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Nech sú nastávajúce krásne vianočné
dni naplnené pokojom a spolupatričnosťou
človeka k človeku.
Do nového roka 2018 vám prajem
veľa zdravia, životnej iskry, lásky,
potešenia z najbližších a ľudí blízkych
vášmu srdcu.
Michal Sýkora
starosta obce Štrba
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V Štrbe sa zišli
poslanci
rokovaní
Obecného
zastupiteľstva
Členovia
ZOna
Szpb
v Štrbe
na Dukle
Vo štvrtok 9. novembra 2017 sa po
piatykrát v tomto roku riadne zišli poslanci Obecného zastupiteľstva v Štrbe. Na
zasadnutí sa riadili jednotlivými bodmi
programu zasadnutia. Išlo o prerokovanie
návrhu na zmenu rozpočtu obce Štrba
č. 7/2017, prenájmu nebytových priestorov
v Základnej škole Štrba pre nájomcu Športový klub Štrba, Hlavná 188/67, Štrba,
prenájmu nebytových priestorov pre Súkromné športové gymnázium ELBA, Smetanova 2, 080 05 Prešov, schválenie správ o
výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
za školský rok 2016/2017, prerokovanie
správy o vykonaných kontrolách hlavnou
kontrolórkou obce. Taktiež obecné zastupiteľstvo schválilo poplatky za TKR, zriaďovací poplatok za pripojenie na novú optickú
sieť na jedno odberné miesto pre fyzickú a
právnickú osobu, ako aj súhlas s umiestnením detského ihriska pri Poštovom úrade
v Štrbe. V bode rôzne jednotliví poslanci

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

interpelovali rôzne podnety zo života obce,
ktorými sa bude obec zapodievať, či už pri
svojej bežnej každodennej činnosti a pri náročnejších aktivitách, kde je potrebné riešiť

vyššie finančné krytie na realizáciu, pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok.
Ing. Oľga Netočná
prednostka OcÚ

Výsledky volieb
poslancov
PSK, vktoré
uskutočnili
Členovia
ZO Szpb
Štrbesana
Dukle 4.11.2017
Výsledky volieb poslancov PSK v obci Štrba
P.č. Meno a priezvisko 	Počet hlasov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Michal Sýkora
Jaroslav Švorc
Jozef Janiga
Alžbeta Havrančíková
Martin Lajoš
Slavomír Kopáč
Gabriel Bodnár
Ján Hroboň
Ondrej Kavka
Jozef Tekáč
Peter Hritz
Patrik Františka
Patrícia Bujňáková
Ján Drobný
Alena Madzinová
Peter Bendik
Vladimír Božoň
Peter Brenišin
Jaroslav Géci
Ján Šoltis
Miroslav Škvarek
Juraj Bondra
Milan Baran
Martin Jurčík

600
565
296
260
208
187
136
108
91
91
90
86
76
74
73
68
66
65
63
60
59
55
54
54

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Dušan Nebus
Roman Vitko
Jaroslav Hamrak
Štefan Pčola
Pavol Gašper
Anna Schlosserová
Jozef Košický
Igor Wzoš
Viera Dziviaková
Jozef Király
Matúš Sirota
Edita Pilárová
Jana Pavelčáková
Marek Jurov
Marián Rušin
Martin Mlynár
Štefan Vartovník
Karol Dračka
Marián Barilla
Ondrej Fedor
Vladimír Krojer
Karin Jureková
Milan Antaš
Vladimír Ondruš
František Bednár
Eduard Markovič

53
52
51
51
47
47
45
44
41
40
38
36
35
34
33
31
29
28
27
27
27
23
22
19
18
17

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Jozef Pavligovský
Stanislav Baran
Richard Kaprál
Daniel Klouda
Peter Mlynár
Tomáš Zelina
Jozef Benko
Eugen Knotek
Radoslav Ščuka
Peter Michalík
Emília Ringošová
Ján Kriššák
Jozef Sabo
Zuzana Hiznayová
Ivana Padarasová
Jozefína Skokanová
Ondrej Kovalčík
Ingrid Lindemanová
Marek Duda
Hana Jablonovská
Jozef Križan
Valér Neumeister
Milan Marečák
Mária Škovierová
Miroslav Nytra

16
14
14
14
13
12
11
11
11
10
10
9
9
8
8
8
7
6
5
5
5
4
3
3
2
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Výsledky voľby poslancov PSK v okrese Poprad (volebný obvod č. 6)
Zvolení poslanci v počte 8
P.č. Meno a priezvisko	Politická strana, hnutie 	Počet hlasov
1. Jozef Janiga
2. Michal Sýkora
3. Martin Lajoš
4. Petrícia Bujňáková
		
5. Igor Wzoš
6. Pavol Gašper
7. Anna Schlosserová
8. Štefan Pčola
ďalšie poradie:
9. Ondrej Kavka
10. Peter Hritz
11. Peter Brenišin
12. Vladimír Božoň
13. Peter Bendík
14. Ján Drobný
15. Alena Madzinová
16. Alžbeta Havrančíková
17. Roman Vitko
18. Gabriel Bodnár
19. Dušan Nebus
20. Slavomír Kopáč
21. Jozef Košický
22. Juraj Bondra
23. Marián Barilla
24. Milan Baran
25. Jaroslav Hamrak
26. Jaroslav Géci
27. Jaroslav Švorc
28. Ján Hroboň
29. Edita Pilárová
30. Jana Pavelčáková
31. Miroslav Škvarek

NEKA				
NEKA				
SMER-SD			
KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽNO), SaS
NEKA				
NEKA				
NEKA				
NEKA 				
3047
3022
2964
2936
2822
2748
2741
2614
2558
2525
2509
2478
2433
2287
2184
2040
1980
1823
1821
1800
1756
1718
1707

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Výsledky voľby predsedu PSK v obci Štrba
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meno a priezvisko Počet hlasov
Peter Chudík
278
Ján Garaj
271
Milan Majerský
196
Jozef Mihalčin
49
Miroslav Škvarek
38
Pavel Gašper
36
František Bednár
19
Eduard Markovič
15
František Oľha
8
Andrej Gmitter
7
Milan Šteiner
4
Jozef Šváč
1

5198
4231
3950
3529
3480
3294
3244
3225

Matúš Sirota
Viera Dziviaková
Marián Rušin
Jozef Király
Vladimír Ondruš
Jozef Tekáč
Ondrej Fedor
Štefan Vartovník
Jozef Pavligovský
Milan Antaš
František Bednár
Vladimír Krojer
Marek Jurov
Ján Šoltis
Eduard Markovič
Martin Mlynár
Ingrid Lindemanová
Martin Jurčík
Patrik Františka
Jozef Benko
Stanislav Baran
Radoslav Ščuka
Valér Neumeister

Členovia volebnej komisie vo volebnom okrsku č. 2.

1489
1476
1418
1402
1399
1365
1256
1255
1172
1168
1149
1148
1147
1132
1093
1037
949
930
861
691
658
649
648

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Eugen Kontek
Karol Dračka
Karin Jureková
Marek Duda
Jozef Sabo
Peter Mlynár
Daniel Klouda
Richard Kaprál
Peter Michalík
Emília Ringošová
Ondrej Kovalčík
Tomáš Zelina
Ivana Padarasová
Zuzana Hiznayová
Jozefína Skokanová
Ján Kriššák
Jozef Križan
Mária Škovierová
Milan Marečák
Hana Jablonovská
Miroslav Nytra

621
620
616
553
550
535
507
497
475
456
450
425
381
343
294
290
273
251
235
195
122

Výsledky v okrese Poprad
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meno a priezvisko Počet hlasov
Milan Majerský
8794
Peter Chudík
3908
Pavol Gašper
2151
Jozef Mihalčin
1713
Miroslav Škvarek
1218
Ján Garaj
1151
František Bednár
852
Eduard Markovič
716
Andrej Gmitter
370
František Oľha
346
Milan Šteiner
83
Jozef Šváč
60

Slávnostné zloženie sľubu predsedu
PSK a poslancov Zastupiteľstva
PSK sa uskutočnilo 1. decembra
2017 v Prešove.
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AreálČlenovia
bežeckého
SNOW na
Štrbské
ZOlyžovania
Szpb v Štrbe
DuklePleso
Od nášho posledného článku v minulom roku sme pokročili v mnohých otázkach týkajúcich sa  Areálu bežeckého lyžovania SNOW na
Štrbskom Plese.
Jednou z dôležitých letných aktivít
- okrem servisovania
strojov, opravy vybavenia po zimnej
sezóne 2016/2017
a množstva inej servisnej práce - bolo
kosenie, zmulčovanie
trávy i odstraňovanie
invazívnych porastov
na tratiach a v ich
okolí. Preto sme počas leta využili ratrak,
„nastavili“ ho na letné pásy, nainštalovali
špeciálny zmulčovač
a kosili. Pri kosení aj
pri iných činnostiach
nám výdatne pomohli
pracovníci verejnoprospešných prác.
Počas letnej údržby
sme sa pripravovali
„hlavnú“ zimnú sezónu ako po praktickej, tak i po marketingovej a informačnej stránke. Pribudla
nová trať popod hotel Patria v dĺžke
700 m – pre začiatočníkov, ktorá je vedená lesným porastom, čo spríjemňuje všetkým bežkárom zážitok. Navyše trať je
označená aj svojím názvom, že je vhodná
pre deti vzhľadom k svojmu nenáročnému
profilu.
Ďalšou praktickou novinkou je presunutie „premostenia“ a vznik novej trate
Cross Country CROSS. Ide o technickú
trať v dĺžke 500 m, kde chceme začleniť
slalom, prejazd bránou, terénne nerovnosti – vlnky, malý skokanský mostík. Táto
novinka používaná v anglickom pomenovaní, je súčasne aj novou disciplínou FIS.
Premostenie sme posunuli na hranu južnej
strany futbalového štadióna, a skonštruovali špeciálne premostenie v dĺžke 20 m.
Výhodou je, že zasnežovanie tohoto premostenia sa ekonomicky znížilo o polovicu, nakoľko „nafúkavame“ technický sneh
len na jednu polovicu premostenia.
Asi najväčšou novinkou bude nové značenie tratí, ktoré sa zjednodušilo i sprehľadnilo. Pribudli tabule v nových nástupných miestach na trate, takže nemusíte

vždy začínať iba na hlavnom štadióne.
V priestoroch hlavného štadiónu nájdete
veľkokapacitný stan, v ktorom sa môžete
prezliecť, občerstviť, oddýchnuť a tento
rok pribudli úschovné skrinky. Rovnako
ako minulý rok tu nájdete požičovňu bežeckých lyží, servis, bufet a pomoc pri
akomkoľvek probléme v areáli.
Tak ako v minulom, aj v tomto roku
sme kooperovali s viacerými subjektmi
na Štrbskom Plese a tiež so športovými
klubmi či verejnosťou. Pretože sa snažíme,
aby si každý bežkár našiel alternatívu pre
jeho bežkovanie. Čakajú nás nové projekty, kde chceme naďalej aktívne spolupracovať na rozvoji a zlepšovaní areálu. Za
podporu patrí poďakovanie pracovníkom
Obecného úradu a starostovi Michalovi
Sýkorovi, ktorý myšlienku skvalitnenia
bežkovania i areálu stále šíri a aktívne presadzuje. A všetkým vám, ktorí radi v areáli
bežkujete.
Tohtoročná zima nás zastihla o čosi
skôr. Našťastie sme mohli skoro zareagovať a upraviť trate aj pre prvých nedočkavcov a nadšencov bežkovania – preto
už od 28. októbra sa dalo, a veríme, že aj
v ostatnom období bude dať bežkovať až

do konca celej zimnej sezóny 2017/2018.
Je to aj vďaka technickému zasnežovaniu
v areáli bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso.
Jednou z posledných noviniek je nová
stránka www.abl.sk. Aj touto cestou by
som chcel poďakovať Matúšovi Jančíkovi,
ktorý celú webovú stránku skomponoval –
my sme len doložili fotografie, informácie,
texty a ďalšie drobnosti. Na tomto webe
nájdete tri sekcie služieb v ABL. Informácie si tam vyhľadajú všetci - od bežných
bežkárov až po vrcholový šport a kluby.
Našou snahou je, aby sme Vám všetkým
transparentne poskytovali informácie o
službách v našom areáli - počas leta, aj
v zime.
Všetky prevádzkové informácie, služby
a aktuality nájdete na webových stránkach: www.štrba.sk, www.abl.sk alebo
www.strbskepleso.sk.
Príďte si zabežkovať, tešíme sa na vás.
Peter Mosný – Frenky,
správca Areálu bežeckého lyžovania SNOW
Štrbské Pleso
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Informácie o zbere triedeného odpadu
Vážení spoluobčania,
napriek snahe obce, ktorá vás prostredníctvom informačných oznamov na nádobách určených na separovaný zber, ako aj v kalendároch na
separovaný zber usmerňuje k triedeniu odpadov, nedošlo k zlepšeniu a čistote separovaných zložiek odpadov.
Odpadové hospodárstvo patrí k významných odvetviam národného hospodárstva,
čomu je venovaná i náležitá pozornosť zo
strany štátu. Mnohí ste už postrehli, že od
1.1.2016 nadobudol účinnosť nový zákon
o odpadoch číslo 79/2015, ktorý zavádza
nové povinnosti, ale i možnosti pre obce v
oblasti odpadového hospodárstva. Obec
má v zmysle zákona o odpadoch celý rad
povinností, okrem iného na svojom území
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu pre papier, plasty, kovy a
sklo. K najvýznamnejším zmenám, ktoré
so sebou nový zákon prináša, je zmena
financovania triedeného zberu komunálnych odpadov pre obce, a to prostredníctvom tzv. organizácií zodpovednosti
výrobcov(OZV).

Za triedený zber podľa nového zákona o
odpadoch obec neplatí, ale len v prípade, že
vyseparované zložky odpadov sú čisté. Preto
skúsme poctivo triediť a vyplatí sa nám to
všetkým.
V súčasnosti v našej obci je zavedený
systém triedeného zberu pre dané komodity, a to: papier, plasty, sklo (v Tatranskej Štrbe) a kovové obaly formou 1
100 l kontajnerov. Tieto kontajnery sú
rozmiestnené na území obce Štrba a v
častiach Tatranská Štrba a Štrbské Pleso
v 41 drevených stanovištiach v počte 187
ks. Po prehodnotení efektivity zberu, predovšetkým čo sa týka celkového množstva vyzbieraných druhotných surovín, je
možné zhodnotiť, že v našej obci sú veľké

rezervy a zapojenie obyvateľstva do separovaného zberu je na veľmi nízkej úrovni.
Veľké množstvo separátov končí v komunálnom odpade a mesačne sa zvyšuje
jeho počet. A dokonca aj separáty nie sú
triedené tak, ako je správne. V čoraz väčšej miere sú znečistené.
Firma Brantner, s.r.o. Poprad apeluje na
nás všetkých, aby sme nezneužívali systém triedeného zberu komunálnych odpadov na zbavovanie sa iných, zvlášť nebezpečných odpadov. Dodatočné triedenie
odpadov prebieha ručne na triediacej
linke v ich podniku. V takýchto prípadoch
sa i tak náročná práca ich zamestnancov
stáva neznesiteľná a hrozí riziko nákazy,
keďže napr. dňa 6.11.2017 sme doviezli v
nádobách určených na separovaný zber
plastov uhynuté zviera.

