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Zima ešte neskončila. Príďte si zalyžovať na výborne upravené
lyžiarske bežecké trate a zjazdovky na Štrbskom Plese.
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Poslanci Obecného zastupiteľstva sa prvýkrát v tomto roku zišli
na rokovaní
V pondelok 29. januára 2018 sa zišli
poslanci Obecného zastupiteľstva v Štrbe na
1. zasadnutí v tomto roku, aby prerokovali a
schválili nový územný plán obce, ktorý predstavuje prvý komplexný územný plán, kde sú
spracované všetky tri časti obce Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. Územný plán
bol spracovaný tak, aby bol možný ďalší roz-

Rokovanie obecného zastupiteľstva.

voj obce s dlhodobými zámermi na obdobie
20 až 25 rokov. V ďalších bodoch poslanci
prerokovali a schválili zápis do kroniky obce
za rok 2016, odmenu pre kronikára, Požiarny
poriadok Obce Štrba, predaj 69 m2 pozemku
pod kioskovou trafostanicou na Štrbskom
Plese pre Východoslovenskú distribučnú,
a.s. Taktiež schválili udelenie Čestného
občianstva in memoriam pre Jána
Šorala, ktorý dlhé
roky pôsobil v Štrbe
v oblasti školstva a
zaslúžil sa o rozvoj
folklóru v obci a
MUDr. Jána Zubala, ktorý pôsobil v
Štrbe ako všeobecný lekár, bol veľmi
obetavý a zaslúžil
sa o značný rozvoj zdravotníctva.
V ďalších bodoch
boli prerokované
a schválené Akč-

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠTRBA
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce
Štrba, ktoré zasadalo 29. januára 2018, poslanci
obecného zastupiteľstva schválili nový ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE ŠTRBA a jeho záväznú časť vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením obce č.
1/2018, ktorý ustanovuje zásady a regulatívy
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie,
prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, zásady a regulatívy starostlivosti
o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch
zelene, zásady a regulatívy ochrany a využívania
prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt
a významných krajinných prvkov, hranice medzi
súvisle zastavaným územím obce alebo územím
určeným na zastavanie a ostatným územím
obce, zásady a regulatívy verejného dopravného
a technického vybavenia a občianskeho vybavenia, plochy pre verejnoprospešné stavby, na
vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
Prvýkrát je Územný plán spracovaný súčasne
pre celé katastrálne územie obce, t.j. všetky jej
tri časti Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.
Ing. Katarína Kumorovitzová

ný plán k aktualizácii PHSR obce Štrba na
roky 2018-2019 s výhľadom na rok 2020,
súhrnná správa o kontrolnej činnosti za
rok 2017, prenájom pozemkov parc. KN-C
č. 2275/65, 2275/74 a 2275/71, vedené
na LV č. 1 Obce Štrba, k.ú. Štrba pre DOM
SENIOROV Tatranská Štrba, n.o., Horská
76/28, 059 41 Tatranská Štrba na výstavbu
ďalšieho objektu sociálnych služieb, zrušenie
uznesenia č. 98/2017, ktorým bol schválený
zámer zmeny v prenájme telocvične v Tatranskej Štrbe. Bolo schválené udelenie Ceny
obce pre Pavla Sokola, Liptovská 53/2, Štrba za výrazný podiel na rozvoji obce v duchovnej oblasti, zásluhy pri výraznom skvalitnení stavu objektov evanjelickej cirkvi a.v.
a pri rozvoji kultúry a pre Mgr. Jána Marosiho, Školská 169/4, Štrba za výrazný podiel
na rozvoji obce v oblasti školstva, športu a
medzinárodnej spolupráce. Ďalej prerokovalo
prenájom priestorov ambulancie praktického
lekára pre MUDr. Ludrovanovú.
Ing. Oľga Netočná,
prednostka OcÚ
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Polročné hodnotenie v Základnej škole Štrba
23. 1. 2018 sa uskutočnila klasifikačná porada, ktorá uzavrela I. polrok v základnej škole. V nej sme hodnotili prospech a správanie našich
žiakov. Výchovné opatrenia záškolákov sme riešili priebežne počas celého obdobia, kedy je nám veľmi nápomocná spolupráca s obecnou políciou
a komisiou školstva a kultúry pri obecnom zastupiteľstve. Prvý polrok sme ukončili karnevalom so športovou tematikou ku blížiacim sa ZOH v
Pjongčangu.
Každoročne počas celého školského roka
majú žiaci možnosť využívať vzdelávacie poukazy na záujmovú krúžkovú činnosť. Naši žiaci
mali najväčší záujem o tieto záujmové útvary:
finančná gramotnosť a florbal na 2. stupni,
hasičský, krúžok športovej prípravy žiakov
I. stupňa.
Kultúrne poukazy žiaci využívajú počas
školského roka priebežne na výchovné koncerty a kultúrne podujatia rôzneho zamerania
a obsahu, ktoré prinášajú žiakom obohatenie
a spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Dôležitým momentom pre našich piatakov
bolo celoštátne testovanie T-5, kde žiaci boli
preverení z vedomostí I. stupňa. Výsledky
ukázali, že naši piataci sa pohybujú tesne pod
celoslovenským priemerom. Do testovania
sa zapojili aj žiaci, ktorí prišli do našej školy
zo ZŠsMŠ Lučivná, ich vedomosti z I. stupňa
však nevieme ovplyvniť.
Počas 1. polroka sme absolvovali množstvo súťaží na školskej a obvodovej úrovni a
úspešní žiaci nás budú reprezentovať aj na
okresných kolách.
Úspešní riešitelia internetovej súťaže I-Bobor:
Natália Bednárová, Zina Pantůčková, Bianka
Jakubcová, Patrik Kováč, Viktória Jacková,
Lukáš Barilla, Juliana Starigazdová. Účasť na
okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka – Soňa Coganová, úspešní riešitelia Pytagoriády - Zina Pantůčková a Bianka Jakubcová,

