oslovili. Najväčší záujem je
tradične o brožúry, mapy, suveníry, turistické
nálepky alebo pečiatky.
Za 2 mesiace, ktoré je infocentrum otvo-

rené, nás navštívilo 7630 návštevníkov
z takmer 30 krajín. Skoro polovicu tvorili hostia z Českej republiky nasledovaní Slovákmi,
Poliakmi a Nemcami. Počas fungovania sme
sa stretli aj s exotickejšími národnosťami, na
ktoré nie sme v Tatrách veľmi zvyknutí. Mali
sme hostí z Indie, Rumunska, Číny, Austrálie
a USA.
Predpokladám, že návštevníci a turisti sa
nepýtajú iba na Štrbské Pleso, ale častokrát
aj na celé Vysoké Tatry?
Áno, so znalosťami územia Štrbského Plesa, Tatranskej Štrby alebo Štrby si pracovníci
TIC rozhodne nevystačia. Zahraniční návštevníci vyžadujú oveľa širšie znalosti nielen
o Štrbskom Plese, ale aj ostatných častiach
v rámci Vysokých Tatier, blízkych regiónov
alebo aj krajine.

Keďže je naše TIC v Tatrách relatívne mladé, udržiavame a rozvíjame spoluprácu aj s
ostatnými informačnými centrami v okolí ako
vo Vysokých Tatrách (TIK Starý Smokovec
a TIK Tatranská Lomnica), tak aj v Poprade,
ale i inde. Snažíme sa komunikovať so subjektami v cestovnom ruchu zo Štrbského Plesa a okolia, ktoré si môžu svoje propagačné
materiály umiestniť v TIC.
Aké sú otváracie, prevádzkové hodiny počas roka a kontaktné údaje TIC ŠTRBSKÉ
PLESO?
TIC je v období do začiatku zimnej turistickej sezóny (21. 12.) otvorené v čase od 8:00
do 16:00 h. Potom počas zimnej sezóny až
do 31. 3. sa otváracia doba predĺži na čas od
8:00 do 18:00 h. V mesiacoch apríl a máj sa
prevádzková doba skráti na 8 hodín, teda od
8:00 do 16:00 h. Od júna do konca septembra sa zase prevádzková doba predĺži na čas
od 8:00 do 18:00 h.
Pre návštevníkov Štrbského Plesa sme
dostupní a osobne, no okrem toho poskytujeme informácie aj telefonicky na čísle 0911
333 466 a na emaile info@strbskepleso.sk v
čase otváracej doby.
Prajeme veľa úspechov a energie v ďalšej
práci celému tímu TIC ŠTRBSKÉ PLESO. Pretože osobné poskytnutie informácie patrí tiež
ku kľúčovým spôsobom propagácie lokality.
A častokrát je to neoceniteľná, mravenčia
práca nielen pre návštevníkov, ale i pre turistickú destináciu, akou Štrbské Pleso v rámci
Vysokých Tatier bezpochyby je.
Janka Luptáková, Ph.D.,
Ing. Michal Tomko

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
JE UŽ V PLNOM PRÚDE
Naše deti a ich učiteľov čakajú školské povinnosti. Ako sú na to pripravení, sa dozvieme
od riaditeľov škôl.
Základná škola Štrba

So žiakmi po dvojmesačných prázdninách a zamestnancami po dovolenke sa
opäť stretávame v našej škole. Po oddychu od školských a pracovných povinností, kedy dúfame, že načerpali dostatok
fyzických i duševných síl do našej ďalšej
spoločnej práce pri nadobúdaní nových vedomostí a zručností.
Naša škola cez prázdniny znova opeknela. Veľké ďakujem patrí pani Renáte
Jurinovej, ktorá nám venovala praktické
nálepky na schody v podobe násobilky a

Otvorenie školského roka v základnej škole.

vybraných slov. Verím, že nám budú dlho
slúžiť a žiaci k týmto názorným pomôckam budú pristupovať ohľaduplne a zodpovedne.
Nové posily v našom školskom kolektíve: Z materskej dovolenky sa vrátila na
prvý stupeň pani učiteľka Petra Eštvano-

vá, pani učiteľka Elena Jelenová, o ktorú
sa budeme 2 dni v týždni deliť s Cirkevným gymnáziom v Liptovskom Mikuláši
a bude na našej škole vyučovať chémiu.
Ďalej sú to: pani učiteľka Lucia Pavelová,
ktorá bude vyučovať slovenský jazyk a pre
ktorú je naša škola prvým pedagogickým
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zamestnaním, pani učiteľka Jaroslava
Gemzová, ktorá sa k nám po 2 rokoch vrátila na 1. stupeň z Popradu-Matejoviec, pán
učiteľ Ján Marosi nám pomôže so zastupovaním za pani učiteľku Janku Vrbenskú
počas jej práceneschopnosti. Zmena nastala aj u vedúcej školskej jedálne, kým v
minulom roku nám pani Lenka Kromková
vypomáhala počas pracovnej neschopnosti vedúcej školskej jedálne, v tomto školskom roku po odchode do dôchodku pani
Eleny Ondirkovej už ale môžeme uviesť
pani Lenku Kromkovú, ako novú vedúcu
školskej jedálne.
Novým zamestnancom prajeme na novom pracovisku veľa zdravia, šťastia, tvorivých síl, pracovného elánu a trpezlivosti pri
výchove našich detí.
S úprimnou radosťou sme privítali medzi nami i našich prvákov, ako aj nových
žiakov. Želáme im čo najrýchlejšie udomácnenie sa a veríme, že svojimi školskými i mimoškolskými výsledkami prispejete
k šíreniu dobrého mena našej školy.
Počet žiakov Základnej školy v Štrbe k
15. 9. 2017 je 199. Začiatok vyučovania
ostáva nezmenený - 1. vyučovacia hodina
začína o 7.40 hod.
Na I. stupni sa bude vyučovať Inovovaný štátny a školský vzdelávací program,
vo 4. ročníku Štátny a školský vzdelávací
program. Na II. stupni v 5.-7. ročníku Inovovaný štátny a školský vzdelávací program
a v 8.-9. ročníku Štátny a školský vzdelávací program s cieľom zvýšiť jazykovú gramotnosť žiakov v rámci rozvoja cestovného ruchu, podporovať a zviditeľniť ľudové
zvyky a tradície v regionálnej a technickej
výchove. Vzhľadom na prírodné podmienky našej školy zvyšovať pohybovú aktivitu
žiakov a budovať kladný vzťah k športu.
Cudzie jazyky budeme vyučovať naďalej. 1.-7. ročník anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, v 7. ročníku si žiaci vybrali ruský
jazyk ako druhý cudzí jazyk, no a v 8.-9.
ročníku to bude anglický a nemecký jazyk.
Náboženskú výchovu budeme vyučovať v
alternatíve s etickou výchovou.
Pred troma rokmi, keď prišlo vedenie
Súkromného športového gymnázia s ponukou zriadiť v Základnej škole v Štrbe
elokovanú triedu, sa mohlo zdať po prvom
neúspešnom roku, kedy nebol dostatok
žiakov na vytvorenie triedy, že je to nereálne. Dnes môžeme s veľkou radosťou
privítať prvých študentov elokovanej triedy Súkromného športového gymnázia
ELBA Prešov. Pre nás všetkých je to nielen
výzva, pre nás je to zodpovednosť, ktorú si neustále uvedomujeme pri výchove

a vzdelávaní našich žiakov a teraz už aj
študentov. Športový talent a chuť sa zlepšovať, posúvať svoje športové hranice,
ktoré treba skĺbiť s výchovno-vzdelávacím
programom ich priviedol pod naše krídla,
preto dúfam, že nesklameme ich dôveru.
Želáme im, aby našli správnu mieru medzi učením a športovými povinnosťami a
v našej škole našli ľudí, ktorí ich podporia,
či podajú pomocnú ruku.
Úprimne si prajem, aby naša škola tak
ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň
mala svoju dušu a otvorené srdce novým
výzvam.
Rodičia zverujú škole svoje deti v nádeji,
že ich povedie po úspešnej ceste plných
bohatých vedomostí, zručností, schopností
a pripraví ich čo najlepšie do života. Preto
prajem aj našim deviatakom, aby pri rozhodovaní a výbere ich ďalších škôl nezaváhali, ale vykročili a našli tú správnu cestu.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská
riaditeľka ZŠ Štrba
Základná umelecká škola
Školský rok 2017/2018 úspešne začali
aj v 4 odboroch ZUŠ v Štrbe s celkovým
počtom 242 žiakov.
V jednotlivých odboroch školy máme
zapísaných:
Hudobný odbor:
		
Štrba - 40 žiakov
		
Šuňava - 53 žiakov
		
(elokované pracovisko)
Lipt. Teplička - 25 žiakov
		
		
(elokované pracovisko)
Výtvarný odbor:
		
Štrba - 24 žiakov
		
Šuňava - 21 žiakov
Lipt. Teplička - 12 žiakov
		
Tanečný odbor:
		
Štrba - 39 žiakov
		
Šuňava - 14 žiakov
		
Lipt. Teplička - 0
Literárno-dramatický odbor:
		