Vyzývame vás preto, aby ste neznehodnocovali tento zber, a to vhadzovaním komunálne-

ho odpadu a iných zložiek do separovaných.
Takýmto nezodpovedným konaním doplácajú
poctiví občania na nepoctivých a odrádza ich
to od separácie. Keď budeme vhadzovať do
nádob tie komodity, ktoré tam patria budeme
spoločne prispievať k čistote životného prostredia, ktoré tvoríme pre budúce generácie.
Domový odpad patrí do komunálneho
odpadu.
Pripomíname:
Modrý kontajner je určený na: PAPIER
Patria sem: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez
tvrdých obalov, zošity, katalógy, papierový obal, kartón, lepenka a pod.
Nepatria sem: mokrý, mastný alebo ináč znečistený papier, kopírovací
a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky,...), obaly
od sladkostí a slaností (napr. kávy,
keksov), VKM od mlieka, džúsov,
vína a pod.
Dôležité: Kartónové obaly pred
vhodením do kontajnera stlačte nohou, prípadne ich roztrhajte, aby nezaberali miesto!!!
Žltý kontajner je určený na:
PLASTY, VKM, KOVOVÉ OBALY
Kovové obaly sa triedia samostatne
len v časti Tatranská Štrba.
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Patria sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od
aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie, VKM od
mlieka, džúsov, vína a pod., kovové
obaly od potravín a nápojov – plechovky, konzervy.
Nepatria sem: znečistené plasty
(napr. potravinami, zeminou, farbami, maltou), obaly od sladkostí a slaností (napr. kávy, kakaa, sáčkových
polievok a pod.), celofán, sáčky,
podlahové krytiny, guma, molitan,
plastové obaly z motorových olejov
a iných ropných produktov, polystyrén, hygienické potreby (plienky a
pod.), autoplasty.
Dôležité: Plastové fľaše, VKM a
kovové obaly pred vhodením do vreca stlačte nohou!!! Pred vhodením do
kontajnera obaly od VKM opláchnite
vodou a nechajte uschnúť.
Zelený kontajner je určený na:
SKLO
Patria sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo.
Nepatria sem: uzávery z fliaš, silne
znečistené sklo (napr. potravinami,
maltou, farbami), porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové a
drôtené sklo, sklobetónky, žiarivky,
výbojky, plexisklo, teplomery, TV
obrazovky, injekčné ihly a striekačky
a pod.
Dôležité: Nevhadzujte naplnené
fľaše od kompótov, horčice a pod!!!

zaznamenali sme

Na chodníku vedľa
miestnej komunikácie
K Vodopádom na
Štrbskom Plese boli
osadené gumové
rohože, aby konské povozy neničili podkovami
drevený most.

Veríme, že väčšine z nás záleží na
ochrane životného prostredia v našej
obci, a preto budeme budovať pozitívny
prístup a zodpovedné konanie pri nakladaní s odpadmi. Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane
životného prostredia, spätnému využitiu
druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch
zavezených odpadom.

Ak nepríde v čo najkratšom čase
k náprave, obec pristúpi k zvýšeniu
poplatku za komunálny odpad, na čo
doplatia aj tí, čo poctivo triedia.
Ing. Štefánia Srebalová

Otvorená stena pri Dome smútku
smerom k urnovému háju.
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Schody k rímskokatolíckemu kostolu na
Štrbskom Plese, ktoré boli v nevyhovujúcom
stave. Tie cirkev kompletne zdemontovala a
zrealizovali sa nové, pokryté protišmykovou
dlažbou.

Nový správca cintorína:
Michal Hurajt ml. 1.mája 526/27, 059 38 Štrba
č. tel.: 0944 056 600
V prípade neprítomnosti
Michal Hurajt st., 1.mája 526/27, 059 38 Štrba
č. tel. : 0917 091 108

Populárny basketbalista Kyle Kuric – Američan
so slovenským pasom a koreňmi bol v novembri
tohto roku na Štrbskom Plese. Starí rodičia
pochádzajú z Liptova. 23. 11. 2017 odohral za
slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu v
Poprade zápas predkvalifikácie na Majstrovstvá
Európy 2021 proti reprezentácii Macedónska.
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Archeologická sezóna na Šoldove v roku 2017
Od roku 2013 realizuje Archeologický ústav SAV Nitra v spolupráci s miestnou samosprávou a za finančného prispenia Ministerstva kultúry SR
archeologický výskum zaniknutej stredovekej dediny s kostolom na Šoldove. Ináč tomu nebolo ani toho roku. Aké sú pred komplexným spracovaním
nálezov a vyhodnotením výskumu jeho predbežné výsledky, čo sa podarilo nájsť a aké sú ďalšie plány s prezentáciou tejto národnej kultúrnej
pamiatky? Na tieto a možno aj ďalšie otázky sa vynasnažíme čitateľom Štrbských novín zodpovedať.

Štrba – Šoldov. 1 – areál s kostolom; 2 – miesto výskumu v roku 2017.

Pamiatkový výskum na Šoldove má charakter
systematického archeologického výskumu
na vedecké a dokumentačné účely. Jeho
cieľom bolo nielen odkryť pôdorysnú
dispozíciu zaniknutého kostola s cintorínom a dômyselným opevnením,
ale získať aj všeobecné poznatky o charaktere priľahlej osady, ležiacej na ploche
niekoľkých hektárov východne od kostolného areálu, v smere k dnešnej obci. Doloženými a preskúmanými sídliskovými
objektmi sa objasnili naše poznatky
o predpokladanom výzore šoldovských príbytkov a ďalších hospodárskych stavieb. V roku 2016 sa
podarilo čiastočne odkryť v poradí
druhý príbytok, ktorého organickou
súčasťou bola takmer štyri metre hlboká
priľahlá studňa. Tohoročná sezóna sa zamerala na jeho komplexné doskúmanie,
vrátane bezprostredného okolia, a to
prostredníctvom deviatich samostatných archeologických sond. Podarilo sa tak v celosti odkryť spodnú,
akiste pivničnú časť domu, zloženú
z pravidelných pieskovcových platní, so zahĺbeným vchodom a opracovanými drevenými konštrukčnými
prvkami zo západnej strany. Po obvode interiéru stavby sa doložila rámová
konštrukcia z drevených trámov na
koncoch opracovaných polovičným
preplátovaním, na ktorú sa pôvodne prichytila dlážka z
drevených dosák. Na niektorých trámoch sú zreteľné stopy po vydlabaných tesárskych spojoch, pravdepodobne

po ostení drevenej zárubne. Na dne objektu spočíval
rôznorodý organický materiál, okrem iného masívna
drevená lata z dlážky, zvyšky rozmanitých driev,
včítane kolíkov na konci zahrotených. Keďže
vrchnú časť príbytku už dávno zničil zub
času, možno usudzovať na jeho zrubový
charakter s pôvodnou dvojspádovou
strechou pokrytou trstinou, slamou
alebo drevenými šindľami. V zásype domu spočíval rozdrobený
hmotný inventár s prevažujúcimi
črepmi z hlineného riadu, hlinená
omietka (mazanica) s odtlačkami
prútia a tyčoviny, organické zvyšky
a rozličné kovové, najmä železné výrobky. Výskum sa zameral aj na jeho
bezprostredné okolie. Deväť plošných
archeologických sond umožnilo aspoň čiastočne nazrieť na výzor hospodárskej časti
okolia príbytku. Za severozápadným,
severným a východným okrajom
domu sa doložilo šesť pomerne
plytkých zahĺbených objektov
so zriedkavým nálezovým materiálom (črepy, kovové zlomky, organické zvyšky – drevá,
uhlíky), z nich niektoré slabo
prepálené. Ich pôvodný význam
možno len predpokladať (hliniská?,
ohniská?), hoci je zrejmé, že sekundárne slúžili na sídliskový odpad. Keďže
sa stopy po stĺpoch nezistili, nevedno zatiaľ
posúdiť, či boli aj zastrešené.
V priebehu realizácie výskumu sa za juhozápadným okrajom doložených príbytkov geofyzikálne zamerala plocha
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prevádzané pokrievkami s gombíkovými
držadlami, ďalej džbány s pásikovými
uchami či hlbšie misy. Nechýbajú neúplné kahance, ktorými si

35 x 50
metrov
a
šoldovský areál letecky fotograficky zdokumentoval (dronom). Oboch
úloh sa zhostil kolega Michal Cheben z Archeologického ústavu SAV Nitra,
ktorý geofyzikálne zameriaval lokalitu už v
predošlých rokoch.

Výber najdôležitejších nálezov

Keramika patrí k najpočetnejšie nachádzaným nálezom vari na každej skúmanej
stredovekej zaniknutej usadlosti. Šoldov

Fotogrametria príbytku s kamennou podmurovkou
predpokladanej pivnice, doskúmaného v roku 2017.

obyvatelia osvetľovali interiéry svojich príbytkov, vzácne tiež zlomky komorových
kachlíc. Frekventovane sa objavujú najmä

Drevená doska z dlážky príbytku bezprostredne
po vyzdvihnutí.

Opracované drevené trámy z interiéru doskúmaného domu.

nie je výnimkou. Aj v aktuálnej výskumnej
kampani sa vyskytlo niekoľko typov nádob
patriacich do skupiny hrubších kuchynských i jemných tenkostenných tvarov,
slúžiacich poväčšine na pitie tekutín. V
prvej dominujú hrncovité formy neraz do-

Zahrotený kolík z domu.

typické štíhle formy hrncov, aké v značných počtoch vystúpili aj na stredovekej
zaniknutej osade olejkárov na Hrachovisku
v polohe Zemská. Zdá sa, že uvedené typy
hrncov patria k obľúbenej miestnej hrnčiarskej produkcii. Druhú skupinu keramiky

zastupujú zlomky pohárov, tenkostenných
krčahov a pod. Charakter výzdoby v podobe slzičkových vrypov na pleciach hrncov,
jednoduché vlnovky a obežné ryhy prezrádzajú najstarší horizont druhej polovice 13.
až prvej tretiny 14. storočia, najmladšia
je ako tradične na
Šoldove keramika
z 15. storočia. Na
tenkostennej bielej
až krémovej keramike nechýbajú
zvyšky červeno
maľovaného ornamentu. V kolekcii
šoldovského keramického riadu sú
časté črepy sivej
farby z nádob zhotovených na rýchlo
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rotujúcom hrnčiarskom kruhu a so zvonivým vypálením, predovšetkým zlomky
pohárov a džbánov. Ich výzdoba sa obmedzuje na zriedkavé obežné ryhy, no objavili
sa aj exempláre s dovnútra pretláčanými
stenami v podobe plytkých oválnych jamiek. Výzdoba na dne nádob (hrnčiarske
značky) je zriedkavá.
Z kovových artefaktov aj tohto roku
prevládali ručne kované klince a rozmanité zlomky. Z preskúmaného domu pochádzajú okrem iných železných predmetov
dve kovania dverí či okien a neúplná nízka
miska. Bežné sú konské podkovy, čepele
nožov a stavebné kovania. Pozoruhodné
je tiež železné kresadlo na oheň, ktoré je
zatiaľ prvým nálezom tohto druhu na Šoldove. Z iných kovových artefaktov sa našli
zlomky neurčitých medených plechov, olovené projektily a zliatok olova – odlievacia
hlavica.
Ojedinelé sú výrobky z kameňa. Reprezentujú prevažne fragmenty brúsikov,
pričom niekoľko kamenných exemplárov
pochádza z predpokladaných mažiarov.

Plány do budúcich rokov

Šoldov sa každoročne teší obľube rôzneho spektra obyvateľov, pochádzajúcich
z blízkeho okolia i zo vzdialenejších regiónov, nevynímajúc zahraničie. Propagáciu
úspešným výsledkom doterajších archeologických výskumov robili aj tohto roku
viaceré médiá (lokálna televízia, RTVS, rádio Regina východ), ba ako jediná zaniknu-

Geofyzikálne zameranie plochy 35 x 50 metrov juhozápadne od areálu skúmaného v roku 2017.

tá stredoveká osada na Slovensku
má Šoldov aj svoju pieseň, zloženú
a naspievanú ľudovým spevákom
Jánom Timkom. Necelý týždeň po
zverejnení na YouTube mala pieseň

Železné kresadlo pred konzerváciou,
sonda 7/17 – obj. 8.

Ukážka črepov z hrncovitých nádob zo sondy 2/17.

takmer 300 zhliadnutí. O géniu loci
Šoldova prezrádza jeho popularita
na nete, umiestnenie geocachingu a napokon časté návštevy
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Exkurzia žiakov ZŠ Komenského vo Svite s pani učiteľkou Kicovou (vpravo) počas výskumu 2017.

miestnych ľudí, našich i zahraničných archeológov, exkurzie žiakov spišských i liptovských základných škôl. Pri pohľade na
športujúce skupiny ľudí, ktorí si tu urobia
prestávku na krátku modlitbu vždy poteší,
že naša práca nie je zďaleka márna...
Na rozdiel od minulého roku, keď sa
nám podarilo prezentovať pôdorysné základy zaniknutého stredovekého kostola s
parkovou úpravou, bola z tohto pohľadu
tohoročná sezóna skúpa. Možno to pripísať na vrub skutočnosti, že sa nepodarilo
zohnať vhodné drevo na ďalšiu pamiatkovú prezentáciu. Stalo sa tak až v závere
výskumu, keď nám nielenže nezvýšil čas,
ale nepriazeň počasia (výrazné ochladenie
a napokon sneženie) to už neumožnila. Veríme, že vo výskume budeme pokračovať
aj v budúcom roku a podarí sa napredovať
v plánovanej prezentácii Šoldova, v podobe postavenia prístrešku pre návštevníkov,

Nálezový materiál zo Šoldova vo fáze rekonštrukcie v Nitre – na Martinskom vrchu.

premostenia cez východnú fortifikáciu (dvojité pásy valov
a priekop) a napokon vystavania dvoch príbytkov s vnútorným mobiliárom a priľahlou studňou. Súbežne s prezentáciou objektov bude prebiehať archeologický výskum. Ten
je potrebný nielen z hľadiska záchrany ďalších pamiatok
hmotnej kultúry kvôli postupujúcim prípravám na zriadenie
múzea v priestoroch Obecného úradu v Štrbe, ale aj pre
získanie bližších poznatkov o celkovom charaktere (urbanizme) stredovekej osady.
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
PhDr. Marián Soják, PhD.
Internetový zdroj k piesni o Šoldove:
https://www.youtube.com/watch?v=_nN-7Q3iZ_U
zo dňa 26. 11. 2017.
Ukážka rekonštruovaných stredovekých hrncov zo Šoldova.