Piataci počas celoštátneho testovania T-5.

Alena Gregušková nás budú reprezentovať v
okresnom kole. Zo školského kola dejepisnej
olympiády postúpili do okresného kola traja
žiaci, a to: Ján Hurajt, Soňa Coganová a Karin
Bieliková. Veľké zastúpenie do okresného kola
máme v geografickej olympiáde, kde nás bude
reprezentovať 9 žiakov – Zoja Jurínová, Bianka Jakubcová, Veronika Simová, Ján Hurajt,
Juliana Starigazdová, Viktória Jacková, Erik
Jonas, Filip Juríček a Soňa Coganová. Nina
Jurínová, Laura Kováčová a Michaela Kováčová sa zúčastnili Štolcovej Hranovnice. Účasť
na okresnom kole Šaliansky Maťko – Juliana

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, Zina Pantůčková.

Starigazdová, Sofia Djurbová.
V športových súťažiach sme si v rámci okresu zmerali sily v cezpoľnom behu školských
družstiev žiačok v zložení Margaréta Sokolová, Natália Sokolová a Viktória Hurajtová,
ktoré obsadilo pekné 5. miesto, v cezpoľnom
behu Tatranskej lyžiarskej ligy a I. stupeň je
celoročne zapojený do hokejbalovej žiackej
ligy. V jesennom období 3.-4.ročník absolvoval
základný kurz plávania na plavárni vo Svite.
Základná škola Komenského vo Svite nám
vyšla v ústrety a žiaci si počas plaveckého
výcviku vyskúšali aj dopravné ihrisko, kde sa
mohli zdokonaliť v dopravných značkách a
cestných predpisoch. V mesiaci január žiaci
6.,7. a 8.ročníka využili možnosť výborných
snehových podmienok na Štrbskom Plese a
absolvovali kurz zjazdového lyžovania. V tom
istom období žiaci I. stupňa si vyskúšali bežecké lyže na Zimných hrách v prírode, kedy pre
mnohé deti to bol prvý kontakt s bežeckými
lyžami.
Veríme, že naši žiaci budú úspešní aj
v II. polroku a úspešných riešiteľov, ako aj postupujúcich na krajské a celoslovenské kolá
bude pribúdať.
Do II. polroka prajem našim žiakom aj učiteľom veľa zdravia, šťastia, ľudského porozumenia, úspechov a zaujímavých projektov, aby
naša škola naďalej fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská,
riaditeľka ZŠ Štrba
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Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
Určite ste sa za posledné roky stretli s pojmom oblastná organizácia cestovného ruchu, tzv. „OOCR-ka“. Aj prostredníctvom Štrbských novín vám
chceme priblížiť činnosť našej Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (OOCR RVT).
Organizácia bola založená podľa zákona č.
91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu v roku
2012. Od tohto obdobia
podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom
území a chráni záujmy
svojich členov.
Členmi OOCR RVT
sú: Mesto Vysoké Tatry,
Mesto Poprad, Obec Štrba, Združenie cestovného Benátska noc patrí už k tradičným podujatiam, ktoré organizuje obec v spolupráci s OOCR.
ruchu Vysoké Tatry, Tatry
Mountain Resorts, a.s. a Aquapark Poprad, OOCR RVT obec Štrba v uplynulom roku nila sa svetelná výzdoba na Štrbskom Plese.
s.r.o.
zorganizovala kultúrne a športové podujaVyrobili sa pamätné medaily Šoldov,
Medzi základné ciele OOCR RVT je možné tia, napr. verejné bežecké preteky „Štrbské spolufinancovalo sa novovytvorené Tuzaradiť podporu, propagáciu a vytváranie bežky“, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, risticko-informačné centrum Štrbské
podmienok pre rozvoj cestovného ruchu na veľkonočné podujatie, odomknutie vôd ja- Pleso a nová marketingová stránka
území členov OOCR, reprezentovať a rozvíjať zera Štrbské pleso, Benátsku noc, Štrbskú www.strbskepleso.sk.
športovú smršť,
OOCR vydáva propagačný materiál – letĽudové umelecké ný a zimný sprievodca, trhacie mapy, Tatry
remeslá, vianočnú magazín, podporila posilnené spoje zubačky
slávnosť spojenú s a TEŽ počas letnej turistickej sezóny v Tatvianočnými trhmi, rách, v zimnej sezóne skibus na Štrbskom
či
silvestrovské Plese, videoprezentácie a televízne spoty
podujatie na Štrb- na výstavách, veľtrhoch a médiách v SR i
skom Plese.
v zahraničí.
V júli 2017 sa
Ciele, ktoré si OOCR Región Vysoké Tatry
uskutočnil
na stanovila sa snaží napĺňať, prácu vylepšovať
Štrbskom
Plese a prilákať čoraz viac spokojných návštevní1. ročník Rezbár- kov do regiónu.
skeho sympózia,
Ing. Anna Hurajtová
ktorého výsledkom
boli drevené sochy
V júli 2017 sa uskutočnil na Štrbskom Plese 1. ročník Rezbárskeho sympózia. zvierat, po podujatí
rozmiestnené po
región na domácom a zahraničných trhoch. Štrbskom Plese.
Pod vedením predsedu oblastnej orgaAj toto podujatie bolo financované z OOCR
nizácie Michala Sýkoru sa aj v roku 2018 Región Vysoké Tatry.
OOCR RVT sústredí na:
Z dotačných a členských prostriedkov
•rozvoj turistickej infraštruktúry
OOCR Región Vysoké Tatry boli na Štrb•podporu miestnej dopravy
skom Plese v rámci skvalitnenia služieb
•štatistiky, výskumy a analýzy
pre bežcov lyžiarov zakúpené: nafukovací
•strategické plánovanie,
oblúk do priestoru štartu a cieľa, komplexplánovanie rozvoja destinácie
né značenie bežeckých lyžiarskych tratí na
•marketing a propagáciu destinácie
Štrbskom Plese, štátne vlajky na športové
•podporu tvorby produktu
podujatia, úschovňa pre bežcov-lyžiarov
a podpora atraktivít
a ďalšie materiálno-technické vybavenie
•podporu turistických
v areáli.
informačných centier
Opravila sa telocvičňa v Tatranskej Štrbe, Nové značenie bežeckých lyžiarskych tratí na
V spolupráci a s finančnou dotáciou schody ku zubačke v Tatranskej Štrbe, dopl- Štrbskom Plese.
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zo života obce

73. výročie oslobodenia obce
Pietnym aktom 29.1.2018 sme si pripomenuli oslobodenie našej obce za účasti
občanov, predstaviteľov organizácií pôsobiacich v obci a žiakov základnej školy.

Ekumenické bohoslužby
Aj tohto roku sa uskutočnili ekumenické bohoslužby – v Štrbe v Rímskokatolíckom kostole (21.1.2018) a v Tatranskej Štrbe v Dome seniorov (28.1.2018).