Štrba - 14 žiakov
		
Šuňava - 0 žiakov
		
Lipt. Teplička - 0
Vedúcimi jednotlivých odborov sú:
•hudobný odbor: Henrieta Erdziaková
•výtvarný odbor: Bc. Monika Vojteková
•tanečný odbor: Ivona Hurajtová
•literárno-dramatický odbor: Mgr. Lucia
Pavelová
ZUŠ bude aj v tomto školskom roku
klásť dôraz na výchovnú stránku svojej
činnosti. Aktívne sa bude zapájať do kul-

túrno-spoločenského diania v obci, do nových výziev a projektov, bude spolupracovať s rodičmi, zriaďovateľom a upevňovať
vzťahy so základnými školami, v ktorých
má svoju pôsobnosť.
Mgr. Marián Šabla, DiS. art.
riaditeľ školy
Materská škola
V školskom roku 2017/2018 sa budú
deti vzdelávať podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu Dieťa v zdravej materskej škole spoznáva svet. Budú
si osvojovať poznatky zo vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Matematika
a práca s informáciami, Umenie a kultúra,
Zdravie a pohyb. V materskej škole bude
pracovať aj krúžok oboznamovania s anglickým jazykom.
Nový školský rok Materská škola v Štrbe začala s celkovým počtom detí 71, z
toho v Štrbe 48 detí a v alokovanej triede v
Tatranskej Štrbe 23 detí.
V triede 5-6 ročných detí pracujú učiteľky: Anna Chalupková, Bc. Marta Macková.
V triede 3-4 ročných detí pracujú učiteľky: Bc. Beáta Jančíková, Lenka Bartková.
V Tatranskej Štrbe v triede 3-6 ročných
detí pôsobia učiteľky: Bc. Renáta Marcová,
Anna Ševčíková. Vedúcou školskej jedálne
je Mária Novotná.
Materská škola okrem úloh spojených
s predprimárnym vzdelávaním bude aj naďalej rozvíjať zaujímavé aktivity pre deti a
prezentovať materskú školu na verejnosti
a pre informovanosť rodičov aktívne využívať sociálne siete.
Bc. Marta Macková
riaditeľka školy
Materiálno-technické podmienky všetkých škôl sú na dobrej úrovni. S narastajúcim záujmom o prácu v odboroch ZUŠ
budeme v spolupráci s vedením školy riešiť možnosti priestorového a technického
vylepšenia tried a celého objektu ZUŠ v
Štrbe.
V roku 2017 sa obec v spolupráci so
Základnou školou a Materskou školou
zapojila do viacerých projektov za účelom
získania finančných prostriedkov, a to do
projektu „Vybavenie odborných učební v
ZŠ Štrba" cez program IROP MPaRV SR
a "Poznávajme svet digitálnymi technológiami" prostredníctvom Nadácie SPP.
Výsledky týchto projektov budú môcť deti
využívať v tomto školskom roku.
Ing. Anna Hurajtová
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V prvý školský deň –
4. septembra 2017 sme v
obradnej sieni Obecného
úradu v Štrbe privítali našich
prvákov Základnej školy
v Štrbe. Stalo sa už milou
tradíciou, že v tento deň deti
s ich rodičmi, či starými rodičmi prichádzajú k nám,
aby sme im popriali šťastné
vykročenie a veľa úspechov
vo veľkej škole. Ako symbol
prvého zvonenia dostávajú
keramický zvonček a odtlačkom prsta sa „podpíšu“ do
kroniky obce.

Prijatie prvákov v obradnej sieni obecného úradu.

INVESTIČNÉ
V OBCIVŠTRBA
JEJDUKLE
ČASTIACH
ČLENOVIAAKCIE
ZO SZPB
ŠTRBEA NA
ŠTRBSKÉ PLESO
Asfaltovanie miestnej komunikácie
Na Štrbskom Plese sa začalo s asfaltovaním
miestnej komunikácie k železničnej stanici, v
ktorej je umiestnená aj pošta. Realizuje sa chodník k zubačke z druhej strany od hotela Trigan.
Práce sa začali realizovať prípravnými prácami
na chodníku a pokládkou nových obrubníkov.

Asfaltovanie chodníka k zubačke na Štrbskom Plese.

Revitalizácia vodného ekosystému Štrbského plesa – druhá etapa
Na základe úspešne podanej žiadosti z
Environmentálneho fondu na oblasť ochrany prírody, činnosť: Realizácia opatrení na
dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého
stavu chránených druhov a biotopov, D5
nám bola pridelená dotácia na projekt „Revitalizácia vodného ekosystému Štrbského
plesa – druhá etapa“, ktorý sa práve ukončil.
Pomocou aplikácie bakteriálnej zmesi
začalo dochádzať k postupnému zlepšovaniu stavu vody v Štrbskom plese, čo sa dá
zdokumentovať doložením autorizovaných

Príprava bakteriálnej zmesi na aplikáciu v jazere.
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meraní prevádzaných v ŠVPÚ Dolný Kubín
a v ÚVZ Bratislava.
V dobe prvej aplikácie bakteriálneho
prípravku dňa 31.5.2016 boli namerané
tieto hodnoty: celkový fosfor 0,04 mg/liter
a celkový počet rias bol 1.840 jedincov v
1 ml vody. Na dané obdobie sa jedná o
slabšie biologické oživenie. Zo strany ÚVZ
Bratislava bolo poukázané na zvýšený
obsah rias, ktoré indikujú zvýšenú trofiu
vody. Po realizácii druhej etapy sa zaznamenali tieto výsledky: celkový fosfor sa

ustálil na hodnote 0,04 mg/liter (došlo k
zastaveniu nárastu a k jeho stabilizácii) a
celkový počet rias klesol na 473 jedincov
v 1 ml vody, čo je pokles o viac než 70%.
Jedná sa o veľmi dobrý výsledok vzhľadom k tomu, že množstvo rias s vyššou
teplotou a slnečným svitom (fotosyntéza)
bežne rastie na niekoľkonásobné hodnoty.
Ďalšie merania sa prevádzali postupne až
do ukončenia procesu sypania. Výrazne sa
zvýšila kvalita vody v jazere a jej viditeľnosť do hĺbky je 8 m.

Bakteriálny prípravok sa pomaly vpúšťal do jazera.

Prevencia kriminality v horskom stredisku
Štrbské Pleso

Bezpečnostné kamery pri vstupe do
Štrbského Plesa.

Montáž bezpečnostných kamier na centrálnom parkovisku.

Obec Štrba dokončila realizáciu projektu „Prevencia kriminality v horskom stredisku Štrbské
Pleso“. Na tento projekt boli pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu – MV SR. V budúcom
roku plánujeme podobný projekt v obci. V rámci
projektu sa osadilo 14 bezpečnostných kamier,
ktorými sa má zvýšiť kvalita života obyvateľov
a návštevníkov, ktorí do horského strediska
prichádzajú za relaxom a využívajú potenciál
slovenskej prírody. Vybudovaním kamerového
systému prispejeme k odhaľovaniu priestupkov,
trestných činov a bude nápomocný pri objasňovaní porušovania dopravných predpisov a podporí bezpečnosť cestnej premávky.

TATRANSKÁ ŠTRBA
Asfaltovanie cestnej komunikácie

Nový asfaltový koberec na št. ceste č. 18.

Vlastník komunikácie III/ 018144 - Prešovský samosprávny kraj realizoval v dĺžke 1,2 km asfaltový koberec za križovatkou v Tatranskej Štrbe až po odbočku do
chatovej lokality Lieskovec. Tým sa spojili
vynovené úseky tejto cesty smerom na
Štrbské Pleso. Práce realizovala vysúťaže-

ŠTRBA
Asfaltovanie cestnej komunikácie
Cez obec Štrba sa na komunikácii
II/018 142 ukončila pokládka mikrokoberca od vstupu do obce od Lučivnej až
po koniec dediny smerom na Važec. Táto
cesta patrí do Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a nášmu
starostovi, ktorý je súčasne poslancom
PSK, sa podarilo presadiť asfaltovanie
obidvoch.

Pokládka nového koberca na Ul. hlavnej.

ná firma STRABAG s.r.o. V ďalších rokoch
sa bude uchádzať o nový asfaltový koberec aj na ďalších úsekoch cesty na Štrbské
Pleso.
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Digitálna káblová televízia
V obci Štrba sa práve realizuje projekt
FTTH Štrba – digitálna káblová televízia.
Táto optická prístupová sieť bude základom
pre poskytovanie digitálnych širokopásmových služieb, nakoľko stará káblová televízia je už v zlom technickom stave a nevyhovuje novým moderným spôsobom šírenia
programov.
Nafúknutie mikrovlákien je už ukončené
v Tatranskej Štrbe – bytových domoch a
budúci týždeň sa pokračuje s pripájaním
rodinných domov v tejto časti obce. Následne sa budú nafukovať optické vlákna od
PODB skríň v obci k stĺpikom pri rodinných
domoch.

Nafukovanie optického vlákna od PODB skríň k stĺpikom pri rodinných domoch.

Oplotenie cintorína

Nové oplotenie od Poľnohospodárskeho
družstva.

Asanácia pôvodného železného oplotenia.

V miestnom cintoríne sa práve ukončila realizácia oplotenia z východnej strany.
Starý železný plot od Poľnohospodárskeho
družstva Štrba sa nahradil novým betónovým v dĺžke cca 350 metrov. Zároveň sa
vykonávajú terénne úpravy pri oplotení,
čím sa oplotenie celého nášho cintorína
ukončí.

Zateplenie budovy obecného úradu
Na základe úspešne podanej žiadosti na
Environmentálny fond nám boli pridelené
finančné prostriedky na zateplenie budovy Obecného úradu v Štrbe. V týchto týždňoch sa začalo aj s jeho realizáciou, a to
zatepľovaním minerálnou vlnou, výmenou
starých okien a dverí a výmenou starého
dreveného obkladu.
Budova obecného úradu počas prác na zatepľovaní.

Práce na nelegálnej skládke odpadu
V týchto dňoch sa začali realizovať aj
práce na nelegálnej skládke za dedinou, a
to zhromažďovaním nelegálne vyvezeného
odpadu na kopy, odkiaľ sa postupne odváža na zberný dvor. Na tieto práce sme
taktiež dostali finančné prostriedky z Environmentálneho fondu.

Ing. Štefánia Srebalová
Zhromažďovanie nelegálneho odpadu.
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ŠTRBSKÉ PLESOČLENOVIA
– ZÁMERY ZO
A IDEY
POSTUPNÝMI
KROKMI NAPĹŇAME
SZPBOBCE
V ŠTRBE
NA DUKLE
V roku 2017 si pripomíname jedno nevšedné
a významné výročie - 10 rokov od prinavrátenia historického katastrálneho územia Štrbského Plesa pod správu obce Štrba.
Spor o Štrbské Pleso začal po prijatí
novely katastrálneho zákona v roku 1995
a následnou žiadosťou obce Štrba z roku
1997 o reštitúciu územia Štrbského Plesa.
V júli 1998 katastrálny odbor Okresného
úradu v Poprade vyhovel obci Štrba o vrátení Štrbského Plesa. Voči tomuto rozhodnutiu sa mesto Vysoké Tatry odvolalo. Nasledoval niekoľkoročný proces odvolávaní
až sa celá kauza dostala pred Najvyšší súd
SR a Ústavný súd SR.
3. mája 2007 Najvyšší súd SR v odvolacom konaní potvrdil rozsudok Krajského
súdu Banská Bystrica v prospech obce Štrba. V tento deň sa v obci rozozvučali zvony
na obidvoch kostoloch. Štrbské Pleso bolo
opäť „štrbské“.