Foto, zameranie a digitalizácia:
Marián Soják, Zuzana Galová, Peter Fecko
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Káblová televízia v obci
Informácia o novej cenovej politike TV Markíza + JOJ
Tohtoročné leto a začiatok jesene sa nieslo v znamení horúcej témy – ako sa nová cenová politika dvoch najsledovanejších televízií odzrkadlila na
zmenených cenách operátorov. O nových cenách Markízy a JOJ-ky informoval člen predsedníctva Slovenskej asociácie káblových televízií, jednej
zo stavovských organizácií zastrešujúcich televíznych káblových a satelitných operátorov – Vlastimil Lakatoš. Vzhľadom na to, že tieto úpravy majú
dopad aj na našu káblovú televíziu, pre vašu informovanosť uvádzame časť rozhovoru:
Jar tohto roku sa začala horúcou témou, leto bolo
tiež horúce – pokiaľ ide o túto tému. Predstavitelia
inej stavovskej organizácie, zlučujúcej televíznych
operátorov – APKT – najskôr avizovali ťažké rokovania so zástupcami televízií Markíza a JOJ. Ich
vyhlásenia zašli až tak ďaleko, že pripúšťali možnosť
„nedohody“. To by vlastne znamenalo odchod dvoch
najsledovanejších televízií z obrazoviek mnohých
operátorov.
Ešte na jeseň minulého roku Markíza a
JOJ jednostranne vypovedali zmluvy väčšine
operátorov káblovej televízie. Naša organizácia SAKT vytvorila tím, ktorý začal rokovať
o nových zmluvách pre operátorov združených v našej organizácii. Na začiatku spoločnosti predstavili svoje nové cenové požiadavky, no rádovo vyššie ako boli uvedené v
prvých, vypovedaných zmluvách. Po dlhých
a náročných rokovaniach sa nám podarilo
prednedávnom dosiahnuť kompromisnú
dohodu. Cieľom našej asociácie pri rokovaniach bolo v každom prípade zachovať pre
našich zákazníkov prístup k týmto kanálom,
ktoré majú mimoriadne vysokú sledovanosť
– až okolo 70 %. Samozrejme, išlo nám o
to, aby sa zachovali tie najlepšie cenové a
obchodné podmienky. Napriek obojstrannému úsiliu však ceny programov zostali príliš
vysoké. Operátori tieto zvýšené ceny nedokážu pokryť zo súčasných cien najzákladnejších ponúk.
Dohoda teda existuje, zmluvy sú podpísané. Niektorí operátori už zareagovali úpravou cien smerom
hore.
Na úvod si dovolím pripomenúť vašim
čitateľom i našim zákazníkom dva dôležité
fakty. Prvý fakt je, že náklady nás operátorov na tieto programy stále niekoľkonásobne
prekračujú predchádzajúcu úroveň cien. Tieto zvýšené náklady, žiaľ, majú priamy dopad
na ceny, ktoré platia zákazníci. No a druhý
fakt je, že obidvaja vysielatelia deklarovali,
že chcú jednotné podmienky pre všetkých
operátorov u nás, na Slovensku. Z toho vyplýva, že k úpravám cien, t.j. k ich navýšeniu,
budú postupne pristupovať všetci operátori

na trhu. Na jar tohto roku to ako prvá urobila
spoločnosť UPC, neskôr sa postupne pripojili ďalšie spoločnosti. V súčasnosti očakávame podobné ohlásenia zvýšenia cien aj od
niektorých ďalších operátorov.
Dá sa teda povedať, že aj keď niektorí operátori
možno pociťujú hnev svojich zákazníkov, ktorý sa niekedy skončí ich odchodom ku konkurencii, nakoniec
to výrazné zvýšenie cien od JOJ-ky a Markízy zákazníci pocítia skôr či neskôr aj u iných operátorov?
Keby som mal odpovedať na vašu otázku
jedným slovom – odpovedal by som áno.
Dovoľte mi trochu viac priblížiť celkovú situáciu, ktorá nastala a ešte aj nastane. Markíza
a JOJ-ka sú veľmi sledované, ľudia si ich obľúbili, pravidelne sledujú ich programy – to
je neodškriepiteľné. Tak Markíza, ako aj JOJ
vedia o svojej obľúbenosti, a tak mohli začať
rokovania o nových vyšších cenách. Ak sa
operátor chcel dohodnúť, musel si všetko
dobre premyslieť a prepočítať. Niektorí operátori premietli nové ceny do svojich existujúcich programových ponúk, oznámili to svojim zákazníkom, pripravili veľké kampane. Iní
operátori k tomu pridali navyše aj možnosť
voľby pre svojich zákazníkov – vytvorili nové
programové ponuky, určili ich cenu a tie ponúkli zákazníkom.
Okrem navýšenia cien sme zaregistrovali u niektorých operátorov aj vytvorenie nových programových
balíčkov.
Každé zvyšovanie cien je vždy nepopulárny krok a ak nie je podložený viditeľným
zlepšením programovej ponuky, napríklad
pridaním nových kanálov, je veľkým rizikom
pre operátorov. Nie je to po prvýkrát, čo po
výraznom zvýšení ceny najpredávanejšieho
balíka dochádza k vytvoreniu menších, voliteľných, tzv. podbalíkov. Zákazníci v takomto
období radšej zvolia možnosti voľby – buď
súhlasia s vyššou cenou, alebo odmietnu
vyššiu cenu a zmenia si programový balík.
A presne toto sa deje v súčasnosti. Rád by
som ešte poznamenal, že my ako operátori
sme povinní dodržiavať vo vzťahu k Markíze

a JOJ-ke pravidlá pri vytváraní programových balíčkov, a o to sa aj teraz snažíme.
Čo by ste odporučili zákazníkom?
Ak idete do obchodu a kúpite si tovar, mali
by ste zaň zaplatiť. Ak ste zvyknutí a kupujete
vaše osvedčené výrobky a zistíte, že medzitým
zdraželi, máte sa právo rozhodnúť. Buď si ten
tovar kúpite aj drahší, alebo budete hľadať tovar podobný, ale za nižšiu cenu. Zákazníci sa
môžu a majú právo rozhodnúť sa, či chcú sledovať svoje obľúbené programy, a hlavne za
akú cenu. Možno celá situácia prispeje k tomu,
že práve tie rozhodnutia divákov primäjú vysielateľov k ďalšiemu zlepšovaniu ich vlastného
obsahu. Nás operátorov navedú k ešte svedomitejšiemu výberu programov do našich ponúk.
Konkurencia je veľká, a tak veríme, že diváci sa
dočkajú vyššej kvality za svoje väčšie peniaze.
Je veľký predpoklad, že postupne všetci operátori na Slovensku bez výnimky prenesú zvýšené
náklady voči Markíze a JOJ-ke na plecia svojich
zákazníkov a postupne upravia svoje televízne
cenníky. Zákazníkom by som si dovolil dať jednu radu – hľadajte naozaj kvalitnú zábavu.

do vašej pozornosti
zimná údržba miestnej komunikácie
Obec ako správca miestnych komunikácií žiada vodičov motorových vozidiel, aby
neparkovali na komunikáciách a nebránili
tak pri vykonávaní zimnej údržby.
Zároveň žiada občanov o odstránenie
skál v blízkosti komunikácií, ktoré môžu poškodiť mechanizmy pri pluhovaní.
V prípade nerešpektovania bude nútená
spolupráca s obecnou políciou.
Pluhovanie v chatovej oblasti vykonávajú
obecné mechanizmy iba na hlavnej komunikácii.
V prípade záujmu odhŕňania snehu mimo
hlavnej komunikácie kontaktujte:
Jána Šuleka – č. tel.: 0904 515 283
Miloša Husára – č. tel.: 0911 972 719
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história
stavieb
štrbskom
– VII. diel
Členovia
ZOna
Szpb
v Štrbeplese
na Dukle
Ďalší rozvoj Štrbského Plesa od začiatku minulého storočia mali „na svedomí“ banskobystrický architekt Karol Móry, ktorý v roku 1905 založil
osadu Nové Štrbské Pleso /Móryho osada/, ako aj uhorský štát reprezentovaný hlavne vtedajším ministrom pôdohospodárstva Ignácom Darányim,
ktorý v roku 1901 odkúpil od Jozefa Szentiványiho celú kúpeľnú osadu Štrbské Pleso a bol iniciátorom výstavby nového Grand hotela na brehu
jazera, ktorým chceli Tatry konkurovať rastúcemu záujmu o tzv. „vodné dovolenky“ pri mori. Obdobie od roku 1901 do 1918 predstavuje druhú
etapu v budovaní Štrbského Plesa a je spojené nielen s poslednými rokmi rakúsko–uhorskej monarchie, ale je poznačené aj tzv. Veľkou vojnou v
rokoch 1914 až 1918, ktorú historici neskôr označili ako prvú svetovú vojnu.
Už v roku 1897 kúpil Karol Móry od
štrbských urbárnikov 43 hektárov zalesnených pozemkov južne a juhovýchodne pod
Štrbským plesom. S úmyslom vybudovať
tu rekreačnú osadu, vytvoril čiastočným
zahradením potoka Mlynica a vyčistením
zabahneného dna zanedbanej močariny
v roku 1900 najprv umelé jazero, ktoré
nazval Nové Štrbské pleso. Nad južným
brehom plesa zásluhou majiteľa pozemkov
a jeho belgickej manželky Heléne Fizaine,
ktorá bola hnacím motorom celého projektu, vyrástol v roku 1905 Móryho hotel, čím
boli položené základy neskoršej novej osady Nové Štrbské Pleso /Móryho osada/.
Tento objekt má na našej novej historickej
mape číslo 1.
Na rozdiel od luxusných pomerov na
Štrbskom Plese chcel Móry postavením
svojho hotela, ktorý bol v podstate penzión, prilákať menej náročnú klientelu, čo
sa mu aj podarilo. V pokojnej a rodinnej atmosfére hotela sa mohlo ubytovať až 100
hostí, spočiatku len v sezónnej prevádzke
od 15. mája do 15. októbra. V budove s
ústredným kúrením a od roku 1921 aj s
elektrinou bola už celoročná prevádzka a
za mierne ceny dostupná dobrá domácka
reštaurácia a vaňový kúpeľ. Samotný hotel mal obdĺžnikový pôdorys a členitejšiu
historizujúcu architektúru so secesnými
prvkami. Objekt mal 45 izieb, reštauráciu,

Panoráma Tatier od Nového Štrbského Plesa.

Hotel Móry s propagačnými materiálmi.

verandu, terasu a halu. Hotel mal vyvýšenú
prostrednú časť, ktorá mala štyri podlažia
a samostatné vchody z oboch strán. Na
treťom poschodí priečne cez balkón bol
nápis Hotel Móry – Szálló. Od roku 1921
prevádzkoval tento objekt jeho synovec
Ján Móry až do februára 1945, kedy sa
uskutočnilo násilné vysťahovanie rodiny
Móryovcov z Nového Štrbského Plesa a na
celý majetok bola uvalená národná správa.
Neskôr od roku 1950 ho začali využívať

odborári na rekreáciu a oddych. Objekt dostal názov Zotavovňa ROH Zdravá generácia. Pred MS 1970 v ňom dočasne bývali
stavební robotníci, ktorí budovali zariadenia na Štrbskom Plese pre potrebu usporiadania MS 1970, následne v roku 1970
však bol objekt zbúraný a na tomto mieste
bola o pár rokov postavená odborárska Zotavovňa ROH Baník, ktorú dnešní hostia po
ďalšej prestavbe poznajú ako trojhviezdičkový Hotel SOREA Trigan.
Západne od tohto hotela dal ešte Karol
Móry postaviť na odlesnenom kopci Klát,
ktorému dal názov Monte Carlo /Karlov kopec/, aj jednoduchú drevenú rozhľadňu, odkiaľ bol utešený kruhový rozhľad na Vysoké aj Nízke Tatry. Tento objekt má na našej
historickej mape číslo 2, pričom tento názov sa používal až do polovice tridsiatych
rokov minulého storočia. Jeho synovec
Ján Móry neskôr tento objekt v roku 1935
nahradil murovaným a jeho súčasťou bola
aj vyhliadková reštaurácia, dokiaľ ju nezaclonili rastúce stromy. Po druhej svetovej
vojne bol tento objekt využívaný najskôr
ako základná škola pre deti zo Štrbského
Plesa až do päťdesiatych rokov minulého
storočia, potom spustol, stala sa z neho
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zrúcanina a až v roku 2014 začal jeho
nový majiteľ s komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou tohto objektu, táto
sa však žiaľ tiež neúmerne predlžuje.
Zvrat vo vývoji samotného Štrbského
Plesa priniesol najmä rok 1901, kedy celú
kúpeľnú osadu kúpil od Jozefa Szentiványiho uhorský štát a prenajal ju medzinárodnej

Reštaurácia Monte Móry pred
II. svetovou vojnou.

Chátrajúci objekt Monte Móry pred rekonštrukciou.

spoločnosti lôžkových vozňov Wagon Lits,
ktorá vytvorila pre jej výstavbu a správu
samostatnú akciovú spoločnosť „Uhorské
hotelové a kúpeľné podniky“. Dôležitý je
preto rok 1906, kedy spoločnosť Wagon
Lits postavila podľa projektu Quida Hoepfnera na čelnom mieste južnej morény
reprezentačný Grand hotel, Nagy Szálloda
/od roku 1919 Kriváň/, ktorý bol koridorom spojený s jedálňami a vodoliečebným
ústavom, situovanými na západ od neho.
Pred samotnou výstavbou hotela bol v
roku 1905 zbúraný starý hotel Štrbské Pleso. K nemu pristavaná reštaurácia ostala
súčasťou nového stavebného komplexu.
V budove bolo pôvodne 48 hosťovských
izieb a kancelárie riaditeľstva kúpeľov.
Tento objekt má na našej historickej mape
Štrbského Plesa číslo 3. V roku 1904 bol
na Štrbskom Plese otvorený už aj poštový
a telegrafný úrad, rozšíril sa výber ponúkaných tovarov v obchode a zaviedlo sa
acetylénové osvetlenie a hľadala sa možnosť elektrifikácie osady. Osada dostala
vodovod a mohla sa pochváliť novoupraveným parkom. Počas hlavnej sezóny denne
vyhrávala pri plese hudba, k dispozícii bol
už aj tenisový kurt a populárnou atrakciou
sa stalo člnkovanie na jazere. Ako riaditeľ
Štrbského Plesa si úspešne počínal budapeštiansky reštauratér Karol Gundel. V
roku 1907 bol na Štrbskom Plese zriadený aj prvý stály bazár. V roku 1908 však
došlo k rozviazaniu zmluvy medzi štátom
a spoločnosťou Wagon Lits a Karol Gundel

prešiel vo funkcii riaditeľa do Tatranskej
Lomnice. Uhorský štát hotelové a kúpeľné
objekty na Štrbskom Plese v roku 1908
prenajal liptovsko-jánskemu podnikateľovi Jozefovi Klimovi. Po jeho smrti v roku
1912 až do roku 1916 kúpele úspešne
viedla jeho vdova Helena, potom si ho
erár predvídavo vzal späť do vlastnej réžie.
V decembri 1911 uzavreli kúpele Štrbské
Pleso so spoločnosťou Phoebus zmluvu o
dodávke elektrického prúdu pre osadu, dovtedy sa totiž v osade používali väčšinou
sviečky, v Grand hoteli bolo spomínané
acetylénové osvetlenie.