Športový ples
V Reštaurácii Martek sa konal 27.1.2018
piaty ročník Športového plesu, ktorý zorganizovali zástupcovia futbalového a lyžiarskeho oddielu ŠK Štrba. Plesu sa zúčastnilo
57 ľudí, ktorých počas celého večera zabával známy moderátor Jozef Pročko a DJ
Martek. Pročko neostal nič dlžný svojej povesti a od prvého spoločného „stoličkového
tanca“, cez rôzne zábavné súťaže až po karaoke nenechal v kľude sedieť ani jedného
účastníka plesu. Okrem zážitkov si všetci
hostia, kuchári aj čašníčky odniesli farebné
účesy z Jožovho plesového kaderníctva.
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Hasičský ples
10. februára 2018 sa v Reštaurácii Martek
konal 1. Hasičský ples, ktorý zorganizoval
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba. Dobrovoľní
hasiči chcú pokračovať v tradícii hasičských
zábav a majálesov, ktoré sa v našej obci
konali v minulosti a 1. Hasičským plesom
nadviazať na túto tradíciu. Plesajúcich bolo
menej, no vládla výborná atmosféra, ktorú
umocnil ešte aj program DFS Štrbianček a
presne o polnoci sa predviedli dievčatá Sanyah a Kitana so svojou ohnivou šou. Celým
večerom hostí sprevádzal a zabával DJ XXL
Juraj Macko. Organizátori srdečne ďakujú
všetkým sponzorom, ktorí ples podporili a
venovali ceny do tomboly a zároveň sa tešia
na ďalší ročník Hasičského plesu.
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Karneval v základnej škole
Pravidelne pred odovzdávaním polročných vysvedčení organizujú v základnej
škole karneval. Nebolo tomu inak ani v
tomto roku. Deti sa naň tešili a rozmýšľali,
akú masku si zvolia. Keďže je rok zimnej
olympiády, všetky masky boli v športovom duchu. Pekne vyzdobená telocvičňa,
masky, veseliace sa deti, zábavné súťaže,
to všetko patrí ku karnevalu.

Karneval v materskej škole
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Fašiangy

Štrbský Ski-alp Test + Race
Na Štrbskom Plese sa konal 4. ročník zábavných pretekov spojených s testovaním skialpovej výstroje
popredných svetových značiek.
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Spoločenské organizácie a spolky pôsobiace v obci hodnotili svoju
činnosť za uplynulý rok
Futbalový oddiel ŠK Štrba
V roku 2017 pracoval výbor futbalového
oddielu v zložení:
Pokladník: 		
Hospodár:		
Členovia výboru:
			
			
			
			
			
			
			
ISSF manažér: 		
Vedúci „A“ mužstva:
Tréner „A“ mužstva:
Tréner „U15“ mužstva:
Tréner „U11“ mužstva:

Ing. Róbert Šulák
Gerd Řeháček
Mgr. Marek Tekeľ
Ján Sokol
Miroslav Pleteník
Ján Michalko
Miroslav Macko
Marián Macko
Ján Gavalier
Tomáš Jacko
Ľubomír Brezina
Marián Koreň
Milan Ondruš
Ľubomír Levocký
Miroslav Ivan

Futbalový oddiel tvoria 4 mužstvá:
- mužstvo mužov, hrajúce v V. Podtatranskej lige dospelých VSFZ
- mužstvo žiakov „U15“, hrajúce
v IV. lige sk. „A“ PFZ
- mužstvo mladších žiakov „U11“, hrajúce v I. triede LFZ
- mužstvo starých pánov, hrajúce priateľské zápasy s mužstvami starých pánov z Liptova.
Žiacke mužstvo „U15“ svoje zápasy
hráva v súťaži riadenej Podtatranským
futbalovým zväzom. Po jesennej časti
ročníka 2017/2018 mužstvo skončilo
na 3. mieste s 12 bodmi a skóre 46 : 26.
Mužstvo mladších žiakov „U 11“ je
spojené s mužstvom z futbalového oddielu ŠK Kriváň Važec a hráva svoje
zápasy v súťaži riadenej Liptovským
futbalovým zväzom. Po jesennej časti
ročníka 2017/2018 mužstvo skončilo na
5. mieste s 18 bodmi a skóre 62 : 31.
„A“ mužstvo skončilo v IV. lige sever
VSFZ v ročníku 2016/17 na 14. mieste
s 28 bodmi a skóre 32 : 84, s čím sme
samozrejme, neboli spokojní.
Po skončení súťažného ročníka kvôli
nestabilným výkonom sa výbor rozhodol
prihlásiť mužstvo do V. Podtatranskej
futbalovej ligy dospelých VSFZ. Počas letného obdobia sa zmenil káder a