Pojednávanie na Najvyššom súde v Bratislave, v roku 2007, pred súdnou sieňou pútalo
pozornosť množstva novinárov.

V súdnom spore Obec Štrbu zastupoval
JUDr. Dušan Macko, ktorý spor doviedol do
úspešného konca. V začiatkoch súdneho
konania obec zastupoval JUDr. Juraj Macko z Bratislavy. Intenzívne sme využívali aj
právnu pomoc JUDr. Buzingera z Bratislavy, ktorý sa zúčastnil aj záverečného pojednávania, JUDr. Bárányho z Bratislavy
– uznávaného ústavného právnika, JUDr.
Jozefa Sotolářa z Košíc – odborníka v oblasti samosprávneho práva, JUDr. Hlinku a
JUDr. Nováka, obidvaja z Banskej Bystrice
a mnohých ďalších. Aj teraz po rokoch
všetkým patrí naše úprimné poďakovanie.
Na základe právoplatného správneho
konania sme pristúpili k prevzatiu správy
územia, ktoré bolo identicky presné tomu,
ktoré nám bolo odňaté. Pôvodná mapa
odňatého územia bola premietnutá do súčasných operátov, presne podľa geometrického plánu, ktorý sme vypracovali pred

Na chodbe pred pojednávacou miestnosťou na
Najvyššom súde v Bratislave starosta obce a
JUDr. Mackom a JUDr. Buzingerom z Bratislavy.

pripravení na spoluprácu. Nechceme, aby
bola deliaca čiara medzi Vysokými Tatrami a podhorím. Rozvíjajme toto územie ako
jeden Tatransko-podtatranský región.“
Tieto myšlienky sa nám postupne darí
napĺňať. Aj v súčasnosti sa usilujeme dať
Štrbskému Plesu novú - lepšiu tvár. Oživili sme myšlienku staronovej atrakcie na
Štrbskom Plese – fotenie s tatranským
medveďom Štrbkom a počas letnej sezóny sa na jazere Štrbské pleso opäť obnovila tradícia člnkovania. Rekonštruujeme
a modernizujeme športový areál tak, aby
mohol byť využívaný nielen športovcami,
ale najmä širokou verejnosťou na rekreačné bežecké lyžovanie a zimnú turistiku.
Upravili sme miestne komunikácie či verejné priestranstvá, zaviedli krásnu vianočnú

prevzatím územia a bol aj súčasťou žiadosti
o vrátenie z roku 1997. Oznámili sme všetkým inštitúciám, že spravujeme toto územie, požiadali sme o vytvorenie novej časti
obce - Štrbské Pleso. Pustili sme sa do práce, aby sme toto územie začali spravovať
lepšie ako doposiaľ, na prospech obyvateľov a jeho návštevníkov.
Urobili sme celý rad aktivít,
ktoré boli prezentované aj
verejnosti. Intenzívne sme
komunikovali s mestom Vysoké Tatry o prevzatí územia, postupne sme riešili
prenájom komunikácií, verejného osvetlenia, letnú a
zimnú údržbu komunikácií
a verejných priestranstiev
a celý rad ďalších skutoč- Po úspešnom rozsudku bol prvý telefonát starostu obce na obecností.
ný úrad, aby radostnú správu oznámili občanom v miestnom
Samospráva Štrby si rozhlase.
od začiatku uvedomovala
zodpovednosť pred celým Slovenskom. svetelnú výzdobu, vytvorili sme novú turisČakala nás neľahká úloha pri spravovaní ticko-informačnú kanceláriu a zrealizovali
a zveľaďovaní tohto územia. Veľmi jasne bezpečnostný kamerový systém. O týchto
sa k tomu vyjadril aj starosta obce Michal a mnohých ďalších aktivitách na Štrbskom
Sýkora, ktorý po prevzatí správy Štrbského Plesa povedal: „Chceme Štrbskému

Vysmiati Štrbania pár minút po vynesení
priaznivého konečného rozsudku.

Plesu vrátiť práve prvok dostupnosti, ľudovosti i atraktívnosti. Budeme radi, ak sa
nám podarí zrekonštruovať športový areál.
Chceme sa prioritne venovať cestovnému
ruchu a mnohým ďalším aktivitám. Sme

JUDr. Dušan Macko – právny zástupca obce
v spore o Štrbské Pleso.

Plese vrátane uskutočnených podujatí vás
pravidelne informujeme prostredníctvom
Štrbských novín.
História ukázala a čas potvrdil, že Štrbské Pleso vždy bolo a bude integrálnou
súčasťou obce Štrba.
Anna Hurajtová
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BLÍŽI SA ZÁVER
VOLEBNÉHO
OBDOBIA
REGIONÁLNEJ
SAMOSPRÁVY
ČLENOVIA
ZO SZPB
V ŠTRBE
NA DUKLE

MUDr. Peter Chudík, predseda PSK sa zúčastnil tohtoročného
Dňa obce.

Začiatkom budúceho mesiaca - 4. 11. 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov
samosprávnych krajov. V našom prípade je to Prešovský samosprávny kraj (PSK),
kde sa bude voliť 62 poslancov a 1 predseda. Náš volebný obvod okresu Poprad
zastupovalo 8 poslancov, medzi ktorými bol aj starosta Štrby Michal Sýkora. Za
štyri roky uplynulého volebného obdobia PSK sa pod vedením predsedu Petra
Chudíka realizovalo mnoho stavieb a aktivít v našom kraji. V rámci okresu sme
presadzovali potreby rekonštrukcie a modernizácie objektov, ktoré PSK vlastní,
napríklad kultúrne zariadenia – Podtatranské múzeum, Tatranská galéria, Podtatranská knižnica alebo Domov sociálnych služieb v Batizovciach a iné. Ale najmä
sme presadzovali modernizáciu cestnej siete, tj. ciest, ktoré spájajú mestá a obce
a nimi aj prechádzajú. Súčasne sa výrazným spôsobom podarila presadiť podpora
cestovnému ruchu v našom regióne.

Každý poslanec pôsobil v niektorej z vedľa budovy obecného úradu.
komisií PSK, ktoré zaujímali stanoviská k
Najvýznamnejšou aj finančne najnáročproblematike, ktorú prerokovávali zástup- nejšou bola realizácia opráv komunikácií,
covia kraja. Moje pôsobenie bolo v komisii t.j. ich asfaltovanie, či už v Tatranskej Štrbe
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, alebo pri prepojení z Tatranskej Štrby na
kde som bol jej predsedom a vykonával Štrbské Pleso, ale aj komunikácií v obci –
som funkciu predsedu predstavenstva Kraj- Ul. Dr. Markušovského smerom na železničskej organizácie cestovného ruchu (KOCR). nú zastávku a tento rok Ul. hlavná a Čsl.
Keďže obyvateľov zaujíma, čo z môjho pô- armády. Bola to aj oprava komunikácie k
sobenia mala naša obec, treba pripomenúť, železničnej stanici v Tatranskej Štrbe, ktorá
že každoročne KOCR prispieva sumou cca dlhé roky bola len čiastočne upravovaná.
40 000 € na posilnenie spojov ozubnicovej VÚC pomohol výrazným spôsobom pri orželeznice zo Štrby na
ganizovaní úspešnej
Štrbské Pleso a elektriSvetovej zimnej univerčiek zo Štrbského Pleziády v januári 2015,
sa do Popradu počas
kde prispeli na kultúrletných mesiacov a
ne aktivity a sprievodOOCR, kde vykonávam
né podujatia čiastkou
tiež funkciu predsedu
20 000 €.
30 000 €. Nebyť tejto
Na tohtoročnom Dni
podpory bolo by podobce Štrba sa zúčastnil
statne menej spojov v
aj predseda Prešovletnej turistickej sezóského samosprávneho
ne a Železnice SR by
kraja Peter Chudík, ktonedokázali prepraviť
rý do obce často chomnožstvo turistov, ktodieva nielen na podujaré do Tatier prichádza, Dobre sa zabával počas vystúpenia ľudo- tia (napríklad otvorenie
k ich spokojnosti.
multifunkčného ihriska
vej hudby Kandráčovci.
Zastupiteľstvo PSK
na Športovom štadióschválilo v tomto volebnom období finanč- ne v Štrbe), ale aj k rodine, keďže má v
né prostriedky na vybudovanie objektov Tatranskej Štrbe krstnú mamu. Výrazným
v Športovom areáli na Štrbskom Plese vo spôsobom prispel k získaniu všetkých povýške 450 000 € formou združených in- volení k prevádzke nášho Domu seniorov
vestícií, v roku 2015 - 300 000 € a tento v Tatranskej Štrbe. Za doterajšiu činnosť
mesiac 150 000 €, z ktorých sa vybudoval predsedovi a poslancom PSK v uplynulom
objekt šatní v bežeckom areáli a pripravuje volebnom období chceme aj touto formou
sa ďalších objekt na garážovanie pásových úprimne poďakovať a vysloviť presvedčevozidiel – ratrakov a uskladnenie techniky. nie, že nám budú môcť pomáhať pri rozvoji
Každoročne obec získala finančné pro- obce aj v ďalšom volebnom období. Máme
striedky na realizáciu niektorých podujatí, ešte dosť spoločných plánov, ktorými môže
ako je Malý štrbský maratón, na údržbu miestna a regionálna samospráva prispieť
hracej plochy na športovom ihrisku. Tento ku skvalitňovaniu služieb občanom a návrok na vybudovanie prístrešku na pódiu števníkom. Michal Sýkora, starosta obce