Grandhotel /od roku 1919 Kriváň/ z južnej strany.

Po roku 1918 sa Grand hotel premenoval na Grandhotel Kriváň, v roku 1923 bol
stavebne prepojený aj s Grand hotelom
Hviezdoslav a Jánošíkom /bývalou Jozefovou vilou/. V októbri 2003 bol celý
komplex uzatvorený a následne v roku
2005 sa začalo s jeho rekonštrukciou,
výsledkom ktorej bolo otvorenie nového Grandhotelu Kempinski High Tatras
7. mája 2009.
Ďalším krokom vpred v rozvoji osady
bolo spojenie Štrbského Plesa elektrickou
železnicou cez Starý Smokovec s Popradom. Dopravu začali 3. augusta 1912 a
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toto nové spojenie osady so svetom sa stalo podnetom aj k prvému pokusu o zimnú
prevádzku osady. Dovtedy totiž zimoval na
Štrbskom Plese /vo Vile arcikňažná Augusta/ len dozorca a niekoľko robotníkov,
ktorí sa starali o údržbu všetkých budov a
ich ochranu pred snehom. Náhodným návštevníkom poskytoval dozorca prístrešie a
stravu. Okrem neďalekej štátnej horárne
a Vily arcikňažná Augusta sa až do roku
1914 v zime nedalo nikde inde ubytovať.
Pri tejto príležitosti bola vybudovaná za Vilou arcikňažná Augusta aj nová budova železničnej stanice, ktorá má na našej historickej mape Štrbského Plesa číslo 4. Časť
budovy konečnej stanice Tatranskej elektrickej železnice slúžila po roku 1918 najprv ako filiálka Legiobanky, neskôr ako predajňa suvenírov, máp a iných turistických

Grandhotel /od roku 1919 Kriváň/ zo severnej strany od jazera.

covať nový projekt ka- mape má tento objekt číslo 5.
viarne bez ubytovacej
Na prízemí bolo okrem kaviarenských
časti. Už v roku 1915 priestorov aj niekoľko obchodných miestsrbskí vojnoví zajatci ností, ako aj filiálka preslávenej Gerbeauzbúrali starú kaviareň dovej cukrárne z Budapešti, ktorá skončila
a začali stavať oceľo- svoju prevádzku s koncom prvej svetovej
vo-betónovú konštruk- vojny a vznikom prvej Československej
ciu.
republiky. Po vojne sa v týchto priestoVznikla tak rozloži- roch nachádzala turistická reštaurácia,
tá prízemná stavba s povestný bazár Júlie Chytilovej z Prahy a
terasou na streche s meteorologická stanička. Po príchode Dr.
úchvatnými výhľad- Bečvářa do kúpeľov na Štrbské Pleso dal
mi nielen na jazero a tento v roku 1937 na hornej terase postapanorámu Vysokých viť aj kupolu prvého tatranského malého
Tatier, ale aj na celú observatória aj s ďalekohľadom, pretože sa
Železničná stanica TEŽ s pobočkou Legiobanky v roku 1919.
Podtatranskú kotlinu amatérsky venoval astronómii.
Po druhej svetovej vojne bola na prízemí
potrieb. Železničná doprava na Štrbskom a panorámu Nízkych Tatier, ktorá sa na
Plese bola radikálne zreorganizovaná pred mnohé desaťročia stala najpopulárnejším tohto objektu vybudovaná reštaurácia Konzačiatkom MS 1970, kedy bola v roku spoločensko–kultúrnym centrom celého čistá a samoobslužná reštaurácia Kriváň, v
1969 vybudovaná nová železničná stani- Štrbského Plesa. Na našej historickej septembri 1983 však Končistú pre havarijca spolu s centrálnym parkoviskom a vytvoril sa takto nový dopravný a obslužný
uzol v osade. V budove bývalej železničnej
stanice bola neskôr zriadená ubytovňa zamestnancov Československých štátnych
kúpeľov a po výstavbe nového liečebného
domu Solisko sa objekt bývalej železničnej
stanice od roku 1997 stal súčasťou nového liečebného komplexu. Od roku 2011 po
interiérovej prestavbe už nie je tento objekt
súčasťou liečebného domu, ale rodinného
hotela Solisko.
V roku 1914 padlo tiež rozhodnutie postaviť vedľa Grand hotela na mieste už starej a dávno nevyhovujúcej kaviarne novú
aj s 50-timi hotelovými izbami, ktorá by
zodpovedala požiadavkám modernej doby.
Projekt kaviarne tiež vypracoval Quido
Hoepfner. Začiatok prvej svetovej vojny
Železničná stanica TEŽ aj s Domom Jána Jiskru z Brandýsa.
však plány zmenil a architekt musel vypra-
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Terasa Grandhotela Kriváň s kaviarňou.

ný stav uzatvorili. Celý tento objekt mal
totiž narušený betónový skelet a nefunkčné boli už aj všetky inžinierske siete.
Napriek pamiatkovej ochrane príslušné
úrady povolili jej demoláciu, takže v júni
2004 bol tento objekt kompletne zbúraný.

Na jeho mieste stojí teraz jeden z novovybudovaných apartmánových domov na
Štrbskom Plese.
Medzi Grand hotelom a Jozefovou vilou
začal uhorský štát ešte v roku 1916 aj s
výstavbou ďalšieho veľkého hotela, ktorý

tiež projektoval Quido Hoepfner, udalosti prvej svetovej
vojny však výstavbu zastavili. Život v
osade utíchol, pretože po vyhlásení mobilizácie návštevníci
letovisko opustili.
Fiakristom zhabali
kone, ozubnicovú
železnicu odstavili
a tatranská elektrická železnica z
Tatranskej Polianky premávala len
výnimočne. Poniže
Štrbského Plesa začali dokonca vojaci
kopať zákopy, ktoré
mali pomôcť zadržať postup ruských
vojsk pri predpokladanom prieniku
západným smerom.
Vily a hotely postupne zapĺňali vojaci a ranení rekonvalescenti. Pribúdali aj azylanti. Vedenie
rakúsko-uhorskej armády využilo Štrbské Pleso aj na zimný výcvik vojakov
pred ich odchodom na front v horských
podmienkach. Keďže prouhorská kúpeľná správa osady
tušila
povojnové
štátoprávne zmeny,
na sklonku vojny
všetko hodnotnejšie
zariadenie hotelov
zbalila a odoslala
do Budapešti, zamestnancov prepustili a kúpele nechali
napospas osudu.
Tak skončila druhá
etapa výstavby a
rozvoja Štrbského
Plesa pod správou
uhorského štátu.
Podľa knihy
Milana Koreňa
„Od Štrby
po Štrbský štít“
voľne
spracoval
Peter Chudý
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Nová mapa
jazerav Štrbe
Štrbskénapleso
Členovia
ZO Szpb
Dukle
V súvislosti s prácami pri čistení vôd jazera Štrbské pleso, ktoré sme realizovali v priebehu dvoch rokov s pozitívnymi výsledkami, sa vykonalo
aj presné zameranie hĺbky jazera vo všetkých jeho častiach. Tieto práce sa realizovali skenermi priamo z člnkov a trvali niekoľko dní.
Súčasne sa spracovala mapa,
kde sa vyznačili jednotlivé hĺbky
a farebne sa odlíšili najhlbšie časti
od najplytších. Mapa bola spracovaná v 3D rozlíšení a bude dodaný
aj modul, aby sme si vedeli predstaviť tvar jazera v jednotlivých
častiach. Po prvýkrát tak máme
spracovanú unikátnu mapu, ktorá
znázorňuje tvar jazera Štrbské pleso vo všetkých jeho častiach.
Michal Sýkora
starosta obce

Mapa jazera Štrbské pleso bola prezentovaná verejnosti začiatkom októbra počas akcie "Čisté vody".

voda v jazere štrbského plesa je opäť priehľadná
REVITALIZACE VODNÍHO EKOSYSTÉMU ŠTRBSKÉHO PLESA 2016 - 2017
Na jaře roku 2013 došlo po roztání ledu k
výraznému zhoršení vody ve Štrbském plese,
voda byla zelená díky přemnožení jednobuněčných řas ve vodním sloupci. Příčin mohlo být
více, nikdy však nebylo relevantně prokázáno,
proč se tak vlastně stalo.
Mnoho odborníků a firem se snažilo nastalý
problém vyřešit, nicméně voda ve Štrbském
plese se nijak nezlepšovala, průhlednost byla
po další tři roky do půl metru.
Od jara 2014 se problémem se zelenou
vodou ve Štrbském plese začala zabývat mj.
firma BAKTOMA spol. s r.o., která průběžně
monitorovala stav vody po dobu dvou let.
Během této doby bylo získáno velké množství
informací z desítek rozborů vody, na základě
kterých byl určen další postup pro ozdravení
Štrbského plesa.
Hlavním problémem byla vysoká přirozená
eutrofizace vody (úživnost), což je dlouhodobý proces obohacování vod o živiny, zejména
dusík a fosfor. Dochází k výplachu těchto živin
a k rozkladu mrtvých organismů. Tento proces

byl odborníky zaznamenán již v minulém století, kdy stav popsali jako stále se zhoršující
a nevyhnutně vedoucí k přemnožení jednobuněčných řas, což má zákonitě za výsledek
„zelenání vody“.
Firma BAKTOMA spol. s r.o. navrhla na
podzim 2015 na základě dvouletého výzkumu
řešení pro vodní ekosystém pomocí bioremediačního procesu, v němž jsou působením
živých organizmů přeměňovány toxické a rizikové látky na zcela neškodné a nezávadné.
Jedná se o rozklad organických znečišťujících
látek prostřednictvím specifických mikroorganizmů a o optimalizaci podmínek prostředí pro
působení již přítomné mikroflóry. Po konzultacích s odborníky ve specializovaných zahraničních laboratořích byl navržen a poté vyroben
speciální bakteriální přípravek PTP PLUS se
zaměřením zejména na rašelinové podloží,
vyšší obsah fosforu, dusíku a jednobuněčných
mikroskopických řas.
V letech 2016 a 2017 byla prováděna aplikace této bakteriální směsi do vodního prostře-

dí Štrbského plesa, jehož hlavním výsledkem
je čistá a průzračná voda v současné době.
Postupně docházelo ke stabilizaci vodního
prostředí, což je možné konstatovat také na
základě průběžně prováděných autorizovaných měřeních v ŠVPÚ Dolný Kubín a UVZ
Bratislava.
Revitalizace vodního ekosystému v letech
2016 až 2017 ve výsledcích:
Průhlednost vody byla měřena Secchiho
deskou, což je kotouč o průměru 30 cm rozdělený na 4 kvadranty, střídavě bílé a černé
barvy. Před aplikací bakteriální směsi PTP
PLUS byla naměřena průhlednost max. 50 cm,
již během roku 2016 se hodnota stabilizovala
okolo 7 m. Toto potvrzují i potápěči na základě
desítek ponorů.
Byl zaznamenán pokles počtu jedinců řas
ve vodním sloupci z jarních 4195 jedinců/ml
na podzimních 360 jedinců/ml, hodnota chlorofylu A byla 1,2. V létě na přelomu července
a srpna byl zaznamenán pokles počtu jedinců
řas o více než 50% oproti jarním hodnotám,
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přitom je voda v tuto dobu nejteplejší (na hladině až 23°C) a jednobuněčné řasy jsou nejaktivnější. Cyanobakterie (sinice) nebyly zaznamenány během celé doby měření a aplikace
bakteriálního přpravku.
Analýza chemických vlastností ukazuje na
velmi dobrý stav vody. Kvantitativní analýza
chemických sloučenin vykazuje u fosforečnanů hodnota kolem 0,20 mg/l. Ostatní hodnoty jsou pod citlivostí standardních analytických
metod. Vynikající hodnoty vykazuje chemická
a biologická spotřeba kyslíku (prakticky nulová kontaminace znečisťujícími organickými
látkami 1,2 mg O2/l, i anorganickými látkami
2,2 mg O2/l. Podle klasifikace povrchových
vod STN 75 7221 „Klasifikácia kvality povrchových vod“ odpovídá v kategoriích kyslíkový režim a nutrienty I.třídě klasifikace kvality.
Terénní měření potvrzují informace z laboratorních výsledků. Sledované parametry rozpuštěného kyslíku ve vodě vykazují průměrné

hodnoty od jarních měření 9,1 mg/l přes letní
měsíce (průměr 8,7 mg/l) po poslední podzimní měření, kdy se kyslík stabilizoval na průměrných hodnotách 7.9 mg/l. Toto je normální
průběh ve vegetačním období. Další parametr,
pH, v průběhu aplikace vykazoval pravidelný
pokles z hodnoty kolem 8,7 na optimální hodnotu v průměru 7,7. Oxidačně redukční potenciál (ORP) stoupal z hodnoty 90 mV na jaře
2016 na hodnoty až 350 mV na podzim 2017.
Všechny odběry vzorků pro laboratoře i
vlastní měření vody probíhalo vždy ráno mezi
6 a 7 hodinou, je to doba, kdy hodnoty jsou
nejpřesnější. V případě vlastního měření rozpuštěného kyslíku, pH a ORP bylo provedeno
vždy deset měření pod hladinou a deset měření 3 m pod hladinou, výše uvedené hodnoty
jsou průměrem těchto dvaceti měření po celé
vodní ploše.
Celkově je kondice Štrbského plesa z pohledu výsledků velmi dobrá. V roce 2017 byly

provedeny i analýzy vzorků vody z větších
hloubek. Snad nejdůležitější zjištění byla přítomnost rozpuštěného kyslíku v hlubokých jámách, kdy měření bylo prováděno pomocí optické kyslíkové sondy. Hodnoty se pohybovaly
v mezích od 0,03 mg/l do 0,15 mg/l (hloubky
od 15 m níže). Toto zjištění opravňuje považovat veškeré procesy probíhající na ploše dna
plesa za aerobní, což téměř vylučuje výrony
nežádoucích plynů (metan, sirovodík apod.).
Na základě všech měření, rozborů i vizuálního stavu Štrbského plesa lze považovat jeho
stav za velmi dobrý a pomalu se vracející před
rok 2000, kdy již probíhala eutrofizace vody,
ale nebyla tak masivní, jako po roce 2000.
Tento stav rozhodně nelze považovat za nezvratný, doporučujeme i nadále kvalitu vody
ve Štrbském plesu sledovat.
Baktoma, spol. s r.o.
Velká Bystřice

Ďalšie drevené sochy na Štrbskom Plese
Po Rezbárskom sympóziu, ktoré sa konalo v lete
na Štrbskom Plese počas
podujatia Tradičné ľudové
umelecké remeslá, sme
po Štrbskom Plese rozmiestnili drevené sochy
zvierat a skokana na lyžiach, ktoré dotvárajú atmosféru pre obyvateľov,
ale aj návštevníkov tejto
lokality. Okrem medveďa
Štrbka, ktorý má svoju
históriu pri fotografovaní
s návštevníkmi, obleteli
internet a médiá aj fotografie s drevenými sochami zvierat, ktoré sú rozmiestnené po trase vedľa
chodníkov po Štrbskom
Plese. Pribudli tak ďalšie
nové sochy medveďov,
ktoré sú umiestnené v
našom amfiteátri, sochy
veveričky a vlka, ktoré
sú umiestnené v malom
amfiteátri oproti predajným stánkom pri hoteli
FIS a sochy orla, sovy a
kamzíka.
Michal Sýkora
starosta obce
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ŠTRBSKÉ PLESO NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH
Už pre 90-timi rokmi, v roku 1927, sa Štrbské Pleso, a tým zároveň aj celé Vysoké Tatry prvýkrát objavili na československých poštových známkach.
Prakticky išlo o dve známky s rovnakým námetom, len v inom prevedení. Boli na nich budovy s jazerom a v pozadí štíty Soliska a Patrie. Predlohou
známok bol obraz akademického maliara Otakara Štáfla, veľkého milovníka Štrbského Plesa a Vysokých Tatier a rytcom týchto poštových známok bol
Karel Seizinger.