Členovia futbalového oddielu počas svojho rokovania.

mužstvo doplnilo veľa mladých talentovaných hráčov. Aj napriek veľkej snahe
celého kolektívu (hráčov, trénera, výboru) sa nám nepodarilo získať očakávané umiestnenie v tabuľke. Striedali sa
nám dobré a slabšie výkony. Veľmi sme
oceňovali pri hráčoch vysokú účasť na
tréningoch, žiaľ, to nebolo odzrkadlené
v majstrovských zápasoch. Atmosféra v
mužstve bola niekedy, samozrejme, pre
nepriaznivé výsledky veľmi napätá. Po
skončení jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 mužstvo skončilo na
13. mieste s 17 bodmi a skóre 38 : 37.
Po dohode s trénerom Milanom Ondrušom sme sa rozhodli zmeniť post trénera. Za všetko, čo pre náš klub urobil, mu
chceme v mene celého futbalového oddielu poďakovať a zároveň popriať veľa
úspechov v ďalšej práci.
Aj napriek aktuálnemu postaveniu
v tabuľke veríme hráčom a snažíme sa
urobiť všetko pre to, aby sme sa dostali
do prvej polovice tabuľky. Myslíme si, že
hra celého mužstva je určite lepšia ako
aktuálne umiestnenie v tabuľke.
Do jarnej časti súťaže ideme pod vedením nového trénera Jána Vitka, ktorého sme privítali na výročnej členskej
schôdzi.
Okrem pravidelných súťažných zápasov, ktoré jednotlivé mužstvá hrávajú