4. NOVEMBRA 2017
VOĽBY DO VÚC
Voľby do orgánov samosprávnych
krajov sa uskutočnia 4. novembra 2017.
Volebné miestnosti budú otvorené v
čase od 7,00 – 22,00 hod. V obci Štrba
sú vytvorené štyri volebné okrsky, a to
v obci – okrsok č. 1 v budove obecného
úradu na prízemí, okrsok č. 2 v budove
Spoločenského domu – miestnosť ZŤP,
v Tatranskej Štrbe – okrsok č. 3 – v budove obecného úradu – vysunuté pracovisko, na Štrbskom Plese – okrsok č. 4
– v budove obecného úradu – vysunuté
pracovisko.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v
obci. Občanom boli zaslané Oznámenia o
čase sa mieste konania volieb podľa ulíc,
ktoré patria do jednotlivých okrskov.
Zoznam kandidátov sme zverejnili na
webovej stránke obce www.strba.sk a je
aj vo vývesných tabuliach. Štrba patrí do
VÚC Prešov, obvod Poprad č. 6.
Novinka je v tom, že volič si prevezme
obálku a hlasovacie lístky oproti podpisu. Doposiaľ sa len zakrúžkovalo meno,
kto prišiel voliť. Jeden hlasovací lístok
bude s kandidátmi na predsedu, kde je
potrebné zakrúžkovať jedno meno. Na
druhom hlasovacom lístku bude zoznam
kandidátov na poslancov z okresu Poprad a tu krúžkujeme osem kandidátov.
Platný lístok je vtedy, keď je zakrúžkovaný aspoň jeden kandidát a lístok nesmie
byť nijako inak označený. Informácie pre
voliča budú zverejnené pred volebnou
miestnosťou, aj v priestoroch určených
na hlasovanie.
Jitka Šuleková
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ONDREJ KAVKA, DLHOROČNÝ ŠTRBSKÝ FUTBALISTA, ROZVÍJA CYKLOTURISTIKU V OKRESE
Ing. Ondrej Kavka, hlavný organizátor festivalu všetkého slovenského Made in Slovakia,
ktorý sa už šesť rokov koná v lete v Poprade,
hrával v Štrbe futbal a v súčasnosti ho môžete
vidieť aj v našom tíme Old Boys Štrba, ktorý
bojuje v Liptovskej lige. Aký je jeho vzťah k tomuto regiónu? „Tento kraj a obec Štrba mám
veľmi rád vďaka krásnej prírode a pravej človečine v ľuďoch, ktorí tu žijú...“ Tento poslanec
Mestského zastupiteľstva v Poprade a predseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného
ruchu a kultúry mesta Poprad si pochvaľuje aj
spoluprácu so starostom obce Michalom Sýkorom. „Vašu obec poznajú na celom Slovensku
ako dedinu, kde sa dobre žije a všetko funguje ako má. Pre mnohé je príkladom. Som rád,
že môžem s M. Sýkorom spolupracovať aj na
rozvoji cykloturizmu, ktorý je pre podtatranský
región veľkou príležitosťou na rozvoj. Dúfam, že
na tejto spoločnej stratégii bude môcť Ing. Ondrej Kavka spolupracovať. "

Ing. Ondrej Kavka (druhý zľava) ako poslanec mesta Poprad prevzal v Bratislave ocenenie
Prešovského samosprávneho kraja za NAJ produkt cestovného ruchu za rok 2016, ktorým sa stal
popradský festival Made in Slovakia 2016.

ČESTNÍ OBČANIA ŠTRBY
Čestný občan Štrby - Jiří Štýbnar z Českej republiky. Čestné občianstvo mu bolo udelené 13. júla 1998 pri príležitosti 21. ročníka Malého štrbského
maratónu za udržiavanie priateľských vzťahov Čechov a Slovákov, šírenie dobrého mena obce a za viacnásobnú účasť na ročníkoch Malého štrbského
maratónu.

Jiří Štýbnar

Narodil sa 26. 8. 1945, s rodinou žije
v Olomouci, je ženatý, s manželkou Jarmilou majú dve dospelé dcéry. Povolaním bol stavbár, dlhé roky pracoval ako
výrobný inšpektor na Pozemných stavbách v Olomouci. K športu má vzťah od
malička, zaujala ho cyklistika, v rokoch
1959-1971 aktívne pretekal. Počas základnej vojenskej služby bol členom oddielu Dukly Louny. O svojich športových
výkonoch a dosiahnutých výsledkoch
si vedie dôkladnú evidenciu, na bicykli
najazdil vyše 200-tisíc km. Je vášnivým
vysokohorským turistom.
Od roku 1974 začal s vytrvalostnými behmi. K nášmu Malému štrbskému maratónu sa dostal zásluhou Pavla

Čestné občianstvo obce Štrba bolo udelené
Jiřímu Štýbnarovi počas 21. ročníka Malého
štrbského maratónu.

Erdziaka, ktorý ho pozval na prvý ročník
v r. 1977. Malý štrbský maratón sa stal
jeho „srdcovou“ záležitosťou. Absolvoval ho niekoľkokrát. Oceňuje jeho kvalitnú organizáciu, obetavosť organizačného a rozhodcovského zboru, láskavých
ľudí, priateľov, ktorých za tie roky získal,
nadšené publikum v Štrbe i Liptovskej
Tepličke.
Má vrelý vzťah k Štrbe. Ako sám hovorieva: „Asi mi bol predurčený. Pozrite
si moje priezvisko ŠTÝBNAR – prvé dve
začínajúce písmená sú zhodné s menom
Štrby a i ostatné písmená mena obce sa
nachádzajú v mojom priezvisku“.
spracované z archívu
Malého štrbského maratónu
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HISTÓRIA
SLÁVIKOVEJ
ČLENOVIA
ZO SZPB
V ŠTRBEVILY
NA DUKLE
Pri prechádzke turistickým chodníkom zo Štrbského Plesa smerom k Jamskému plesu míňa každý návštevník nenápadnú, už roky opustenú
vilu nad severozápadným brehom plesa, ktorá dnes nesie názov Limba. Tí starší si ju však pamätajú aj pod názvom „Slávikova vila“. Nedávno sa
stal Juraj Slávik aj prvým a zatiaľ aj jediným Slovákom, ktorý bol in memoriam uvedený do Siene slávy českej turistiky v Prahe. Kto bol tento
človek, po ktorom niesla vila svoje označenie a aký bol doterajší osud tejto honosnej vily, ktorá je situovaná na jednom z najkrajších miest na
Štrbskom Plese?
Na Štrbskom Plese v štyridsiatich rokoch minulého storočia vyrástli až 3 nové
súkromné vily, medzi nimi nad severozápadným brehom jazera aj táto pekná, funkcionalistická, tzv. Slávikova vila. V týchto
miestach predtým stála i malá rozhladňa,
ktorá sa zachovala už iba na historických
pohľadniciach. Táto vila dnes patrí k jednému z mála dochovaných príkladov funkcionalistickej architektúry na území Vysokých
Tatier. K tým ďalším je možné zaradiť napr.
vilu Alfa od brnenského architekta Josefa
Poláška z roku 1934 v Novom Smokovci, či vilu Horec, ako bývalú vilu riaditeľa
Masarykovho sanatória /dnes OLÚ/ od
architektov F. A. Libru a J. Kona na Vyšných Hágoch. Pritom vila Limba sa až do
súčasnosti dochovala v pôvodnom stave
v architektonickom výraze a materiálovom
prevedení exteriéru i interiéru. Architektom
objektu bol Jaroslav Josef Polívka, český stavebný inžinier, ktorý spolupracoval
so známymi architektmi na významných
stavbách v Čechách a Spojených štátoch
amerických.
Medzi zakladateľov funkcionalizmu vo
svete patril aj legendárny architekt Le
Corbusiere, ktorého celé architektonické
dielo je zapísané v kultúrnom dedičstve
UNESCO. Tento Švajčiar, vlastným menom
Charles – Edouard Jeanneret – Gris, rodák
z mestečka La Chaux – de – Fonds v kantóne Neuchatel mal síce viacero povolaní,
ale slávnym sa stal ako architekt.
Pritom na Slovensku bol pre funkcionalizmus prelomovým rok 1930. Hoci zúrila
hospodárska kríza, v architektúre sa naplno prejavilo optimistické nadšenie nového storočia. Hygiena, svetlo, slnko, veľké
okná, ploché strechy ako terasy na slnenie,
zimné záhrady, priečne prevetrávanie, to
všetko sa stalo atribútom novej architektúry. Tak začali vznikať funkcionalistické vily
nielen v Bratislave, ale aj po celom Slovensku. Charakteristické bolo, že funkcionalistická vila sa šírila ako model i do horského
prostredia. Ploché strechy sa tak objavili aj
na rade tatranských stavieb, /napr. zotavovňa Morava v Tatranskej Lomnici/, bez
veľkého ohľadu na tunajšiu drsnú klímu.

Na fotografii, ktorá pochádza z osobného
albumu Viliama Paulinyho, sú (zľava) spolu
s riaditeľom Živnostenskej banky z Prahy
R.Pilátom, dvaja významní činovníci z histórie
slovenskej a československej turistiky – predseda Stredoslovenskej župy KČST a neskorší
predseda Ústredného výboru KČST v Prahe
JUDr.Juraj Slávik a a predseda odboru KČST
v Banskej Bystrici a neskorší miestopredseda
Ústredného výboru KČST v Prahe Viliam Pauliny. Fotografia vznikla 20.7.1924 v sedle pod
Ďumbierom – v deň položenia základného
kameňa Štefánikovej chaty. Vybudovanie tejto
chaty bolo srdcovou záležitosťou oboch menovaných - Slávika aj Paulinyho - a z pozície
svojich funkcií v ústredí KČST spoluvytvárali
podmienky pre jej úspešné dokončenie.