Poštové známky okrem svojej primárnej
funkcie, ktorou je „potvrdenie“ o zaplatení
za poštovú službu, majú aj nezanedbateľný
propagačný charakter. Tejto skutočnosti si
bolo vedomé aj riaditeľstvo kúpeľov na Štrbskom Plese, keď sa v rokoch veľkej hospodárskej krízy snažilo zvýšiť návštevnosť
kúpeľov a získať novú klientelu najrozličnejšími propagačnými aktivitami. A vydanie
poštových známok s tematikou osady Štrbské Pleso bolo jednou z nich. Bolo to v roku

1927 a známky mali hodnotu 4 a 5 korún,
pričom tá prvá vyšla v náklade 2,85 mil. ks
a tá druhá v náklade až 3,5 mil. ks. Veľmi
zaujímavý na tejto známke je pohľad na
zreteľne hustý les pod Predným Soliskom.
Po Oravskom zámku z roku 1926 to bol len
druhý slovenský motív na známkach novej
Československej republiky.
Už o rok neskôr, v roku 1928 vydala
poštová správa sériu známok pri príležitosti 10. výročia vzniku Československa a na
jednej zo známok v hodnote 2,50 korún je aj
pohľad na Vysoké Tatry od Veľkého Slavkova na základe obrazu Karla Fliedera, rytcom
bol opäť Karel Seizinger. Samotné Štrbské
Pleso propagovala pošta v tomto roku aj
vydaním prvého korešpondenčného lístka s
motívom osady, podobne ako neskôr v roku
1935 pri príležitosti lyžiarskych pretekov
FIS aj edíciou dvoch päťkusových emisií so

zimnými lyžiarskymi motívmi.
V nasledujúcom roku 1929 vydala Československá pošta štvorkorunovú známku,
tentokrát podľa fotografie s pohľadom na
masív Vysokej z chodníka k Popradskému plesu. Táto známka bola svojho času
považovaná za najkrajšiu československú
známku. Známky s tatranskými motívmi,
vydané za prvej Československej republiky
patria všeobecne k najkrajším známkam z
tohto obdobia. Podkladom pre vytvorenie
ich návrhov boli obrazy, prípadne fotografie
od známych maliarov, ktorí mali blízky vzťah
k Tatrám.
Štrbské pleso a Veľké Hincovo pleso sa
objavujú aj na šesťznámkovej sérii leteckých známok vydaných v roku 1939, kedy
sa na poštovej známke s tatranským motívom prvýkrát objavuje názov samostatného
Slovenska. Na prvých troch známkach je
vyobrazené lietadlo typu Heinkel He 111
nad Štrbským plesom, dve takéto lietadlá
vlastnili počas vojny aj Slovenské vzdušné

zbrane. Ďalšie tri známky zobrazujú lietadlo
typu Heinkel He 116 nad Veľkým Hincovým
plesom, ktoré je najväčším plesom na slovenskej strane Vysokých Tatier.
V obnovenej povojnovej Československej
republike sa motív Tatier, čiastočne súvisiaci
aj so Štrbským Plesom objavil na viacerých
športových známkach, napr. v roku 1950,
kedy z príležitosti II. ročníka Tatranského
pohára vyšla trojznámková séria, alebo v
roku 1955, kedy vyšla séria dvoch známok
z príležitosti konania zimnej časti celoštátnej
spartakiády vo Vysokých Tatrách.

V roku 1958 vyšla šesťznámková séria
Československé kúpele, v rámci ktorej s nominálnou hodnotou 1,20 Kčs vyšla aj známka Klimatické kúpele Štrbské Pleso. Vyšla v
náklade 2,095 mil. ks, jej autorom bol Jozef
Chovan a rytcom Jan Mráček. Veľmi zaujímavý je pohľad na holinu pod Predným Soliskom, ktorá siaha až k hladine Štrbského
plesa, na rozdiel od prvej československej
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známky zobrazujúcej Štrbské Pleso, kde je
v tejto lokalite ešte hustý les.
Výnimočnou udalosťou vo Vysokých Tatrách bolo usporiadanie nezabudnuteľných
MS 1970 v klasických lyžiarskych disciplínach, ktorým poštová správa venovala sériu

národného parku v roku 1999 si Slovenská
pošta pripomenula vydaním dvojznámky s
jedenásť a dvanásťkorunovou nominálnou
hodnotou. Na oboch známkach je panoráma
Vysokých Tatier od Kriváňa až po Lomnicštyroch známok. Dve známky sú venované
skokanskému a dve bežeckému športu.
Autorom známok bol Jaroslav Lukavský,
rytcom bol Josef Goldschmied. Známka s
letiacim skokanom a rozhodcovskou vežou
mala pri cene 50 hal. náklad až 4,33 mil. ks.
Vysoké Tatry sa začínajú častejšie objavovať na poštových známkach po roku

Podľa knihy Rastislava Ovšonku
„Tatranské motívy na poštových
známkach“ voľne spracoval
Peter Chudý

ký štít. Autorom návrhu i rytcom je Martin
Činovský. V tom istom roku bola vydaná
aj poštová známka, ktorá bola venovaná
4. Medzinárodným olympijským dňom mládeže /EYOD/ a 19. Svetovej zimnej univerziáde, ktoré sa s veľkým úspechom konali v
tatranskom regióne s centrom na Štrbskom
Plese. Autorom výtvarného návrhu známky
je Ivan Schurmann, rytcom bol Bohumil Šneider, známka vyšla nákladom 1,086 mil. ks.
S Tatrami boli na poštových známkach
často spájané aj významné osobnosti slovenského verejného života, ako príklady
je možné uviesť napr. obraz Petra Michala
1993, po vzniku samostatnej Slovenskej
republiky. Ako hlavný motív sa objavujú už
v roku 1996 v trojznámkovej emisii „Krásy
našej vlasti“, pre ktorú výtvarný návrh pripravil Karol Felix. Štvorkorunovú známku
Popradské pleso vyryl František Horniak,
osemkorunovú známku Skalnaté pleso
vyryl Martin Činovský a dvanásťkorunové
Štrbské pleso Rudolf Cigánik. Známka vyšla
v náklade 1,33 mil. ks.
Okrúhle, 50. výročie vzniku Tatranského

Bohúňa „Ján Francisci ako dobrovoľník“,
ktorý sa stal predlohou na vytvorenie ešte
československej poštovej známky z emisie
„Umenie“ v roku 1968, kde je Francisci
zobrazený na pozadí panorámy Vysokých
Tatier, alebo najnovšie poetka a dlhoročná
obyvateľka Štrbského Plesa Maša Haľamová na známke z roku 2008, vydanej pri príležitosti 100-tého výročia jej narodenia.
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ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Čestný občan Štrby – Kornel Jurčo. Čestné občianstvo mu bolo udelené 23. novembra 2002 za výrazný podiel na rozvoji školstva, kultúry a tradičného
folklóru obce Štrba.

Kornel Jurčo

Narodil sa 4. 3. 1929 v Dovalove a zomrel
4. 8. 2011 v Poprade. Študoval na učiteľskej
akadémii v Spišskej Novej Vsi a v Liptovskom
Mikuláši a na Pedagogickej fakulte v Prešove
- aprobácia matematika a fyzika.
Od 1. 1. 1958 nastúpil do našej obce ako
učiteľ Osemročnej školy v Štrbe, neskôr vykonával zástupcu riaditeľa a v rokoch 1973
– 1978 bol jej riaditeľom. V rokoch 1957 –
1958 hral v Ľudovej hudbe DFS Štrbän. V roku
1963 založil spolu s ďalšími folklórnu skupinu
dospelých Štrbän, ktorá trikrát zvíťazila na
celoslovenskej súťaži v Žiline, v roku 1970
so zvykloslovným pásmom Štrbská svadba
(jeho dramaturgia, réžia i hudobná úprava
svadobných spevov) vystúpila v kultúrnom
programe na Majstrovstvách sveta v klasickom lyžovaní, získala ocenenia aj v Maďarsku
a Chorvátsku. Okrem toho založil aj zmiešaný
ľudový spevokol mládeže a dospelých zame-

raný na hymnické piesne a pri Základnej škole v Štrbe založil dievčenský spevácky zbor.
Od roku 1962 do roku 1978 bol predsedom
Rady Osvetovej besedy v Štrbe. Bol režisérom amatérskeho divadla v obci. Súčasne bol
aktívnym členom Zboru pre občianske záležitosti. V rokoch 1966-1981 bol poslancom
Miestneho národného výboru v Štrbe. Podie-

ľal sa pri zrode a udržiavaní družby obcí Štrba
– Štěpánkovice. V rokoch 1978 – 1989 bol
riaditeľom Okresného osvetového strediska v
Poprade. Patril medzi zakladateľov Zamagurských folklórnych slávností v Červenom Kláštore v roku 1979, kde sa režijne podieľal na 26
programoch, spracoval štatút slávností a spolupracoval 30 rokov. Na dôchodku na dvoch
Základných školách v Poprade založil DFS Slniečko a Letnička. V rokoch 2000 – 2005 bol
umeleckým vedúcim mládežníckeho FS Horec
v Štrbe, s ktorým spracoval 30 choreografií.
Súbor pod jeho vedením dosiahol skutočne
výrazné úspechy. Zúčastňoval sa domácich i
zahraničných festivalov, čím sa stal výborným
reprezentantom nielen našej obce, regiónu, ale
aj celého Slovenska.
Spracované z podkladov
obce Štrba

FS Horec počas vystúpenia na Štrbských folklórnych slávnostiach v roku 2005, ktorého umeleckým vedúcim bol Kornel Jurčo.
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SPOMÍNALI NA LYŽIARSKU LEGENDU
Sobotné popoludnie 11. novembra 2017 na Štrbskom Plese v hoteli Patria bolo miestom nevšedného spomienkového stretnutia na nezabudnuteľnú
legendu Štrbského Plesa Ing. Karola Suchánka, ktorý tu pôsobil v rokoch 1957 až 1980, a ktorý je od roku 2015 aj čestným občanom obce Štrba
in memoriam. Predchádzajúce pôsobenie Ing. Suchánka vo Vysokých Tatrách bolo ešte v období rokov 1939 až 1950 v Tatranskej Lomnici.
Na základe pozvania synov Karola, Borisa a Dalibora sa na ňom zúčastnilo viac
ako sto žijúcich bývalých spolupracovníkov
Ing. Karola Suchánka z Čsl. štátnych kúpeľov
na Štrbskom Plese, ako aj jeho športových
lyžiarskych spolupracovníkov a obyvateľov
Vysokých Tatier.
Ing. Karol Suchánek počas svojho pôsobenia na Štrbskom Plese býval so svojou rodinou v budove bývalého detského liečebného
ústavu Solisko pri jazere a pracoval ako správca liečebného komplexu Hviezdoslav, bol pri
tvorbe plánov na nové sanatórium Helios a
od roku 1979 bol aj prvým správcom novovytvorenej organizácie Prírodné liečebné kúpele
Štrbské Pleso /PLK/.
Nezmazateľnú stopu však Ing. Suchánek
zanechal v športovom živote Štrbského Plesa,
no najmä pri príprave a organizácii nezabudnuteľných MS 1970 a znovuobnovení medzinárodných lyžiarskych pretekov o Tatranský
pohár, ktorý ešte aj v súčasnosti patrí k „rodinnému striebru“ slovenského lyžovania.
Na život a prácu Ing. Karola Suchánka tak
z príležitosti jeho nedožitého 100-tého výročia
narodenia spomínala nielen jeho rodina, ale aj
jeho priatelia s spolupracovníci. Aj po tých desiatkach rokov v ich pamäti zostala spomienka na veľkú charizmu Ing. Karola Suchánka,
jeho optimistický prístup k životu a zodpovednosť k vykonávanej práci či už v zamestnaní,
ako aj v športe, kde celý svoj život pôsobil len
ako dobrovoľný činovník a lyžiarsky rozhodca.

Účastníci spomienkového stretnutia.

Starosta obce Michal Sýkora počas slávnostného príhovoru, za stolom synovia Ing. Karola Suchánka, zľava Karol /1944/, Dalibor /1955/ a Boris /1954/.

Príslovečná však bola najmä jeho srdečnosť
a pohostinnosť, s ktorou vítal „vo svojom kráľovstve“ na Štrbskom Plese nielen pacientov,
ktorí prichádzali na liečenie, ale aj ostatných
hostí a športovcov, ktorých prilákali na návštevu výborné športové a rekreačné podmienky
na Štrbskom Plese.
Syn Dalibor, ktorý bol organizačnou dušou
celého podujatia a ktorý ho aj moderoval, privítal osobne aspoň niektorých z hostí, ktorý celý
svoj profesný život prežili práve v kúpeľoch na
Štrbskom Plese v spolupráci s jeho otcom..