vo svojich súťažiach, sa v zimnom aj v
letnom období odohrali v rámci prípravy
priateľské zápasy. O plánovaných zápasoch hráčov budú informovať vedúci
mužstiev a tréneri. Prvý prípravný zápas
v tomto roku odohráme proti Važcu.
Futbalový oddiel pripravil a zorganizoval v spolupráci s lyžiarskym oddielom
v minulom roku štvrtý ročník Športového plesu. Ďalší ročník, piaty sa konal
27. januára 2018, ktorý moderoval známy slovenský zabávač Jozef Pročko.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým funkcionárom, hráčom, ako aj sponzorom a všetkým milovníkov futbalu v
Štrbe za spoluprácu v roku 2017.
Výbor futbalového oddielu
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základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
9. februára 2018 sa členovia ZO SZPB ké múzeum a monumentálny pamätník So- v SZPB a za stále omladzovanie členskej
stretli na výročnej členskej schôdzi, aby vietskej armády. Pôsobivá bola návšteva základne.
V diskusii rezonovala práve otázka spozhodnotili svoju činnosť za posledný rok.
drevených gréckokatolíckych kostolíkov
Organizácia má k dnešnému dňu 34 čle- v Bodružali a Ladomírovej, zapísaných do lupráce SZPB a žiakov ZŠ a potešujúca
nov a aj keď už, bohužiaľ, nie sú v nej za- Zoznamu pamiatok kultúrneho dedičstva bola správa zástupkyne riaditeľky školy
stúpení priami účastníci boja za národné UNESCO. V programe bola aj prehliadka Ing. Beáty Pastuchovej o účasti žiakov na
oslobodenie, vojaci a partizáni, ktorí bojo- nemeckého vojenského cintorína v Hun- súťaži Medzníky 2. svetovej vojny. Dala
prísľub, že deti každoročne roznesú kvetivali proti fašizmu, jej dôležitým poslaním je kovciach.
zachovať odkaz protifašistického odboja,
73. výročie SNP si odbojári pripomenuli ny na hroby zomrelých členov SZPB – priapestovať hrdosť na slávne historické medz- aj na regionálnych oslavách na Partizán- mych účastníkov odboja. Diskutovalo sa aj
níky a vychovávať hlavne mládež k láske skej lúke na Podbanskom. Slávnosti sa o starostlivosti o hroby desiatnika Kajabu
k vlasti. Je potešujúce, že každoročne sa k zúčastnila 9-členná delegácia ZO, ktorú a neznámeho vojaka, ktorí padli v katastri
tomuto jej postoju hlásia noví sympatizanti viedol starosta obce Michal Sýkora a po obce a pochovaní sú na našom cintoríne.
a v minulom roku jej rady rozšírilo 6 no- jej skončení položili vence k pomníku SNP Starosta obce ponúkol pomoc pri čistení
vých členov.
na Štrbskom Plese a k pamätnej tabuli hrobov a aj pri úprave hrobu neznámeho
vojaka. Zuzana Sviteková prejavila iniciaZákladnou činnosťou organizácie sú v Tatranskej Štrbe.
tradičné pietne akty kladenia vencov pri
Pre 6 členov organizácie budú neza- tívu pripraviť pre žiakov ZŠ besedu o priepomníkoch padlých hrdinov v 2. svetovej budnuteľné aj oslavy SNP a výsadku behu vojny v našej obci. Prítomných zaujal
vojne a v Slovenskom národnom povstaní. 2. paradesantnej brigády v Krpáčove. Boli tragický osud vypálenej dediny Kalište a
V tejto oblasti je odbojárom prirodzeným spomienkou na hrdinskú vojenskú jednot- rozhodli sa organizovať autobusový zájazd
partnerom obec Štrba, osobitne starosta ku, ktorá v horách pokračovala v boji proti na tieto pamätné miesta.