Vilu na Štrbskom Plese si dali postaviť spoločne rodiny JUDr. Juraja Slávika
/pseudonym Neresnický/ a JUDr. Ľudovíta
Rumana, ktoré boli spriaznené rodinnými
väzbami. Stavba sa začala v auguste 1935
a bola ukončená v júli 1936. Stavbu zrealizovala banskobystrická stavebná firma J. a
M. Čatloš. Na liste vlastníctva z roku 1936
ako vlastníčky objektu figurujú spoločne
Gita Sláviková, rod. Ruhmanová, manželka
významného slovenského politika, diplomata, spisovateľa a prekladateľa Juraja
Slávika-Neresnického a Eliška Ruhmano-

vá, rod. Polívková, manželka Gitinho brata
JUDr. Ľudovíta Ruhmana a zároveň dcéra
českého stavebného inžiniera Jaroslava
Josefa Polívku, ktorý predmetnú vilu projektoval.
Podľa zachovalej knihy návštev a množstva zápisov v nej, bola táto štrbskoplesá
vila miestom stretnutia mnohých významných osobností vtedajšieho obdobia, či už
sa jednalo o literátov, výtvarníkov, právnikov a politikov, ktorí využívali pohostinnosť
diplomata a právnika Juraja Slávika-Neresnického a jeho švagra, poslanca a právnika
Ľudovíta Ruhmana. Chodili sem básnici
Martin Rázus, Vladimír Roy a Maša Haľamová, maliari Jaroslav Votruba, Otakar Štáfl,
Zoltán Palugyai i Ľudovít Križan, ako aj
herci Jiří Voskovec a Jan Werich. Častým
hosťom tu bol aj vtedajší guvernér slovenskej banky Imrich Karvaš, ktorý ako bývalý
finančník mal významný podiel na financovaní Slovenského národného povstania v
roku 1944. Stretávali sa tu však aj ďalší
významní slovenskí politici ako Martin
Kvetko, Ján Lettrich, Vladimír Clementis i
Karol Šmidke.
Pohostinný dom nad jazerom prijal všetkých, bez ohľadu na ich politické zameranie, náboženstvo či národnosť. Dom stál a
hostil ľudí až do čias druhej svetovej vojny,
kedy sa rodina rozpŕchla. Niekto do politickej emigrácie v Londýne, iní do domáceho
odboja a následne do väzenia v Ilave. Po
znárodnení v roku 1948 sa dom dostal do
vlastníctva Slovenských kúpeľov a žriediel,
krátko sa využíval najskôr aj ako základná
škola a neskôr už len na trvalé ubytovanie
pracovníkov štátnych kúpeľov. V posledných desaťročiach pred jeho uzatvorením
tu bývali rodiny MUDr. Jána Lukáča, MUDr.
Vladimíra Slávku a rodina Hessových. Po
novembri 1989 sa v rámci reštitúcií prihlásili o vlastníctvo potomkovia rodín pôvodných
vlastníkov, v súčasnosti je však vlastníkom
spoločnosť Amarat z Bratislavy. Stavba bola
v roku 2011 dokonca vyhlásená Pamiatkovým úradom SR za národnú kultúrnu pamiatku, vlastník objektu však proti tomuto
rozhodnutiu podal odvolanie a v súčasnosti
sa v predmetnej veci stále koná.
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Juraj Slávik sa narodil v Dobrej Nive
28. 1. 1890. Právo študoval najskôr v Budapešti, potom v Berlíne a štúdiá ukončil v
roku 1913 v Paríži. Už počas štúdia pracoval ako koncipient u Emila Stodolu a začal
vnímať otázky národnostného útlaku Slovákov. Prvú svetovú vojnu prežil v tylovej
službe ruského frontu a pred jej koncom
pracoval ako redaktor Slovenského týždenníka v Budapešti. V októbri 1918 bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie,
stal sa členom Revolučného národného
zhromaždenia v Prahe a tajomníkom jeho
Slovenského klubu. Na jar 1919 ho nová
československá vláda menovala vládnym
komisárom pre východné Slovensko.
Podieľal sa na vzniku Národnej republikánskej strany roľníckej, ktorá sa v januári
1920 zlúčila so SNS v Slovenskú národnú
a roľnícku stranu, v ktorej zastával funkciu
generálneho tajomníka. Od apríla do októbra 1926 bol ministrom poľnohospodárstva a správcom ministerstva pre zjednotenie zákonov a orgánov správy vo vláde
Jana Černého. V roku 1929 sa stal ministrom vnútra vo vláde Františka Udržala a
tento post zastával až do októbra 1932.
V rokoch 1929-1935 bol zároveň poslancom Národného zhromaždenia.
Československá a slovenská turistika
mala v Jurajovi Slávikovi zanieteného činovníka, ktorý svojím pôsobením v pražskom ústredí KČST mal nielen prehľad o
smerovaní a cieľoch, ale ako diplomat a
politik vedel nájsť aj spôsob pre vytváranie
priaznivých podmienok a ich uskutočňovanie. Bol najskôr predseda Stredoslovenskej
župy KČST a neskôr aj predseda Ústredného výboru KČST v Prahe. Banskobystrický
publicista J. Hobl v roku 1926 charakterizoval župana Juraja Slávika ako „uhladeného
muža s básnickým vzletom“, ktorý nemá
nepriateľov „a rád ho má aj ten medveď,
kdesi pod Ďumbierom“.
Od roku 1933 začal pôsobiť v diplomatických službách. V rokoch 1933-1935 pôsobil ako stály delegát československej vlády
pri Spoločenstve národov v Ženeve. Vo
februári 1936 sa stal veľvyslancom v Poľsku. Po zániku Československej republiky
v marci 1939 rezignoval na svoju funkciu
a odišiel do USA. Tu po dohode s Eduardom Benešom prednášal na amerických
univerzitách a medzi krajanmi. V júli 1939
sa vrátil späť do Varšavy a spolu s generálom Levom Prchalom a podplukovníkom
Ludvíkom Svobodom pomáhal organizovať
československé vojenské jednotky. Po napadnutí a obsadení Poľska Nemeckom odišiel v októbri 1939 do Francúzska.

V Paríži sa zapojil do zahraničného odboja. Stál pri vzniku Československého
národného výboru. Po páde Francúzska sa
dostal do Londýna, kde bol v júli 1940 menovaný ministrom vnútra v exilovej vláde
Eduarda Beneša a túto funkciu zastával až
do apríla 1945. Bol tiež poverený vedením
ministerstva školstva a národnej osvety.
Bol vtedy zástancom Benešovho etnického
čechoslovakizmu a odmietal snahy Štefana
Osuského a Milana Hodžu s princípom rovnocennosti oboch národov.
Po vojne sa stal šéfom kabinetu štátneho tajomníka Vladimíra Clementisa na
ministerstve zahraničných vecí v Prahe.
Bol členom československej delegácie
na Parížskej mierovej konferencii v roku
1946, kde sa veľkou mierou zaslúžil o
mierovú zmluvu s Maďarskom. V júni 1946
sa stal československým veľvyslancom

ších hlasistov spolu s Ivanom Kraskom,
Ivanom Gallom a Vladimírom Royom.
Súčasný Klub českých turistov a jeho
ústredie v Prahe zriadili od roku 2004 pamätnú Sieň slávy českej turistiky, do ktorej
sú každoročne uvádzaní činovníci, ktorí
významnou mierou prispeli k prestížnemu
zviditeľneniu turistiky. V roku 2015 bol do
nej uvedený aj Juraj Slávik – in memoriam,
ako významná osobnosť československej
turistiky a jediný Slovák, ktorý v období
Československej republiky pôsobil vo funkcii predsedu ústredia KČST v Prahe.
Významné miesto v dejinách československej architektúry má i projektant Slávikovej vily, český stavebný inžinier Jaroslav
Josef Polívka. Bol odborníkom najmä na
železobetónové konštrukcie, v Prahe napr.
s Josefom Havlíčkom pracoval na stavbách
Paláca Habich /1927-1928/ a Paláca Chi-

Vila Limba (Slávikova vila).

v USA, tejto funkcie sa vzdal po februári
1948 a zostal v USA v exile. Bol nositeľom
Radu Tomáša Garrigua Masaryka. V exile
sa najskôr venoval pomoci utečencom,
vo februári 1948 stál pri zrode Rady slobodného Československa. Ku koncu kariéry opustil koncepciu čechoslovakizmu
a priklonil sa k princípu rovnocennosti
oboch národov v spoločnom štáte. Zomrel
30. 5. 1969 vo Washingtone, po roku 1989
došlo k jeho politickej rehabilitácii a jeho
pozostatky sa vrátili do jeho rodnej krajiny
v roku 1990 /pri 100-tom výročí jeho narodenia/ a boli uložené v rodinnej hrobke na
evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.
Už ako študent sa začal venovať aj literárnej činnosti, začal prekladať francúzskych
básnikov a preklady uverejňoval v Slovenských pohľadoch. Prekladal tiež z ruštiny,
ukrajinčiny a nemčiny. Poéziu publikoval
najmä v Prúdoch, ktoré v rokoch 19121914 aj redigoval. Patril ku generácii mlad-

cago /1925-1927/. Po nemeckej okupácii
Československa sa Polívka vysťahoval do
USA a stal sa profesorom na Kalifornskej
univerzite v Berkley. Aj tu sa podieľal na
viacerých stavebných projektoch, svetovo
snáď najznámejšie je Guggenheimovo múzeum v New Yorku /1946-1959/.
Osamotená, dnes spustnutá vila nad jazerom, ktorá je mimochodom aj najvyššie
položenou vilou na Slovensku, tak v sebe
skrýva nielen úžasný príbeh ľudí, ktorí tu
tvorili, obývali ju a navštevovali, ale je aj
pamätníkom našich často veľmi turbulentných dejín, ktoré si musíme pripomínať,
pretože práve ony sú nevyčerpateľným
zdrojom nášho poznania.
Podľa Wikipedie
a materiálov
Pamiatkového úradu SR
voľne spracoval
Peter Chudý
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CESTY A CHODNÍKY
ČLENOVIA
ZO SZPB VŠTRBSKÉHO
ŠTRBE NAPLESA
DUKLE
Pri vzniku osady Štrbské Pleso v roku 1872 bolo toto miesto prístupné len prašnou hospodárskou cestou, ktorá viedla od železničnej stanice
Košicko-bohumínskej železnice v Štrbe /do roku 1880 Hochwald/. Na vtedajší štandard vozoviek ju na náklady Liptovskej župy upravili až v rokoch
1876-1878. Až v roku 1887, teda pred 130 rokmi, sa Štrbské Pleso začalo spájať cestou aj s ďalšími tatranskými osadami. S tatranskými dolinami
sa toto nové turistické stredisko začalo spájať už od roku 1883, vybudovaním prvého turistického chodníka zo Štrbského Plesa k Popradskému
plesu.
K samotnému plesu už od stredoveku
viedli cez lesné porasty rubačské zvážnice,
bylinkárske a poľovnícke prte, pastierske
priehony a haviarske trasy, ale o skutočných
cestách nemohlo byť ani reči. Starú uhliarsku
cestu zo Štrby k Štrbskému plesu prebudovala Liptovská župa na návrh člena Uhorského
karpatského spolku Martina Rótha v rokoch
1876-1878 v záujme rodiaceho sa turistického strediska na župnú vozovku. Dôkladnejšie
ju potom prestavali krátko po prvej svetovej
vojne v roku 1921. Spočiatku však malo
Štrbské Pleso spojenie s ostatnými tatranskými strediskami len cez úpätie Tatier. Ak si

Bývalá Klotildina cesta, dnes Cesta slobody
medzi Štrbským Plesom a Vyšnými Hágami.