Patril medzi nich napr. šéfkuchár Milan Bičár
s manželkou Annou, bývalou prevádzkárkou
v LÚ Hviezdoslav, vrchná servírka Helena
Simčáková, diétna sestra Anna Bernátová-Drahošová a mnohí ďalší. Privítal aj svoju učiteľku ZŠ na Štrbskom Plese Elenu Petákovú, či
MUDr. Anastáziu Treskoňovú, ktorá dokázala
ordinovať v najvyššie položenej ordinácii na
Slovensku neuveriteľných 50 rokov.
Bolo to nezabudnuteľné stretnutie, tak pre
členov celej rodiny Suchánkovcov, ako aj pre
všetkých, ktorí prijali ich pozvanie. Prítomná
spoločnosť bola žijúcou históriou nielen Štrbského Plesa, ale aj celých Vysokých Tatier.
Veď medzi prítomnými boli až 3 účastníci vo
veku na 90 rokov, viac ako 10 z nich malo za
sebou 80 rokov a niekoľko desiatok oslávilo
už viac ako 70 rokov.
Najstarším účastníkom bol Dr. Ján Terezčák
/93/, autor lyžiarskych bežeckých tratí na
Štrbskom Plese na MS 1970 a autor Histórie
lyžovania na Slovensku, z najväčšej diaľky z
Bratislavy došiel Jozef Kšiňan /91/, v súčasnosti najstarší ešte stále aktívne píšuci športový novinár na Slovensku, ktorý pracoval počas
MS 1970 ako zástupca tlačového strediska v
hoteli Ovruč. Pozvaných bolo aj viacero bývalých lyžiarov, ktorí vyhrali aj domáce preteky o
Tatranský pohár na čele s bežcom na lyžiach
Júliusom Ľuptákom zo Štrby.
Účastníkov spomienkového stretnutia
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potešili svojím milým vystúpením aj ženská
spevácka skupina Štrbän a Detský folklórny
súbor Štrbianček, na oplátku Daliborova manželka Ingrid pripravila unikátnu foto prezentáciu života Ing. Karola Suchánka i jeho manželky Magdy, v ktorej sa našli a spoznali aj mnohí
prítomní. So životom Ing. Karola Suchánka
zoznámil prítomných najstarší zo synov Karol,
ktorý aj viac rokov pracoval v zariadeniach
PLK na Štrbskom Plese, či už v LÚ Hviezdoslav, alebo v Sanatóriu Helios ako prevádzkar.
Účastníkov spomienkového stretnutia po-

Publikácie o Tatranskom pohári odovzdali synom Ing. Karola Suchánka starosta obce a Ing. Ladislav
Harvan /v strede/.

Nech bol termín týchto svetových pretekov
akýkoľvek, či už to bolo na začiatku decembra, alebo dokonca začiatkom apríla, tesne
pred pretekmi sa nielen ochladilo, zlepšili
sa snehové podmienky a prestal fúkať silný
vietor, ale takmer zázrakom sa vyjasnilo aj
počasie, takže všetky preteky svetových pohárov v období od 1981 až do 2003 prebehli
vždy nielen podľa programu, ale dokonca aj v
prekrásnom počasí. Niekto na nás zhora stále
dohliadal a bol aj naďalej dôležitý člen nášho
organizačného výboru. Aj za to mu patrí naše
úprimné poďakovanie!
Peter Chudý

Najstarší píšuci športový novinár na Slovensku
Jozef Kšiňan /91/ s manželkou.

Obec pripravila pre účastníkov spomienkového stretnutia brožúrky v dvoch dieloch o histórii
Štrbského Plesa.

zdravili aj starosta obce Štrba Michal Sýkora
a primátor mesta Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš. Ako výraz vďaky za podporu a pomoc
pri zorganizovaní tohto stretnutia im rodina
Suchánkovcov venovala symbolicky po 150
ks sadeníc nových stromčekov na obnovu tatranského lesa, zničeného pri kalamite v roku
2004.
O osobné spomienky na život a prácu
Ing. Suchánka sa s prítomnými podelil aj
ďalší čestný občan Štrby Ing. Ladislav Harvan, dlhoročný riaditeľ pretekov o Veľkú
cenu Slovenska v zjazdovom lyžovaní, ako aj
Mgr. Peter Schlank, dlhoročný úspešný bývalý reprezentačný tréner ČSSR a neskôr aj
Slovenska v skoku na lyžiach. Ing. Harvan
poďakoval menom všetkých pozvaných prítomných hostí celej rodine za zorganizovanie

tohto stretnutia a spolu so starostom obce
Michalom Sýkorom odovzdali všetkým trom
synom knižnú publikáciu o histórii Tatranského pohára, pri zrode ktorej bol v rozhodujúcej
miere práve ich otec Ing. Karol Suchánek.
Pre legendy platí, že nikdy nezomierajú.
Platí to aj o Ing. Karolovi Suchánkovi, ktorý
dokázal aj 37 rokov po svojej smrti na tomto spomienkovom stretnutí vyvolať množstvo
pozitívnych emócií a spomienok, ktoré budú aj
v ďalších rokoch rezonovať medzi všetkými,
ktorí mali to šťastie s ním počas jeho života
spolupracovať, alebo ho len jednoducho poznať a zažiť.
Je možno symbolické, že po svojom
náhlom odchode z tohto pozemského sveta v
roku 1980 nezabudol aj naďalej držať „ochrannú ruku“ nad „svojím Tatranským pohárom“.

Syn Dalibor odovzdáva starostovi obce symbolický poukaz na 150 ks lesných stromčekov
na obnovu tatranského lesa v okolí Štrbského
Plesa po kalamite v roku 2004.
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Vianočné zvyky v Štrbe
Drevené chalúpky pod záľahou hrubej snehovej periny. Z komínov sa k oblohe dvíha modrastý dym. Vonku štípe mráz, ale v dreveničkách je útulne. Za
okienkami blikajú žlté svetlá petrolejok. Rodiny sa chystajú k štedrovečernému stolu. Sviatočnú atmosféru zvýrazňujú aj horiace sviečky na vianočných
stromčekoch. Pod stromčekom vyzdobeným orechmi, jabĺčkami a medovníkmi je drevený koník a handrová bábika. Vzácne to dary. Vytvorili ich ťažké
ruky otca a matky. Sú vzácne. Znamenajú veľa.
Pamätáte sa ešte? Mnohí zaiste. A nielen
na idylu vianočných večerov, na zasneženú
romantiku znásobenú saňami s konským
záprahom, na vinše koledníkov, betlehemcov i pastierov, na bohoslužbu i polnočnú
omšu, na zvyky, ktoré sa pomaly vytrácajú
do nenávratna, ale najmä na lásku, úctu,
vzájomné porozumenie, na ľudskosť a toleranciu, ktorá vládla.
Je to už všetko preč? Upadli zvyky našich predkov do zabudnutia? Dá sa z tejto
klenotnice niečo uchovať pre budúce generácie? Verme, že áno. Najmä u nás na dedine, kde ľudia majú k sebe bližšie a voňavé
dobroty od susedy ešte nepatria medzi rarity.
Vianočné zvyky a tradície mali kedysi
dávno svoje neopakovateľné čaro. Toto
čaro sa vnášalo do príbytkov, prinášajúc
všetkým pokoj, pohodu a veselie.
Predvianočné obdobie sa začínalo adventom a trvalo až do Troch kráľov. V tomto
čase sa od Všetkých svätých chodievalo do
kúdeľnej izby na priadky. Každá vrstva sa
schádzala zvlášť a vždy pri druhej dievke
v dome. Tvorili ju dievčatá a o dva roky
starší chlapci. Dievčatá priadli, ale aj vystrájali. Kým chlapci v priebehu dňa pomáhali
vo dvore, dievčatá im brali kľúče zo dverí,
zamykali ich. V tomto období aj merali noc.
To znamená, že sa stretli v dome niektorej
dievky, každá z dievčat niečo doniesla, aby
si navarili, najčastejšie krúpy, a do rána sa
zabávali. Samozrejme, vyšli aj do dediny a
na kľučku svojmu frajerovi alebo aj rodine
zavesili „pankušku“ (šišku) na šnúrke.
Na Mikuláša sa chlapci preobliekli za čerta,
anjela a Mikuláša. Zašli do kúdeľnej izby
a čert vyšľahal palicou každé dievča. A tie
o dušu výskali. Potom chlapci išli rozdávať
darčeky deťom, ktoré si vyčistili kapce a položili ich do okna. V balíčkoch si našli sladkosti, ovocie, ale i palicu, zemiak či uhlie.
Dievčatá sa obliekali za „strašky“, napr. za
cibuliarky, medveďa a strašili po ulici, vbehli
postrašiť aj chlapov do krčmy i do iných kúdeľných izieb.
Na Luciu pálili dievky pri večernom zvonení lístočky, na ktorých boli napísané mená
chlapcov. Posledný lístok sa prečítal na
Štedrý večer, dievča sa vraj vydá za chlap-

ca s takým menom, aké bolo na lístku.
Týždeň pred sviatkami sa robili zabíjačky.
Dievčatá večer chodili „mriafčac“ (mňaukali
ako mačky) popod okná, kde bola zabíjačka
a býval tam mládenec, „mriafčali“ dovtedy,
kým dostali niečo zo zabíjačky. Tam, kde
im neotvorili a nič nedali, kričali: „Tomuto
domu konacu nohu a chto nám nedá, nach
ju objedá.“
K Vianociam patrí nepochybne aj ich
symbol – vianočný stromček. Stromček
robievali rodičia pre radosť svojich detí. Ob-

kostolník vyberať koledu pre pána farára.
Varili sa šúľance s makom, aby narástol
dlhý ľan. Piekli sa kysnuté koláče plnené
najčastejšie tvarohom, pretože bolo domáce mlieko, piekli sa aj kuchne, ktoré ženy
nakrájali na kúsky, posypali makom, cukrom a uvarenými sušenými slivkami – bola
to lokša.
Počas tohto dňa chodili Cigánky odpoludnia až do Štedrého večera spievať vianočné
koledy o narodení Ježiša Krista. Za to im
dali kus slaninky, koláčik alebo to, čo doma
mali. Aj pastieri kráv
prechádzali dedinou a
od gazdov dostávali
výslužku – odmenu
za službu – slaninu,
zemiaky, chlieb.
Na štedrovečernú
večeru sa väčšinou
varila strukovinová
polievka s údeným
mäsom, keďže pred
sviatkami sa robili zabíjačky. V niektorých
rodinách to bol bravčový vývar s domácimi rezancami. Klobása
Staré mamy si zaspomínali na Vianoce z čias svojej mladosti:
sa
uvarila zvlášť. Na
Mária Gavalierová a Zuzana Kundová.
štedrovečernom stole
liekli si kožuchy naopak, chlapi mali letnice muselo byť všetko pripravené, aby žena od
(spodná sukňa z kroja) a takto oblečení do- stola neodchádzala, a navyše tam boli peniesli stromček do izby. Deti sa pomodlili, niaze, zrno, cesnak i ľanové semeno. Gazda
poprosili o dary a poďakovali. Stromček bol sa pomodlil: „Požehnaj stôl tento, Pane, poozdobený jabĺčkami, pozlátkom, neskôr aj krmy od Tebe dané, pomôž mierne požívati
koláčikmi, orechmi, figami a doma vyro- a na to pamätovati, že Tvoje kráľovství není
benými salónkami – kockový cukor alebo samé pití a jedení, ale láska v srdci vzňaupálený cukor zabalený v staniole, v chu- tém/jatém, pokoj, radosť v Duchu Svätém.
dobnejších rodinách bolo zabalené drievko Amen.“
Po večeri sa išlo do evanjelického kostoalebo aj kúsok uhlia. Vianočný stromček –
svrčinka (malý smrečok), jedlička alebo len la. „Po kostole“ dievčatá spievali nábožné
vetvičky borievky – bol postavený v rohu piesne popod okná mládencov, za čo dostávali peniaze. Dievčatá sa medzi sebou
na stolčeku za „toflou“ (lavicou).
Na Štedrý deň, teda na Viliju, sa v gaz- rozdelili a išli do katolíckeho kostola na
dovskej rodine najprv pripravilo všetko pre polnočnú omšu.
Prvý sviatok vianočný – deň Božieho narostatky – statkom sa dal cesnak so soľou,
zaparil sa ovos, uvarili sa „grule“ (zemiaky) denia bol pokojnejší. Počas dňa sa išlo do
a až potom sa vyvetralo, zavesili sa čisté kostola, a to aj doobeda, aj poobede. Od
„firangy“ (záclony), prestreli sa čisté kober- rána spievali a vinšovali Cigáni, bo sa vrace a gazdiné varili slivky, aby izba príjemne velo, že na Božie narodenie nesmie vstúpiť
prevoňala. To stihli dovtedy, kým prišiel do domu žena, lebo by priniesla nešťastie.
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Anna Gregušková a Anna Šerfelová.

Vianočnú pohodu na Božie narodenie dotváralo aj vinšovanie chlapcov po rodinách:
„Vinšujem vám tieto sviatky, poviem vám
vinš krátky. Pán Kristus je narodený, nebuďme mu zarmútený, ale sa Mu radujeme a
slávu prespevujeme. To Mu bude premilé,
dá nám sviatky šťastlivé. Dobré ráno!“
„Vinšujem vám tieto hody, aby ste nepili vody, len víno a kávu, aby vám bolo ku
zdraviu. Dobré ráno!“
Malí chlapci vinšovali takto: „Vinšujem
vám vinše, lebo neviem inšie. Dobré ráno!“
Na Štefana sa tiež chodievalo do kostola. K večeru krstný otec šiel na vohľady
popýtať dievča o ruku pre krstného syna.
Pytačky sa konali až do Nového roka. Na
Štefana i na Jána (v kresťanskom kalendári
je to 27.december) sa robievali zábavy. Na
Jána sa stretávali aj salašníci a hodnotili
ovčiarsky rok a gazdovanie.
I na Silvestra doobeda chodili Cigánky
spievať a kostolník vyberal koledu pre kantora. Spievali a vinšovali takto:
„Už nám prišla nová radosť, už nám prišla nová radosť, že sa nám nastanul nový
rok, že sa nám nastanul nový rok. Každá
hviezda pri jasnosti, každá hviezda pri jasnosti, že sa nám nastanul nový rok.“

Mária Hybenová a Mária Pastuchová.

ale budú pokračovať i v nasledujúcich generáciách.
Tradícia ozdobovania stromčekov pochádza z
Nemecka. Jedna z prvých správ o vianočných stromčekoch je v Brémskej kronike
z roku 1570. Jedličku zdobili cukrovinky,
ďatle a kvetiny z papiera. Vianočné stromčeky sa najskôr udomácnili v cechových
a remeselníckych domoch. Ozdobovali ich
jabĺčkami, perníkmi a orechmi.
Zázračné imelo
Legenda hovorí, že imelo bolo kedysi
stromom, z dreva ktorého bol zhotovený
kríž a na ňom zomrel Kristus. Strom od hanby zoschol, premenil sa na rastlinu a zahŕňa
dobrom tých, čo pod ňou prejdú. Imelo nosí
šťastie tomu, kto je ním obdarovaný, nie
tomu, kto si ho sám kúpi.
Vianočné gule
Neodmysliteľné ozdoby vianočného
stromčeka – sklené gule – majú vyše storočnú tradíciu. V roku 1889 si ich výrobu
patentoval Francúz Pierre Dupont. Najskôr
vyrábal jednofarebné fúkané gule z jemného skla a zakrátko rozšíril sortiment aj o