Na záver odznelo poďakovanie za poobce Michal Sýkora, ktorý zároveň zastá- nacistickým vojskám. Zájazd organizoval
moc a spoluprácu starostovi obce, Obecva funkciu tajomníka tejto organizácie. V Oblastný výbor SZPB v Poprade.
minulom roku pri príležitosti 73. výročia
Na výročnej schôdzi si členovia pripome- nému úradu v Štrbe, ZŠ, Pozemkovému
SNP a v tomto roku pri príležitosti 73. vý- nuli 75. narodeniny predsedu organizácie spoločenstvu, Poľnohospodárskemu družročia oslobodenia obce sa v areáli pomní- Pavla Otčenáša, ktorému zástupcovia Ob- stvu, Reštaurácii Martek, predajni Petruška Smútiaca mať stretli členovia SZPB, lastného výboru na Obecnom úrade v Štr- ka i Klubu dôchodcov v Štrbe.
Anna Gejdošová
zástupcovia obce, Základnej školy, Poľ- be odovzdali medailu za dlhoročnú prácu
nohospodárskeho
družstva a ďalší
občania, aby vzdali
úctu hrdinom týchto pamätných udalostí.
V
májových
dňoch, keď sme
si pripomínali výročie ukončenia
2. svetovej vojny,
sa členovia ZO
SZPB a ich sympatizanti zúčastnili tematického zájazdu
do
Duklianskej
oblasti. Prezreli si
pamätné miesta
Karpatsko-duklianskej
operácie,
vojenský
cintorín
príslušníkov
1. československého armádneho zboru a položili kyticu
kvetov k pamätníku československej armády. Vo
Svidníku navštívili Členovia ZO SZPB v Štrbe sa každoročne zúčastňujú kladenia vencov pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania
Vojenské historic- na Štrbskom Plese.
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Dobrovoľný hasičský zbor Štrba
Hasiči hodnotili svoju činnosť na výročnej zvýšil z troch kusov na štyri. Od sponzora jednotiek. Zvolávacie správy môže zasielať
členskej schôdzi, ktorá sa konala 2. februára sme dostali striekačku PS 15, ktorá je zara- veliteľ DHZ Ján Zluky, predseda DHZ Michal
2018 v Reštaurácii Martek. Rok 2018 je pre dená ako zásahová. Ďalej sú to 2 kusy PS 8 a Garaj a starosta obce Michal Sýkora.
hasičov významným, pretože si budú na všet- motorové čerpadlo Heron.
V roku 2017 táto aplikácia SMS-správ bola
kých podujatiach pripomínať 140. výročie pôV priebehu roka 2017 sme dostali od ďal- niekoľkokrát aj použitá.
sobenia. Na rokovaní boli prítomní aj hostia: šieho sponzora elektrocentrálu o výkone 7,5
Tohto roku 2018 chceme pripojiť obecnú
prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR kw.
sirénu na miestny rozhlas, aby bolo všade
Pavol Ceľuch, člen Predsedníctva DPO SR a
Od Pozemkového spoločenstva Urbár Štr- dostupné zvolávanie členov DHZ k zásahom.
predseda KV DPO Prešov Marián Rušin, ria- ba sme dostali 2 ks nových motorových píl
diteľ Okresného výboru DPO Poprad Michal značky Husgvarna, ktoré tiež boli zaradené do
Technická pomoc a požiarne zásahy
Šerfel, starosta obce Michal Sýkora a výbor výzbroje DHZ.
Technickým zásahom 2.1.2017 na výzvu
Spolku dobrovoľných hasičov zo Štěpánkovíc.
Naše DHZ vlastní 6 prenosných vysielačiek obecného úradu, sa začal nový rok na ŠtrbRokovanie viedol veliteľ zboru Ján Zluky a a dve automobilové, ktoré sú zabudované v skom Plese pri čistení kanalizácie v areáli pod
skokanskými mostíkmi, za účasti
správu o činnosti predniesol predseda DHZ Michal Garaj.