niektorý hosť zaumienil navštíviť Smokovec,
nemal inú voľbu, len sa odviesť do Štrby a
cez Poprad a Veľký Slavkov pokračovať v
ceste, čo bola riadna okľuka. Cestnému spojeniu s inými osadami sa niektoré strediská z
konkurenčných dôvodov dokonca bránili.
Situácia sa zmenila až po tom, čo Uhorský
karpatský spolok /UKS/ presadil svoj projekt
transversálnej cesty, spájajúcej tatranské
osady od Štrbského Plesa po Tatranskú Kotlinu. Dnešná Cesta slobody vznikla na trase
voľakedajšej pašeráckej prte, o ktorej exis-

tujú záznamy už z roku
1590, kedy ju nazývali
„Chodník zlodejov“ /Diebsteig/. Keď v roku 1793
vznikol pod Slavkovským
štítom Starý Smokovec a
postupne pribúdali ďalšie
osady, začal UKS v roku
1876 túto trasu znova obnovovať, najskôr len ako
dva metre širokú pešiu
a jazdeckú cestu, ktorú
pomenovali „Turistická Cesta k Novému Štrbskému Plesu.
cesta“. Okrem UKS sa o
to pričinil najmä Alexander Munnich. Úzka roku 1900 sa priviezli po prašnej ceste z Popcesta však nepostačovala pre jazdu kočmi a radu do Starého Smokovca prví motoristi.
preto ju v rokoch 1886 až 1889 postupne S motorizáciou Vysokých Tatier je spojená
prestavali na 4 metre širokú vozovku. Prvý aj zaujímavá história vzniku označenia jedúsek medzi Štrbským Plesom a Tatranskou ného z najpopulárnejších áut, vyrábaných
Poliankou dokončili v roku 1887, v roku 1888 v bývalom Československu – s tatrovkami.
bol tento úsek predĺžený až do Starého Smo- Po vypuknutí 1. svetovej vojny v roku 1914
kovca. Do roku 1889 podobným spôsobom sa novovzniknuté automobilové firmy v Rarozšírili cestu po Tatranskú Kotlinu, násled- kúsko-Uhorsku predháňali, ktorá bude zásone v roku 1908 bola cesta predĺžená až na bovať c. a k. armádu vozidlami. Kopřivnická
Lysú Poľanu. Na stavebných nákladoch sa firma /vtedy ešte v Nesselsdorfe/ ponúkla
ako mecenáši väčšími príspevkami podieľali armáde dva typy nákladných automobilov
Jozef Szentiványi, nadšený obdivovateľ Štrb- NW TL2 a NW TL4 /Nesseldorfer Wagenského Plesa, srbský kráľ Milan Obrenovič a
arcikňažná Klotilda von Habsburg, majiteľka
letohrádku, terajšej vládnej vily Kamzík v Starom Smokovci. Na jej počesť mala cesta zo
Štrbského Plesa do Starého Smokovca až do
roku 1919 názov Klotildina cesta – Klotildút.
Návštevníci sa po nej prepravovali konskými
povozmi a kočmi, ktoré sa dali zapožičať na
kúpeľných správach osád, alebo od sedliakov podtatranských obcí. Už v podmienkach
novovzniknutej Československej republiky
vo februári 1919 sa na Štrbskom Plese pri
spoločnej lyžovačke stretli liptovskí turisti
na čele s Fedorom Droppom a pražskí turisti
na čele s Aloisom Chytilom, ktorí spoločne
premenovali nielen doterajšie objekty na
Štrbskom Plese, ale dali nové meno aj ceste,
ktorá spájala jednotlivé tatranské osady. Na
výraz vďaky novej dobe po skončení 1. svetovej vojny a vzniku Československej republiky ju premenovali na Cestu slobody.
Tatranské cesty dlho využívali len chodci, Chodník zo Štrbského Plesa na Popradské
jazdci na koňoch a konské záprahy. Až v pleso.
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Stará cesta Popradské pleso – Štrbské Pleso (1).

bau/ s typovým označením vozidiel, ktoré
od roku 1915 začala sériovo vyrábať. Aby
preverili tieto vozidlá v ťažkých terénoch,
vybrali si práve Vysoké Tatry, kde v oblasti
medzi Štrbou a Štrbským Plesom a ešte aj na
iných miestach teda skúšali motory, brzdy a
výdrž karosérie. Sledovali ich samozrejme aj
obyvatelia zo Štrby a Važca, ktorí sa spoločne zhodli na tom, že také čosi by bolo treba
v Tatrách na uľahčenie ťažkej práce. Vojna
skončila, vznikla nová republika a noví majitelia firmy určite aj pod dojmom tatranských
skúšobných jázd označili v roku 1919 prvýkrát svoje nové vozidlá veľkým nápisom:
Tatra. Táto značka si potom, tak v kategórii
osobných, ale aj nákladných áut získala celosvetové uznanie a bola tak vynikajúcim
propagátorom Tatier doma i vo svete.
V rokoch 1923-1931 prebudovali prašnú
Cestu slobody medzi Štrbským Plesom a
Starým Smokovcom na bezprašnú autocestu s asfaltovým povrchom. Vyrovnali pritom
aj priveľmi ostré a neprehľadné zákruty.
Tento úsek cesty prešiel potom rozsiahlou
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tý, no podarilo sa ho zrealizovať až v súvislosti s prípravou usporiadania MS 1970 vo
Vysokých Tatrách.
V roku 1936 pribudla aj nová cesta zo
Štrbského Plesa k Jamskému plesu. Potreboval ju majiteľ novej chaty pri Jamskom plese – Gustáv Nedobrý, preto ju dal postaviť na
vlastné náklady. V súčasnosti je táto komunikácia súčasťou Tatranskej magistrály a teda
siete značkovaných tatranských turistických
chodníkov.
Štrbské Pleso nebolo len cieľom, ale aj východiskom na turistické túry a výlety v oblasti Važeckej, Furkotskej, Mlynickej a rozsiahlej
Mengusovskej doliny. Po vzniku osady začali
vznikať nové turistické chodníky do dolín, na
niektoré sedlá a na štíty. O turistický rozptyl
návštevníkov Štrbského Plesa sa postaral
UKS i samotný majiteľ osady Jozef Szentiványi. Priamo v osade dal vybudovať okolo plesa 2,3 km dlhý chodník, ktorý bol vysypaný
štrkom a na počesť arcikňažnej Klotildy von
Habsburg ho nazval Klotildina promenáda.

prestavbou, ktorá ho výrazne vylepšila pred
Majstrovstvami sveta /MS/ FIS v roku 1970.
Pokračovanie cesty zo Štrbského Plesa smerom do Liptovského Hrádku cez Podbanské
bolo dobudované
až v roku 1968
/tzv. Tatranská
cesta mládeže/.
Po vybudovaní autocesty zo
Štrby na Štrbské Pleso v roku
1925 začala časť
návštevníkov na
dopravu využívať
cenovo výhodnejšie fiakre, no až
zavedenie autobusovej dopravy Stará cesta Popradské pleso – Štrbské Pleso (2).
na tomto úseku
od 15. 6. 1929 výrazne ohrozilo efektívnosť Turisti zo Štrbského Plesa najčastejšie smeprevádzky prvej parnej zubačky. Jej prevádz- rovali k blízkemu Popradskému plesu, ktoré
ka bola potom definitívne zastavená 14. 8. leží v Mengusovskej doline v nadmorskej
1932. Problémy dopravného spojenia Štrb- výške 1494 m. Samotný UKS vybudoval v
ského Plesa so roku 1883 turistický chodník k Popradskému
Štrbou však trvali plesu a roku 1885 chodník Važeckou dolinou
naďalej, pretože na Kriváň, s odbočkou do Furkotskej doliny.
autobusy nároč- V rokoch 1892 až 1894 boli vybudované aj
ným terénnym dva turistické chodníky, ktoré spájali Štrbské
podmienkam ne- Pleso s Troma studničkami a Podbanským.
vyhovovali. Výraz- Szentiványi dal v roku 1899 prestavať starú
ne sa to prejavilo prť v Mlynickej doline na pohodlný turistický
najmä počas Maj- chodník až po Pleso nad Skokom. Keď osadu
strovstiev sveta v roku 1901 prevzal štát, predĺžili turistický
v lyžovaní v roku chodník sponad Skoku popri Capom plese až
1935. Návrh na do Bystrého sedla. Szentiványiho chodníky
opätovné spojenie viedli aj na hrebeň Solísk a Podbanské.
tentokrát už elektrickou ozubnicoPodľa knihy Milana Koreňa
Nákladné auto, ktoré sa skúšalo na ceste zo Štrby na Štrbské Pleso, neskôr vou železnicou bol
od Štrby po Štrbský štít
dostalo označenie „TATRA“.
najskôr zamietnuvoľne spracoval Peter Chudý
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SĽUK
NA ŠTRBSKOM PLESE
Vysoké Tatry sa stali od 1. do 3. septembra dejiskom úvodného ročníka podujatia Tatra Flowers.
Krásne zákutia slovenských hôr sa snúbili s výkonmi významných slovenských umelcov, ktorí
často našu krajinu a kultúru reprezentujú po
celom svete. Výsledkom bol víkend plný umenia
a nezabudnuteľných (nielen) hudobných zážitkov.
Na Štrbské Pleso pricestoval celý
takmer 40-členný ansámbel SĽUKu, ktorého hudobno-tanečné predstavenie ľudových piesní a tancov z viacerých regiónov
Slovenska Krížom-krážom bolo jedným z
najočakávanejších okamihov v bohatom
programe Tatra Flowers. Napriek chladnému počasiu si napokon vystúpenie plné
tradičných živých piesní, talentovaných
tanečníkov a hravého humoru vychutnalo takmer úplne plné hľadisko. Počas vystúpenia SĽUKu bola v areáli doskočiska
hmla, ktorej intenzita sa menila a všetci dúfali, že sa rozplynie. Nakoniec sa tak, mož-

Tanečné vystúpenie v goralskom kroji.

Sľukári predviedli zo svojho repertoáru viaceré
tanečné čísla.

Spoločné vystúpenie s Janou Kirschner.