„Vinšujem vám tento nový rok vo šťastí,
vo zdraví, v hojnom Božskom požehnaní,
na poli úrod, vo dvore príchod, v dome
mier, aby ste lepšie rôčky dožili, ako ste ich
prežili. Dobré ráno!“
Počas sviatkov sa schádzala celá rodina,
spoločne a najmä duchovne prežívali vianočné obdobie.
Po Vianociach mládenci (parobci) a
dievčatá (dziefky)
sa opäť schádzali
v kúdeľnej izbe.
Dievčatá priadli,
chlapci prišli s
hudbou, spievali a
tancovali, ale keď
dievky nemali dosť
parobkov, išli páliť
motúzy. Odpásali si Mária Pastuchová a Zuzana Sviteková.
„šurce“ (zástery),
na šnúrky porobili uzlíky, a ktorého chlapca farebné, s ornamentmi, hviezdičkami, vločstretli, toho zbili týmito šnúrkami a utiekli. kami či kresbami kvetov.
Chlapci vtedy vraveli: „Pália motúzy, lebo
Tichá noc
nemajú parobkov.“
Najznámejšia vianočná koleda má už
V januári a vo februári sa už robievali 200 rokov a spieva sa v 300 rôznych jasvadby. Mladuchám sa pomáhalo párať zykoch. Po prvýkrát zaznela na Vianoce v
perie, vyšívať, háčkovať. Najbližšia rodina roku 1818 v kostolíku v rakúskom Obernšila neveste výba- dorfe. Text napísal duchovný Joseph Mohr,
vu. Svadby sa robili učiteľ Franz Gruber skomponoval melódiu.
až do pôstu. PôstVianočná hviezda
nych nedieľ bolo
Jedna z najkrajších vianočných dekorácií
šesť a potom nasle- – rozkvitnutá vianočná hviezda – pochádza
dovala Veľká noc. z Mexika. Jej názov znie v španielčine NoNiektoré z týchto chebuena, čiže Svätá noc. V čase Aztékov
zvykov sa zachová- bola symbolom nového života pre mŕtvych
vajú aj v súčasnos- bojovníkov. Vianočná hviezda vraj očarila
ti, starší ich odo- aj istého amerického veľvyslanca, ktorý ju
vzdávajú mladším odviezol do Ameriky a odvtedy zdobí sviaa verme, že naše točne prestreté stoly miliónov ľudí sveta.
pekné tradície neĽubomíra Otčenášová
zapadnú prachom,
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O čosi viac štedrých dní
Opäť nám končí jeden rok a mnohí z vás nám určite dajú za pravdu, že nebol práve najľahší. Niečo dal, niečo vzal a mnohé už nikdy nebude také ako
predtým. Taký je život. Plný nečakaných prekvapení. Blížia sa vianočné sviatky a my vám chceme spríjemniť nevšedné chvíle adventného obdobia, ktoré
je v našej obci každý rok štedré na kultúrne podujatia.
v našej obci. Pokojné Vianoce všetkým
poprajú kňazi jednotlivých cirkví a starosta obce Michal Sýkora. Hosťom podujatia
bude herec a recitátor Štefan Bučko. Tretia
adventná nedeľa vyvrcholí v našej obci
spoločne zaspievanou piesňou Tichá noc
za hlaholu zvonov, so žiarou prskaviek a
ohňostrojom.

Na prvú adventnú nedeľu sme pripravili
mikulášske popoludnie s kúzelníkom Mellies a nechýbali Mikuláš, čert a mikulášske
darčeky. V tento deň sa rozsvietil v centre
obce vianočný stromček.
16. december 2017 – sobota
- Vianočný koncert v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe. Od 15:00 hod. sa o program
postarajú FS Vagonár, La Speranza a Suita
Kráľa Mateja.

17. december 2017 - nedeľa - 17:00 hod.
- Otváranie dverí Vianoc podtatranských.
28. ročník tohto vianočného podujatia
bude niesť názov „Keď tá jasná hviezda
. . .“ Prihovoríme sa slovom i piesňou na-

- Vianočné trhy na priestranstve pri budove
Obecného úradu v Štrbe. Návštevníkom
ponúknu svoje produkty stánky s vianočným sortimentom, dekoráciami a občerstvením. Súčasťou vianočných trhov bude
bohatý kultúrny program na pódiu.
- Vianočný koncert NOC SVETLA.
Noc a svetlo sú kontrasty. Noc - čas tmy,
Svetlo - protiklad tmy, ktorý ju vždy porazí. Príďte aj vy zažiť toto víťazstvo Svetla
o 17:00 hod. v Evanjelickom kostole v
Štrbe. Čaká vás noc plná hudby, chvál, divadla, Božieho slova, svetelných efektov,
projekcie...
Vystúpia kapely Tatry Worship a Dovala band. Divadlo zahrajú naši mládežníci a
slovom prevedie Stanko Gurka. O svetelnú
show sa postrá Marteking.

19. december 2017 - utorok - 18:00 hod.
- Nevšedné chvíle blížiacich sa vianočných sviatkov nám spríjemní koncert
La Gioia. Je to zoskupenie troch spevákov,
ktorí interpretujú populárne piesne v štýle
belcanta. Repertoár tria tvoria nielen skladby svetovej hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy známych slovenských a
českých hitov, ktoré v podaní La Gioia znejú doteraz nepočutým, originálnym spôsobom. La Gioia v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A práve s radosťou,
hispánskym temperamentom a talianskou

vášňou prichádza La Gioia, aby ponúkla
nevšedný a jedinečný hudobný zážitok aj
našim obyvateľom v sále Kultúrneho domu
v Štrbe.
šich zvykov i obyčají v podaní folklórnych
súborov a cirkevných spevokolov apoštolskej, rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi

20. december 2017 – streda
- Vianočný koncert pri príležitosti Predvianočného stretnutia s dôchodcami. Účinkovať budú žiaci ZUŠ, ZŠ a deti materskej
školy. Dôchodcovia nad 62 rokov dostanú
na podujatí vianočný darček a vianočné
občerstvenie.
Koncert sa uskutoční o 17:00 hod. v sále
Kultúrneho domu v Štrbe a vianočná kapustnica v reštaurácii Martek.
Na Štrbskom Plese bude podujatie
o 12:00 hod. v hoteli Borovica.
V Tatranskej Štrbe o 15:00 hod. v hoteli
Rysy.
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26. december 2017 - utorok
- Štefanská zábava. Zabávať bude kapela
Amirál a Oldies diskotéka DJ Marteka. O
profesionálny zvuk a svetelnú Show sa postará Zaudio.
Rezervácia stolov na:
matej.otcenas@martek.sk
Vstupné: 5 eur.

31. december 2017 – nedeľa
- Rok 2017 ukončíme podujatím na Štrbskom Plese s názvom Silvestrovský krst snehovej vločky. Od 11:00 hod. bude na Námestí
MS 1970 veselo s folkovo-folklórno-satirickou skupinou Drišľak a jej hosťami.

NAJVYŠŠIE POLOŽENÝ KOSTOLÍK NA SLOVENSKU
V roku 1937, teda pred 80-timi rokmi vysvätil pomocný spišský biskup Dr. Štefan Barnáš, kanonik a profesor teológie v Spišskej
Kapitule prvý kostolík na Štrbskom Plese, ktorý dal postaviť Ján Móry so svojou manželkou Magdou, rodenou Szakmáry v
rokoch 1936 a 1937. Vzácny oltárny obraz z 15. storočia, ktorý ako dar novému chrámu venovala z biskupskej galérie Spišská Kapitula, odovzdal rektor seminára Dr.
Ján Ferenčík. Vzhľadom na nadmorskú výšku tejto osady sa tak tento kostolík, ktorý bol zasvätený Sv. Krížu, stal najvyššie položeným kostolíkom na celom Slovensku.
V hotelovom komplexe na Novom Štrbskom
Plese začiatkom minulého storočia jeho majiteľovi Jánovi Mórymu stále niečo chýbalo –
miesto pre modlitby a duchovné rozjímanie obyvateľov a návštevníkov tejto tatranskej oblasti.
Keď sa ani napriek viacerým snahám štátu a
rokovaniam po roku 1918 nepodarilo postaviť
kostol v oblasti Štrbského Plesa, rozhodol sa
sám dať na svojom pozemku neďaleko nad
dnešnou stanicou ozubnicovej železnice Štrbské Pleso postaviť menší kostolík v peknom
neogotickom štýle so štíhlou zvonovou vežou.
Z veľkých lomených okien bol zároveň krásny
výhľad na okolitú prírodu.
Slávnostná inaugurácia kostolíka sa konala
v nedeľu 5. septembra 1937 za bohatej účasti
obyvateľov z okolia, hotelových a kúpeľných
hostí, riaditeľstva Štátnych kúpeľov zo Štrbského Plesa, ako aj Jána Móryho s manželkou, rodín Móryovcov z Banskej Bystrice a
Szakmáryovcov z Košíc. Dr. Barnáš najprv
ospravedlnil spišského diecézneho biskupa
Jána Vojtaššáka, ktorý sa chcel na slávnosti
osobne zúčastniť, ale choroba mu to znemožnila. Poďakoval rodine Móryovcov za postavenie tohto svätostánku a potom celebroval prvú
slávnostnú omšu. Kostol zasvätili Sv. Krížu a je
pravdepodobné, že Móry tým nadviazal na históriu kaplnky v Maršovej, ktorú postavili jeho
predkovia a zasvätili ju Povýšeniu sv. Kríža.
Omše sa v kostolíku konali nepravidelne, len

vtedy, ak bol v Móryho hoteli na návšteve farár,
alebo ak ho zavolali pri konkrétnej príležitosti.
Pri omšiach celebroval zvyčajne Ján Móry, ktorý pre kňaza a kostol zakúpil potrebné liturgické
predmety a rúcha. O úprimnej zbožnosti rodiny
Móryovcov svedčil aj vyše štyri metre vysoký,
krásne vyrezávaný drevený kríž s ukrižovaným
Kristom, ktorý dali postaviť na návršie medzi
hotel a rodinnú vilu.

Všetky podstatné údaje o histórii kostolíka
sa dnešný návštevník dozvie aj z textu pamätnej tabule, ktorá je umiestnená na priečelí tohto
zrekonštruovaného objektu. Táto pamätná tabula bola slávnostne odhalená na návrh rodiny
dňa 28. mája 1995 za účasti biskupa Spišskej
diecézy Mons. Prof. ThDr. Františka Tondru,
prof. Magdy Szakmáry-Móryovej a dcér Adrey
Réti a Lívie Kammel. Samotná výstavba tohto
kostolíka spadá do obdobia, v ktorom sa už o
rozvoj a budovanie Nového Štrbského Plesa
staral Ján Móry, synovec zakladateľa osady

Karola Móryho, ktorý zomrel bezdetný v roku
1921. Ján Móry bol na Novom Štrbskom Plese nielen hoteliérom a hudobným skladateľom,
ale so svojou manželkou Magdou Szakmáry sa
výrazne pričinil aj o bohatý kultúrny život návštevníkov osady.
V roku 1969 sa prikročilo k prestavbe kostolíka, obnovený a rozšírený kostol posvätil v
roku 1970 vtedajší kapitulárny vikár Dr. Jozef
Ligoš. V roku 1984 bola vykonaná jeho rozsiahla rekonštrukcia do jeho dnešnej podoby. V poslednom období bola nanovo vyasfaltovaná aj
cestná komunikácia na Novom Štrbskom Plese
vedúca ku kostolíku a boli opravené aj schody
priamo pred kostolíkom. Samotný kostolík i
veriaci zo Štrbského Plesa patria v súčasnosti
pod správu rímskokatolíckej farnosti v Dolnom
Smokovci – Vysoké Tatry, sväté omše bývajú
zvyčajne v nedeľu ráno.
K málo známej náboženskej histórii Štrbského Plesa patrí aj zámer Riaditeľstva kúpeľov na
Štrbskom Plese vybudovať svätostánok priamo
pri jazere, projekt nikdy nezrealizovaného kostolíka na brehu jazera Štrbské pleso z ateliéru
najvýznamnejšieho slovenského architekta
Dušana Jurkoviča však zostal navždy len projektom.
Prvú malú drevenú kaplnku vo Vysokých Tatrách dal postaviť pre seba a svojich známych
zakladateľ Starého Smokovca, bijacovský veľkostatkár a katolík gróf István Csáky už tri roky
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po jeho založení, a to v roku 1796 na odporúčanie Tobiáša Maukscha, evanjelického farára
z Veľkého Slavkova. Keď táto už nepostačovala
vzrastajúcej návštevnosti osady, bola niekedy v
rokoch 1856 – 1859 postavená kúsok na severozápad od nej nová murovaná kaplnka, ktorá
stojí dodnes za budovou terajšieho MsÚ Vysoké
Tatry a je zasvätená Lurdskej Panne Márii.
Vôbec prvý kostol po kaplnkách vo Vysokých
Tatrách dal postaviť až v roku 1887, teda pred
130-timi rokmi zakladateľ osady Nový Smokovec
Dr. Mikuláš Szontagh st. Tento evanjelický kostol stojí dodnes v Novom Smokovci a v jeho
suteréne je umiestnená krypta pre zosnulých
Szontaghovcov. Prvý rímskokatolícky kostol
vo Vysokých Tatrách bol dokončený len o rok

neskôr v roku 1888, bol pôvodne zasvätený
Sv. Anne a dal ho postaviť spišský biskup Juraj Császka v Starom Smokovci v slohu gothic
revival na podnet arcikňažnej Klotildy von
Habsburg, majiteľky blízkeho, vtedy nového
letohrádku. Projektantom bol osvedčený spišskosobotský architekt Gedeon Majunke, ktorý
v ňom napodobnil švédske sakrálne stavby.
Tento kostol stojí taktiež dodnes nad hotelom
Grand Smokovec, od roku 2002 po dokončení
nového rímskokatolíckeho farského kostola Sv.
Petra a Pavla sa v ňom bohoslužby konajú len
výnimočne.
Podľa knihy
Marianny Bárdyovej “Ján Móry“
voľne spracoval Peter Chudý

Pohľad z roku 1937.

rozpis bohoslužieb počas vianočných sviatkov
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štrba
Deň

Štrba

Tatranská Štrba

Nedeľa 24.12. Polnočná sv. omša
Pondelok 25.12. Narodenie Pána
Utorok 26.12. Sv. Štefana, mučeníka
Streda 27.12.
Štvrtok 28.12.
Piatok 29.12.
Sobota 30.12.

9:00, 24:00
10:00
9:00
18:00
18:00
18:00
18:00

10:30, 24:00
10:30
10:30
17:00
17:00
17:00

Nedeľa 31.12.