4 členov a vozidla Iveco.
Sme tu dobrovoľní nadšenci,
DHZ v priebehu roka vykonal
ktorí aj v roku 2017 pomáhali
takýchto technických zásahov pri
ľuďom a plnili heslo „Bohu na
čistení kanalizácie 13-krát.
slávu, blížnemu na pomoc“.
Hneď na to – 9.1. sme boli
Našu hasičskú základňu na zapožiadaní od ŽSR o pomoc pri
čiatku roka 2017 tvorilo 86 členov.
vyprostení osobného vozidla, ktoré zapadlo do snehu pri oprave
V priebehu roka vstúpilo do DHZ
6 členov, zomreli dvaja členovia.
poruchy na železničnej trati vedľa
Na výročnej schôdzi 17.12.2016
železničného mosta na Štrbe-zastávke. Akcie sa zúčastnilo 7 člebol zvolený nový výbor DHZ, kde
nov a vozidlo Iveco.
boli zvolení siedmi mladí členovia. Celý výbor DHZ sa skladá zo
30.1. hneď zrána, nastúpili
17 členov. Výbor sa stretáva Výročnej členskej schôdze sa zúčastnil prezident DPO SR P. Ceľuch.
3 členovia s vozidlom Iveco na
pravidelne 1x mesačne a podľa
Tatranskú Štrbu do kotolne Penziónu Gabriela, ktorá bola zaplavená splaškapotreby a situácie aj viackrát. Od roku 2017 Tatre a v Ivecu.
V roku 2017 bol zakúpený vzduchový kom- mi z upchatej obecnej kanalizácie.
máme vo výbore aj dve ženy, a to tajomníčku
V priebehu roku 2017, na požiadanie obec– Evu Gavalierovú a pracovníčku s mládežou presor o výkone 8 Bar, ktorý slúži na tlačenie
ného úradu, bolo niekoľko ďalších technických
vzduchu pre Tatru 148.
Barboru Tomkovú.
výjazdov. Ako vyčistenie rigola okolo cesty
V roku 2017 náš hasičský zbor bol zaradený orgánmi HZZ a DPO SR do skupiny „A“,
smerom na Šuňavu, umývanie a čistenie ciest
Školenie, výcvik, odborná príprava
kde doba výjazdu jednotky od vyhlásenia
Ešte 21.12.2016 bola vykonaná kontrola na- vodou na Štrbskom Plese po zime, regulácia
poplachu je 10 minút (jeden+3), kde môžem šej DHZ na rok 2017 Krajským riaditeľstvom dopravy pri hoteli Sipox pre firemné hry, tiež
HZZ z Prešova za účasti Okresného HZZ zabezpečenie ohňovej šou na svahu Solisko
konštatovať, že sa nám to aj darí plniť.
V roku 2017 sa DHZ Štrba staral o zvere- z Popradu. Išlo o tzv. ostrý poplach a výzva bola na Štrbskom Plese. Tiež sme boli pripravení
nú techniku, ktorej počet sa stále zvyšuje. Je daná starostom obce Michalom Sýkorom. Po asistovať pri pomoci polícii a HZZ v rodinnom
to cisterna Tatra 148, ktorá bola 19.9.2015 nástupe 13 členov DHZ pokračovala kontrola spore v byte, v budove pošty v Štrbe.
venovaná našej obci. Pri jej odovzdávaní mi- materiálno-technického vybavenia, kontrola
Na začiatku augusta bol jeden z najpripranister vnútra Róbert Kaliňák upozornil, že je PHM vo vozidlách a celková akcieschopnosť vovanejších technických výjazdov – k vystúpotrebné, aby vozidlo prešlo opravou, a to našej DHZ. Kontrola dopadla s hodnotením: peniu umeleckého súboru Lúčnica na Štrbskom Plese.
sa aj v roku 2017 uskutočnilo. Pri návrate z - veľmi dobre -.
V marci absolvovali 10 členovia základný
Činnosť DHZ pri tomto vystúpení spočívala
technického výjazdu na základňu sa pokazila spojka. Hneď na druhý deň obecný úrad kurz odbornej prípravy členov hasičských jed- v zabezpečení vody pre záťažové nádoby na
zabezpečil opravu v Poprade – bývalé dielne notiek v počte 40 hodín.