O vystúpenie SĽUKu aj napriek hustej hmle bol veľký záujem.

no aj vďaka pozitívnej atmosfére, stalo.
Následne sa na rovnakom pódiu predstavila speváčka Jana Kirschner so samostatným koncertom v sprievode svojej kapely.
Éterická, bosá a plná nespútanej energie,
predviedla Jana Kirschner zimomriavkový
program, ktorý gradoval s každou ďalšou
skladbou a v ktorom sa striedali okamihy
strhujúceho koncertu s minimalistickými
intímnymi baladami.
Koncert otvorila pieseň O láske nepoznanej, zaznel i hit Modrá, Na čiernom koni, či
pieseň Líška.
Na štyri skladby sa k Jane Kirschner
pridali i tanečníci a hudobníci zo SĽUKu a
spoločne vytvorili v amfiteátri priam epickú, slovami len ťažko opísateľnú atmosféru. Výkon súboru po boku Jany Kirschner
v náročných podmienkach diváci ocenili
standing ovations, za ktoré ich performeri
odmenili zopakovaním energického tanečného vystúpenia k skladbe Na čiernom
koni.
Spracované z podkladov tlačovej správy.
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GALÉRIA OSOBNOSTÍ ŠTRBSKÉHO ŠPORTU

Vyrastala v lyžiarskej obci Mlynky a od
malička veľmi rada športovala. V lete sa
venovala behom. Pretekala v atletike a v
cezpoľných behoch. V zime to bolo hlavne
lyžovanie. V ZŠ v Hnilci ju k bežeckému
lyžovaniu prilákali učitelia telesnej výchovy
Ľudovít Kollárčik a Ján Cirbus, ktorí boli or-

ganizátormi okresného kola o Cenu Kamaráta v Hnilci. Výsledkami sa prebojovala na
celoslovenské preteky a roku 1972 obsadila 2. miesto a tento výsledok jej otvoril dvere do lyžiarskeho klubu TESLA Liptovský
Hrádok. Nominovala sa do reprezentačného
družstva junioriek ČSSR, kde bola členkou
tri sezóny. Na základe výsledkov dostala ponuku na zaradenie do SVŠ MV na Štrbskom
Plese. Tam pôsobila v rokoch 1977-1988. V
roku 1979 bola zaradená do reprezentačného družstva žien ČSSR, kde pôsobila až do
ukončenia aktívnej športovej činnosti v roku
1988. Štartovala na ZOH 1984 v Sarajeve,
ZOH 1988 v Calgary a MS 1985 v Seffelde
a MS 1987 v Obersdorfe.
Za svoje športové výsledky bola ocenená titulom Majster športu.
Po ukončení aktívnej športovej činnosti a
materskej dovolenke pôsobila ako trénerka
v ČH Štrbské Pleso.
V rokoch 1992-94 trénovala žiacke kategórie a následne ako trénerka Centra talentovanej mládeže pri ŠKP Štrbské Pleso.
Podieľala sa na výchove juniorskych reprezentantov, ktorí štartovali na juniorskych
majstrovstvách sveta, kde bola najprv asis-

tentkou trénera a potom reprezentačnou
trénerkou junioriek a následne juniorov. Jej
zverenci štartovali aj na EYOFe, kde bola
trénerkou a členkou realizačného tímu. Túto
funkciu mala aj na ZOH 2006 v Turíne a na
SZU 2009 v Harbine.
Za športové výsledky a rozvoj mládežníckeho športu na Slovensku bola ocenená
Bronzovými olympijskými kruhmi.
V rokoch 2011-2013 pôsobila ako trénerka v športovom klube SKI TEAM Štrbské Pleso a zároveň bola trénerkou Centra
olympijskej prípravy pri Gymnáziu Dominika
Tatarku v Poprade.
Po zranení v roku 2013 trénerskú činnosť
ukončila.
Od roku 2014 pracuje v J.M.G. TURIST
CENTRUM – SKI SCHOOL v hoteli Patria na
Štrbskom Plese vo funkcii administratívny
pracovník cestovnej kancelárie a lyžiarskej
školy. V zimnej sezóne robí učiteľa bežeckého a zjazdového lyžovania.
Za výrazný rozvoj športu, za prácu pri výchove mládeže pre reprezentáciu Slovenska
a za reprezentáciu obce Štrba bola zaradená do Galérie osobností športu obce Štrba
v roku 2009.

SLOVENSKO PRIVÍTALO
PRVÝKRÁT ZASADNUTIE
ROZHODCOV FIS
V termíne 7. - 9. septembra 2017 sa v hoteli Patria na Štrbskom Plese uskutočnilo v
poradí už 33. zasadnutie obmanov Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS, ktorí majú vo
svojich národných lyžiarskych zväzoch na
starosti prípravu medzinárodných rozhodcov štýlu v skoku na lyžiach a technických
delegátov tak v skoku na lyžiach, ako aj v
severskej kombinácii. Takéto zasadnutie
sa na Slovensku uskutočnilo historicky po
prvýkrát od vzniku samostatného Slovenska v roku 1993. Jeho otvorenia sa 7. 9.
2017 zúčastnili aj zástupcovia domácej
Slovenskej lyžiarskej asociácie, ktorá je
spoluorganizátorom podujatia. Prítomný bol
prezident SLA Ivan Ivanič, generálny sekretár Radoslav Cagala i zástupkyňa kancelárie
SLA Katarína Hyblerová.

Účastníci stretnutia počas rokovania.

Na zasadnutie pricestovali zástupcovia
20 krajín z celého sveta od Japonska cez
Kazachstan, Turecko, z európskych krajín
Nórsko, Švédsko, Fínsko, Estónsko, Rusko,
Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Slo-

vinsko, Rumunsko, Francúzsko, Taliansko,
Česká republika a samozrejme, Slovensko,
a zo zámoria ešte USA a Kanada. Zasadnutie viedol Ueli Forrer zo Švajčiarska, ktorý
je obmanom FIS. Po vzdelávacom seminári
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technických delegátov FIS v severskej kombinácii, ktoré sa uskutočnilo v septembri
2003 tiež na Štrbskom Plese, je to ďalšie
medzinárodné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v tomto medzinárodnom stredisku klasických lyžiarskych disciplín.
V rámci svojho programu absolvovali
obmani aj prehliadku osady Štrbské Pleso
s výkladom o jej histórii, ako aj návštevu
Športového areálu FIS, ktorý bol doteraz
dejiskom 31 pretekov Svetového pohára

a 44 pretekov Kontinentálneho pohára vo
všetkých lyžiarskych disciplínach. Na záverečnej večeri v Kolibe Patria pri jazere bol
prítomný aj starosta obce Michal Sýkora,
ktorý prítomných informoval aj o plánovaných rozvojových zámeroch v športovom
živote Štrbského Plesa v najbližších rokoch.
Slovensko má momentálne dvoch medzinárodných technických delegátov, pre skok
na lyžiach je to Ján Jelenský z Banskej Bystrice a pre severskú kombináciu Vladimír

Frák z Vysokých Tatier a troch medzinárodných rozhodcov štýlu pre skok na lyžiach,
a to Petra Stana z Ružomberku, Tomáša
Károlyho z Banskej Bystrice a Vladimíra
Fráka z Vysokých Tatier. Ostatní medzinárodní rozhodcovia štýlu a technickí delegáti
už ukončili svoju aktívnu medzinárodnú
činnosť pre dosiahnutie vekového limitu 65
rokov. Obmanom Slovenskej lyžiarskej asociácie vo FIS je tatranský lyžiarsky činovník
Peter Chudý.
Ing. Peter Chudý

ČLENOVIA ZO SZPB
V ŠTRBESLOVENSKÉHO
NA DUKLE OLYMPIJSKÉHO
PRVÁ NÁVŠTEVA NOVOZVOLENÉHO
PREZIDENTA
VÝBORU V ŠPORTOVOM AREÁLI NA ŠTRBSKOM PLESE
V nedeľu, 24. septembra 2017 navštívil
novozvolený prezident
SOV Anton Siekel v
doprovode generálneho tajomníka SOV
Jozefa Libu Športový
areál na Štrbskom Plese, kde sa stretli na
krátkom rokovaní so
starostom obce Štrba
a predsedom ŠK Štrba
Michalom Sýkorom.
Antona Siekela navrhol
do funkcie prezidenta
SOV Slovenský zväz
džuda a on už v prvom
kole získal 88 zo 107
platných hlasov a nahradil tak v tejto funkcii Františka Chmelára,
ktorý ju zastával 17
rokov. Novozvolený
prezident SOV dovtedy
pracoval aj ako predseda Správnej rady Starosta obce s prezidentom SOV Antonom Siekelom, generálnym sekretárom Jozefom Libom a Ing. Petrom Chudým na
Nadácie SOV a tiež stretnutí ohľadom využitia Športového areálu na Štrbskom Plese.
aktívne v Slovenskom
zväze džuda, ktorého je aj v súčasnosti Michalom Sýkorom sa prezident SOV živo intenzívne využívať pri príprave svojich
čestným predsedom.
zaujímal najmä o aktuálne využitie špor- zimných i letných športovcov v súvislosti
Jednalo sa o historicky prvú návšte- tového areálu, ako aj o budúce rozvojové s prípravou na ZOH či OH.
vu Antona Siekela v športovom areáli zámery. Nový prezident SOV bol zvolený
Návšteva i stretnutie na športovej pôde
v tejto jeho novej funkcii, hoci samotné na roky 2017-2020 a o pár mesiacov ho bolo „ozdobené“ nečakanou športovou
Štrbské Pleso už z minulosti veľmi dobre čaká už premiéra v jeho novej funkcii aj čerešničkou na torte, keď všetci prítomní
pozná, pretože sem chodil opakovane ako na ZOH v kórejskom Pjončangu vo febru- v hale Hotela FIS s neskrývaným nadšešportovec-džudista na mnohé športové ári 2018, do Ázie sa vráti aj o ďalšie dva ním sledovali fenomenálny výkon slovensústredenia. Na úvod rokovania absolvo- roky, kedy budú OH v japonskom Tokiu. ského športovca Petra Sagana, ako tretívali hostia z Bratislavy krátku prehliadku V priateľskom rozhovore vyjadril svoju krát v histórii došpurtoval k titulu majstra
športového areálu, ktorým ich previedol plnú podporu plánovaným zámerom na sveta v cyklistike v nórskom Bergene.
známy tatranský činovník Peter Chudý.
modernizáciu a rozvoj Športového areáNa stretnutí so starostom obce Štrba lu na Štrbskom Plese, ktoré chce aj SOV
Ing. Peter Chudý
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FATIMA SA
ČLENOVIA
ZONÁM
SZPBZAPÍSALA
V ŠTRBEDONASRDCA
DUKLE
Vyše 7 000 km, 12 dní, z toho približne 96 hodín v autobuse, 39 ľudí zo Štrby a okolia, prechod cez 5 štátov a tieto miesta: Milano, La Salette,
Lurdy, Santiago de Compostela, Fatima, Montserrat, Barcelona a Janov. Takto v skratke vyzeral pútnický zájazd štrbských rímskokatolíckych veriacich.