9:00, 17:00

10:30, 17:00

Pondelok 1.1.
Sobota 6.1. Zjavenie Pána

10:00
9:00

10:30
10:30

Pobožnosť
Po sv. omši v Štrbe jasličková pobožnosť

O 17:00 hod. poďakovanie na záver kalendárneho roka
O 23:30 hod. otvorený kostol v Štrbe

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Štrba
Deň

Tatranská Štrba

Nedeľa 24. 12. – 4. nedeľa adventná - Štedrý večer

8:00, 15:30

Pondelok 25. 12. – 1. sviatok vianočný – narodenie Pána

8:30
8:30, 9:00 – so spoveďou
a Večerou Pánovou
8:30, 15:30
8:30
8:30

Utorok 26. 12. – 2. sviatok vianočný – Štefan mučeník
Nedeľa 31. 12. – Koniec roka – Silvester
Pondelok – 1. 1. – Nový rok
Sobota – 6. 1. – Zjavenie Krista Pána mudrcom – Sviatok Troch kráľov

Štrba
9:30 – spoveď s Večerou Pánovou,
10:30, 17:00
10:00, 13:30
10:00, 10:30 – so spoveďou a Večerou Pánovou
10:00, 17:00
10:00, 13:30
10:00

Rímskokatolícka cirkev, farnosť vysoké tatry — ŠTRBSKÉ PLESO
Deň

Štrbské Pleso

Nedeľa 24. 12. – 4. nedeľa adventná - Štedrý večer
Pondelok 25. 12. – 1. sviatok vianočný – narodenie Pána
Utorok 26. 12. – 2. sviatok vianočný – Štefan mučeník
Nedeľa 31. 12. – Koniec roka – Silvester
Pondelok – 1. 1. – Nový rok
Sobota – 6. 1. – Zjavenie Krista Pána mudrcom – Sviatok Troch kráľov

8:30, 21:00
8:30
8:30
16:00
8:30
8:30
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Galéria osobností Štrbského športu
Športový život Jána Klimka začal, keď
mal 12 rokov behaním na lyžiach v klube
VĽAD Prešov pod vedením trénera Karola Bažanta. Postupne prešiel k severskej
kombinácii a po dvoch rokoch sa stal pretekárom severskej kombinácie. Keďže klub
zanikol, prestúpil do Vysokých Tatier k trénerovi Janovi Hanusovi, ktorý ho pripravoval až do reprezentácie Československa.
V roku 1978 bol zaradený do Strediska
vrcholového športu mládeže ČH Štrbské
Pleso pod vedenie trénera Vladimíra
Seidla. Pri jeho prvom výjazde za hranice
ČSSR v 1978 vyhral skoky do kombinácie
v nemeckom Schonachu, kde porazil, ako
junior olympijského medailistu Ulricha Welingan a celkovo skončil na štvrtom mieste.
Po nástupe na základnú vojenskú službu
do roku 1984 bol pod vedením trénera Petra Škvaridla. Do roku 1989, kedy ukončil
svoju aktívnu športovú činnosť, ho opäť
trénoval Vladimír Seidl.
Od roku 1980 bol 7-násobným majstrom
ČSSR v rade, s ďalšími titulmi v súťažiach
družstiev.
Štartoval na olympijských hrách v
roku1984 v Sarajeve a v roku 1988 v Calgary. V roku 1987 sa stal Akademickým

majstrom sveta v severskej kombinácii na
Svetovej zimnej univerziáde na Štrbskom
Plese.
Na majstrovstvách sveta získal 2 x 6
miesto v pretekoch družstiev v severskej
kombinácii a v Oberstdorfe v roku 1987
dosiahol svoj najlepší výsledok 7. miesto.
Za svoje športové výsledky bol ocenený
titulom Majster športu.
Zúčastnil sa Olympijských hier 1992 v
Albertvil ako servismen, v roku 1994 Lillehammeri ako tréner severskej kombinácie
SR, v Turíne 2006 ako tréner v behu na
lyžiach.
Za športovú činnosť a rozvoj športu na
Slovensku bol ocenený Bronzovými olympijskými kruhmi.
Od roku 2006 bol trénerom v Poľsku.
Začínal v športovom klube v Poronine a
následne bol reprezentačným trénerom
Poľska juniorskej reprezentácie do 23
rokov v behu na lyžiach. Každoročne jeho
zverenci štartovali na majstrovstvách sveta juniorov a majstrovstvách sveta 23 v
behu na lyžiach.
Od roku 2010 zastával funkciu reprezentačného trénera severskej kombinácie,
kde po 22 rokoch reprezentoval pretekár

Poľska na Zimných olympijských hrách v
Soči v roku 2014. Po týchto pretekoch Ján
Klimko svoju trénerskú činnosť ukončil. Lyžovanie a servis lyží zostali pre neho už
iba hobby.
Za výrazný rozvoj športu a za reprezentáciu obce Štrba bol v roku 2010 zaradený
do Galérie osobností športu obce Štrba.

Na Štrbskom Plese sa vzdelávali technickí delegáti FIS z 15 krajín
Medzinárodná lyžiarska asociácia FIS v spolupráci so Slovenskou lyžiarskou asociáciou zorganizovala seminár technických delegátov FIS pre beh na
lyžiach, ktorý prebiehal 20. – 22. októbra 2017 v hoteli FIS na Štrbskom Plese.
Seminára sa zúčasnilo spolu 41 technických delegátov FIS, kandidátov a účastníkov seminára z 15 krajín – Ruska, Českej

republiky, Slovinska, Turecka, Rumunska,
Poľska, Ukrajiny, Kazachstanu, Chorvátska, Grécka, Bulharska, Nemecka, Iránu,

Seminára sa zúčastnilo 41 technických delegátov FIS z 15 krajín.

Thajska a Slovenska. Seminár viedol Uroš
Ponikvar /SLO/ a seminára sa zúčastnil
aj Karl-Heinz Lickert /GER/, predseda
bežeckej sub-komisie FIS pre pravidlá a
kontrolu. Pri otvorení seminára účastníkov
pozdravil predseda bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie Michal Malák.
Na Štrbskom Plese sa po dvoch rokoch
od Svetovej zimnej Univerziády tak mohli
s domácimi organizátormi opäť stretnúť
aj Jakub Vodrážka /CZE/, Emil Hecico
/ROM/ a Žofia Kielpinska /POL/, ktorí tu
pracovali na kľúčových pozíciach v bežeckej časti podujatia. Slovensko zastupovali
TD FIS Peter Ďurčo a Vladimír Staroň a TD
SLA Michal Šerfel, Katarína Garajová a Matúš Jančík.
Seminár mal v programe spolu 10 prednášok o novinkách v pravidlách, bezpečnosti, kolieskových lyžiach a o informáciach, ktoré sa týkajú práce technického
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delegáta FIS. Seminár obsahoval aj dva bloky, v ktorých boli účastníci rozdelení do pracovných skupín a pod vedením kandidátov
TD absolvovali rôzne úlohy súvisiace s prípravou podujatia, tratí, štadiónu a iné. Počas
práce v teréne sa technickí delegáti mohli
oboznámiť aj s reálnymi bežeckými traťami
a s infraštruktúrou na Štrbskom Plese.
Každý technický delegát sa pri výkone
svojej činnosti musí zúčastniť podobného seminára minimálne raz za 4 roky a
v regióne sa semináre konajú každé dva
roky. Naposledy bol podobný seminár v
roku 2015 v stredisku Sljeme pri Záhrebe/
CRO/, kde svoju kandidatúru zahájili aj
traja kandidáti na funkciu TD. Počas dvojročnej skúšobnej doby sa museli pod dohľadom TD FIS zúčastniť medzinárodných
pretekov ako asistenti TD. Na Štrbskom

Matúš Jančík sa od sezóny 2017/18 zaradí
k technickým delegátom FIS zo Slovenska.

Plese kandidáti museli úspešne viesť pracovné skupiny, vypracovať prezentáciu na
pridelenú tému a zložiť záverečné skúšky.

Z troch kandidátov úspešne splnili úlohy
dvaja kandidáti, Kinga Jaworek z Poľska
a domáci Matúš Jančík, ktorý sa tak od
sezóny 2017/18 zaradí k ďalším dvom
súčasným technickým delegátom FIS zo
Slovenska pre výkon tejto funkcie.
V sobotu večer všetkých účastníkov
pozvali na večeru predstavitelia Slovenskej lyžiarskej asociácie a na stretnutí sa
prihovorili prezident SLA Ivan Ivanič, viceprezident SLA Marino Mersich, predseda
bežeckého úseku SLA Michal Malák a za
starostu obce Štrba dlhoročný funkcionár
FIS a organizátor lyžiarskych podujatí na
Štrbskom Plese Peter Chudý. Na záver celého úspešného trojdňového podujatia sa s
účastníkmi v mene starostu obce a domácich organizátorov rozlúčil Michal Šerfel.
Matúš Jančík

45. ročník tatranského pohára
Kontinentálny a Slovenský pohár v behu na lyžiach otvorí 45. ročník Tatranského pohára
v behu na lyžiach na Štrbskom Plese

Štrba, 27.11.2017
Štrbské Pleso bude 16.-17. decembra
2017 dejiskom už 45. ročníka Tatranského pohára v behu na lyžiach. Preteky sú
prvým kolom kontinentálneho pohára FIS
Slavic Cup a odštartujú aj preteky Slovenského pohára dorastu a dospelých.
Športový klub Štrba dlhodobo organizuje kontinentálny pohár FIS Slavic Cup. V
minulom ročníku sa na tomto tradičnom
lyžiarskom podujatí predstavili pretekári
zo 14 krajín a aj tento rok organizátori
očakávajú vysokú medzinárodnú účasť.
Riaditeľ pretekov Matúš Jančík informuje,
že v sobotu dopoludnia je pre pretekárov
pripravený šprint klasickou technikou. Zúčastniť sa ho môžu všetci pretekári nad
16 rokov, ktorí sú registrovaní v medzinárodnej lyžiarskej asociácii FIS. V nedeľu budú preteky s intervalovým štartom
voľnou technikou a okrem medzinárodnej
časti odštartuje v nedeľu zároveň prvé
kolo Slovenského pohára v behu na ly-

žiach v kategóriách dorastu a dospelých.
Muži, juniori a starší dorastenci pobežia
10 kilometrov na okruhu v dĺžke 2,5 kilometra. Ženy, juniorky a staršie dorastenky odbehnú 7,5 kilometra a mladší
dorastenci a dorastenky odbehnú 5 a 4
kilometre dlhú trať.
Oficiálny tréning na víkendové preteky
je naplánovaný na piatok popoludní a organizátori prosia všetkých návštevníkov,
aby si pred plánovanou návštevou tratí
prečítali informácie o lyžiarskych tratiach
a rešpektovali obmedzenia, ktoré sú pre
organizáciu tohto podujatia nevyhnutné.
Počas pretekov a oficiálnych tréningov
budú trate pre verejnosť uzavreté a po
trati sa môžu pohybovať iba označení
účastníci pretekov.
V súčasnosti sú na Štrbskom Plese
dobré podmienky pre bežecké lyžovanie,
aj keď sezóna ešte nebola oficiálne otvorená. V športovom areáli je denná služba,
ktorá vykonáva prípravné práce. Predpoveď počasia naznačuje, že príchod de-

cembra bude mrazivý a správcom areálu
sa vďaka umelému zasnežovaniu podarí
vytvoriť čo najlepšie podmienky pre medzinárodné preteky a návštevníkov športového areálu.
Organizátormi Tatranského pohára sú
dobrovoľní rozhodcovia zo Športového
klubu Štrba, ktorí každoročne pripravujú
podujatia v behu na lyžiach a cestnom
behu. Okrem Tatranského pohára sa na
Štrbskom Plese 18. februára 2018 uskutočnia aj verejné preteky v behu na lyžiach Štrbské bežky a v marci Slovenský
pohár uzavrú Majstrovstvá Slovenskej
republiky. V decembri okrem domáceho
klubu zorganizujú preteky aj organizátori
z TJ Tatran Gerlachov. 29.-30. decembra
2017 sa uskutočnia medzinárodné preteky FIS, Memoriál 24 padlých hrdinov SNP.
Tlačová správa ŠK Štrba
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POZVÁNKA
Pozývame priaznivcov volejbalu na

38. ročník VOLEJBALOVÉHO TURNAJA

O POHÁR STAROSTU OBCE
Turnaj sa uskutoční dňa 30. 12. 2017 (sobota) o 8.30 hod.
v telocvični Základnej školy v Štrbe
- štartovať môžu muži aj ženy, bez obmedzenia veku
- občerstvenie je zabezpečené
- vstup len v športovej obuvi
Tešíme sa na Vašu účasť!
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zasmejme sa
Zopár viet na úvod.
Rok sa už pomaly blíži ku koncu
a začína sa tradičná predvianočná
naháňačka, spojená s nákupnou horúčkou, aby sme si potom naplno vychutnali sériu sviatkov na prelome rokov.
Prajem všetkým čitateľom Štrbských
novín príjemné prežitie vianočných
sviatkov a všetko najlepšie v novom
roku 2018.
Pre pobavenie a spestrenie tejto
sviatočnej atmosféry vybral som pre
Vás za hrsť vtipov.
Stenlly
V obchodnom dome:
-Nech sa páči, čo si želáte?
-Chcela by som pod stromček kúpiť
manželovi nejaký darček.
-A čo by to malo byť?
-To je jedno, hlavne aby to veľa nestálo
a aby som to mohla používať aj ja.

Rozprávajú sa pri káve dve blondínky:
-Daj mi prosím recept na ten vianočný
koláč.
-Dobre, píš si. 10 lyžíc hrubej múky, 8
lyžíc cukru, 2 lyžice škorice...
-Ďalej mi už ani nediktuj, toľko lyžíc
doma nemám.

Pýtajú sa škóta čo kúpil manželke na
Vianoce:
-Strašne veľmi chcela nové náušnice,
tak som jej na tieto Vianoce dal prepichnúť uši.
Pán v obuve:
-Prosím si dámske čižmičky číslo 41.
- A aký model a farbu?
- To je jedno, manželka ich príde po
sviatkoch aj tak vymeniť.
Kto sa bojí, nech nejde do lesa – pre
vianočný stromček. Upravené príslovie.
Debatujú dvaja
chlapi pri pive:
- Ďuro, čo si myslíš, že dostaneš
na Vianoce?
-Asi chlapa, videl
som ho už u manželky v skrini.

Chlapček volá z obývačky na mamu
v kuchyni:
-Mamííí, horí nám stromček!
-Hovorí sa svieti nám stromček,
miláčik.
-Dobre, mami už nám svieti aj záclona!

Zbláznila si sa ?!?
Ja čakám po Novom roku daňovú kontrolu
a ty mi kúpiš pásikavé pyžamo!

Stretnú sa dvaja
dôchodcovia:
-Čo si dostal na
Vianoce?
-Päť kilo reklamných letákov.

Čínsky obchod:
Umelý vianočný stromček - príbalový
leták:
Tyčka - 1 ks.
Vetvičky - 46 ks.
Ihličie - 18 743 ks.
Montážne lepidlo - 5 litrov.
Stránku pripravil :

Remeselník Stanislav -Stenlly

karikaturista, výtvarník , grafik a ilustrátor

Radšej si po milovaní
v posteľôčke leňošiť,
ako sa po krkahájoch
kvôli selfie plahočiť.
Ku slaninke slivovička,
s klobáskou si selfie sprav
a popri tom peňaženku
po celý rok plnú maj.
Zdraví, šťastní,
úsmev v tvári,
aj bez selfie nech sa darí.

Karikatúra:
- originálny darček k výročiam a sviatkom
Kreslenie karikatúr naživo:
- na firemných akciách a večierkoch
- na svadbách a súkromných oslavách
- na stužkových, plesoch
- spoločenských akciách
Grafické návrhy:
- logá, reklamy, maskoti
- plagáty, vizitky, pozvánky a iné tlačoviny
-web stránky a prezentácie
Animácie: - prezentácie, reklamy
Ilustrácie: - kníh a časopisov
Maľovanie na stenu:
-rozprávkové detské izby
-škôlky, detské kútiky v hoteloch
mobil: +421 905 389 325
mail: stenlly55@gmail.com
www: stenllyremeselnik.sk
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