Štrbskí veriaci v Santiago de Compostela, treťom najvýznamnejšom pútnickom mieste.

Hlavným cieľom našej púte bolo navštíviť
pútnické miesto Fatima v Portugalsku, kde
sa presne pred 100 rokmi zjavila Panna
Mária trom malým pastierikom - Hyacinte,
Františkovi a Lucii a kde vyzvala svet, aby
ľudia prestali urážať Boha svojimi hriechmi
a modlili sa ruženec. Aj my sme sa teda vydali pod vedením nášho p. farára Miroslava
Hrica na toto krásne miesto. No pri takej
ďalekej ceste sme samozrejme navštívili aj
ďalšie nábožensky, historicky či kultúrne významné miesta.
Na cestu sme vyrazili v nedeľu 6. augusta
2017 večer a našou prvou zastávkou bolo
Miláno v Taliansku. Po ubytovaní sa v hoteli a prvej spoločnej svätej omši sa niektorí
„pamiatokchtiví“ pútnici rozhodli zobrať do
rúk mapu metra a využiť voľný večer na
pozretie si aspoň hlavných pamiatok mesta,
vrátane milánskej katedrály. Na druhý deň
sme po niekoľkých hodinách cesty navštívili prvé pútnické miesto – La Salette vo
francúzskych Alpách, ktoré je známe zjavením sa plačúcej Panny Márie v roku 1846.
Škoda, že hmla nám zakryla akékoľvek výhľady na okolitú prírodu. No povedali sme
si, že aspoň máme o dôvod viac sa vrátiť.
Po jednej noci strávenej v Grenoble sme
cestovali do Lúrd, kde sme prežili dva dni
a mohli sa veľa dozvedieť o zjaveniach Panny Márie chudobnému dievčaťu Bernadete,
pozrieť si toto miesto a čerpať silu každý v
osobnej aj spoločnej modlitbe, najmä počas
eucharistických a sviečkových procesií.

V noci z piatka na sobotu sme sa presunuli do Španielska a tu bolo naším cieľom
Santiago de Compostela – tretie najvýznamnejšie pútnické miesto (po Svätej Zemi a
Ríme), na ktoré ľudia často putujú aj peši
(aj takmer 900 km) a kde sú uložené pozostatky patróna pútnikov svätého Jakuba. Tu
sme ochutnali miestnu špecialitu – chobotničky „pulpo“ a ešte v ten istý deň sme sa
presunuli do Fatimy v Portugalsku. Strávili
sme tam dva krásne dni plné spoznávania
miest spojených s históriou fatimských

zjavení, uvažujúc nad ich odkazom pre náš
dnešný život. Bol to ale aj čas intenzívnej
modlitby. Osobitným zážitkom bola večerná
sviečková procesia a modlitba ruženca v
kaplnke zjavenia, kde sme aj my, Slováci,
dostali možnosť predmodlievať sa ruženec
v našom rodnom jazyku na námestí plnom
tisícov ľudí z celého sveta. Cestou domov
sme sa po ďalších hodinách strávených v
autobuse zastavili opäť v Španielsku pozrieť
si benediktínsky kláštor v Montserrat, ktorý
sa nachádza v nádherných pieskovcových
horách. Poslednými dvoma zastávkami boli
Barcelona a Janov, kde sme si aspoň krátko
pozreli ich najvýznamnejšie pamiatky, ako
je napríklad barcelonská Sagrada Familia či
janovské akvárium, ktoré je druhým najväčším akváriom v Európe.
Na niekoľkých riadkoch sa ani nedá opísať, koľko požehnania a povzbudenia sa
nám za tieto dni dostalo, no určite môžem
za všetkých povedať, že je to zážitok na celý
život a ešte dlho z neho budeme čerpať. No
hlavne si chceme zachovať v srdci a žiť v
každodennom živote posolstvo Panny Márie
z Fatimy o pokání, čiže o ľútosti nad hriechmi a obrátení sa k Bohu, ktorý je Láska a v
ktorého milosrdných rukách sú naše životy i
osud celého sveta. Bohu vďaka za túto púť!
Ivana Jašková

Poslednou zastávkou bola návšteva Janova, kde si prezreli najvýznamnejšie pamiatky mesta.
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RUSIŇÁKOVCI OVLÁDLI XIII. ROČNÍK RALLYE ŠTRBA

Štart posádok.

Gallo Aos Team pod vedením riaditeľa
súťaže Ing. Miroslava Dubiela usporiadal
23. septembra 2017 13. ročník Celoštátnej
dopravno-výchovnej orientačnej automobilovej súťaže Rallye Štrba.
Súťaž Rodičia jazdite opatrne mala svoje
IV. kolo Majstrovstiev Slovenska a Štrbská
bezpečná jazda – III. kolo 10.ročníka Belianskych bezpečných jázd. Centrom súťaže bol
penzión Medvedica v Tatranskej Štrbe.
Hlavným poslaním dopravno-výchovných
automobilových orientačných súťaží Rodičia
jazdite opatrne a záujmových orientačných
súťaží je:
- výchova detí a mládeže k dopravnej
disciplíne, osvojenie si pravidiel cestnej premávky
- výchova vodičov motorových vozidiel k
zvyšovaniu dopravnej disciplíny
- poznávanie prírodných krás a orientácia
v teréne
- zabezpečenie aktívneho odpočinku doplnkovými pohybovými a technickými prvkami.
Orientačná automobilová súťaž pozostáva z technických prvkov (spájanie matíc so
skrutkami, slepá baba-slalom medzi kolíkmi
so zaviazanými očami, hod granátom, hod
loptičkou do plechovkovej pyramídy a iné),
jazdy zručnosti, testu z pravidiel cestnej premávky a orientačnej jazdy. Orientačná jazda
sa jazdí podľa itineráru, ktorý dostane na štarte etapy. Princípom orientačnej jazdy je nájsť

najkratší možný prejazd medzi bodmi, kótami
podľa mapy a podľa šípkového itineráru. Prejazd je kontrolovaný prejazdovými kontrolami,
ktorých počet a poradie rozhoduje o poradí
posádok.
V súťaži Rallye Štrba bojovalo o prvé priečky 17 posádok, z ktorých dve boli z Rumunska. Víťazmi v tejto kategórii sa stali Peter st.
a Peter ml. Rusiňákovci z Popradu , na druhom mieste skončili Magdolenovci Viktor a
Richard z Handlovej, tretie miesto patrilo Ivanovi Sabakovi z Popradu a Stanovi Bekešovi
zo Sp. Belej.
Súťaž Rodičia jazdite opatrne mala súťažné
kategórie rozdelené podľa veku spolujazdca.

Ocenení 13. ročníka Rallye Štrba.

V kategórii A je spolujazdec do 7 rokov zvíťazili Juraj Orlík s Kristínou z Prievidze. V
kategórii B je spolujazdec 8-10 ročný – zvíťazili Rudolf Madaj s Marekom z Bojníc. V Kategórii D je spolujazdec 14-16 ročný – zvíťazili
Ján Juhás s Martinou z Košíc. V kategórii E je
vek spolujazdca bez obmedzenia a tu zvíťazili
opäť Rusiňákovci z Popradu.
V súťaži Štrbská bezpečná jazda zvíťazili v kategórii A – E Rusiňákovci Peter st. a Peter ml. z
Popradu a v kategórii F – začiatočníci Bielikovci
František a Maroš zo Sp. Belej.
Víťazom jazdy zručnosti sa stal Peter Rusiňák.
Ing. Miroslav Dubiel
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ZASMEJME SA
Zopár viet na úvod.
Už tu máme jeseň so všetkými jej
vrtochmi. Vonku sa citeľne ochladilo,
dni sa krátia a noci predlžujú, deti
si už zvykli na školské povinnosti
a tohoročnú úrodu už máme bezpečne uskladnenú v pivnici. Ani sa
veriť nechce, že už je tomu rok, čo sa
prvýkrát objavila v októbrovom čísle
Štrbských novín humorná stránka.
Vykročme teda smelo do ďalšieho
humorného roku a poďme si spestriť
predlžujúce sa večery trochou humoru.
Stenlly

Po prázdninách na hodine kreslenia
mali deti za úlohu nakresliť niečo z
prázdnin.
Malý Móricko vstal a začal s pohárom
chodiť k umývadlu a lial na výkres
pohár vody za pohárom.
Učiteľka sa prekvapene pýta:
- A toto má čo znamenať?
- Ja prosím kreslím more.
Policajt sa pýta ženy ležiacej pred
poštou na ceste:
-Pani, prišlo vám zle?
-Ale nič mi nie je, iba držím manželovi
miesto na parkovanie.
Lekár musí byť
aj umelec, najmä
keď robí krvný
obraz.
Dvaja chlapi pri
pive:
-Predstav si,
Ďuro to už má za
sebou, včera ho
zrazil kamión.
-Nehovor, také
nešťastie a
pritom vyzeral tak
zdravo.

Debatujú dvaja chlapi pri pive:
-Polovica našich politikov je úplne
neschopná.
-A čo tá druhá polovica?
-Tá je zase schopná všetkého!

Dvaja chlapi v práci:
- Nevidel si niekde dnešné noviny?
- Nie, prečo, bolo v nich niečo zaujímavé?
- Áno, moja desiata!

Kahance? Sviečky?...to ste mali kupovať v júli.
My sme už rozbehli vianočný predaj. A na Vianoce
sa už začína veľkonočná predajná akcia...

Pozri tati !
Aj ja, keď budem veľký,
chcem byť
pilot !

Chváli sa chlap pred novým susedom:
-Jazdím autom už tridsať rokov a za
celý ten čas som mal len tri nehody.
-To je toho, ja len dve.
-A ako dlho jazdíte?
-Od včera.
Stretli sa po dlhom čase dvaja známi.
-Prosím ťa, ako to robíš, že si stále taký
štíhly ako voľakedy?
-To máš tak, vždy keď prídem neskoro
večer domov, pozriem do chladničky a
keď tam nie je nič zaujímavé, ľahnem si
do postele bez večere.
-Vidíš a u mňa je to presne naopak,
ľahnem si do postele bez večere a keď
tam nie je nič zaujímavé idem pozrieť
do chladničky.
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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