tribúne. Na hlavnom vystúpení umeleckého
Na konci apríla sa uskutočnilo školenie súboru náš DHZ vykonával protipožiarnu
Štátnych lesov SR.
zdokonaľovacej prípravy členov hasičských asistenciu + technickú pomoc pri odťahovaní
Ďalšia zverená technika je:
- vozidlo IVECO DEILLY s motorovou strie- jednotiek na úseku strojnej služby. Školenia pokazených osobných automobilov, usmerkačkou Magirus
sa zúčastnilo 6 osôb v trvaní dvoch dní – 16 ňovanie a reguláciu dopravy v križovatkách.
- protipovodňový vozík s výzbrojou
Ďalšia výpomoc bola pre bezpečnostnú služhodín.
- 16-miestny mikrobus Renault Master.
Od prvého zasadnutia nového výboru bu a zdravotnú záchrannú službu. Tejto akcie
Vozidlá, ktoré som spomenul, boli v roku 8.1.2017 v DHZ sa začal používať zvolávací sa zúčastnilo cca 40 členov, čo je asi polovica
2017 označené nápisom „Hasiči Štrba“ (ná- systém SMS-správou cez mobilnú aplikáciu. všetkých členov DHZ.
lepkou).
Za vyškolenie protipožiarnych hliadok a za
Do SMS správ je zapojených 48 členov, ktorí
Počet motorových striekačiek PS 12 sa majú školenie odbornej prípravy hasičských požiarnu bezpečnosť na tejto akcii, zodpove-
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dal aj pán Marián Rušin – krajský veliteľ DPO. druhé vyslobodzovanie prebiehalo za účasti
Protipožiarne zabezpečenie tejto akcie si siedmich členov a traktora, ktorý vlastní člen
vyslúžilo veľký obdiv a spokojnosť ako v sa- nášho DHZ. Do akcie bola zapojená polícia
motnom publiku, tak aj zo strany organizátora, Popradského aj Mikulášskeho okresu, DHZ
ktorý pre DHZ vyslovil veľké ĎAKUJEM.
Važec a Krajská správa ciest, ako aj starosta
Ďalšie také podujatie folklórneho rázu sa obce Štrba.
konalo 3.9. 2017 na Štrbskom Plese, a to
V nedeľu večer – 9. 12. 2017 – bol predvystúpenie FS SĽUK. Podujatie bolo pre ne- seda DHZ informovaný občanmi časti Vyšná
priazeň počasia trochu menšieho rázu a nižšej Šuňava, že u susedov horí hospodárska budova. Po dohovore s operačným strediskom
účasti divákov.
Z nášho DHZ sa tu zúčastnilo 36 členov a HZZ, sme boli do 15-stich minút v Šuňave,
3 kusy vozidlovej techniky. Organizátor po- kde už zasahovali – domáci DHZ a HZZ z Poďakoval za dobrú prípravu a pomoc celému pradu. Po dohovore s veliteľom zásahu naša
kolektívu.
jednotka v počte 5 členov zabezpečovala
Od 14. do 18. augusta 4 členovia nášho prístup k zdroju vody v časti Nižná Šuňava
DHZ a vozidlo Tatra 148 zabezpečovali dovoz odhádzaním snehu a natiahnutím dopravného
vody do cestných fréz pri frézovaní asfaltu na vedenia od zdroja k vozidlám.
štátnej ceste č. 18 v katastri našej obce – od
hranice kraja, po motorest Sosna.
Stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva
V pokojných jarných a letných mesiacoch vnútra SR a HZZ
u nás v požiarnej oblasti predsa nastal zvrat.
Dňa 25. 2. 2017 bolo v Prešove stretnutie
A to 16.8. o 12:00 hod. bol zástupkyni staros- ministra vnútra a predstaviteľov HZZ s členmi
tu obce ohlásený požiar slamy na PD Štrba dobrovoľných hasičských zborov Prešovské– v časti Šoldov. K
požiaru hneď dorazila osádka DHZ s
Tatrou 148, ktorá
sa práve vracala
od dodávky vody
pre cestné frézy, z
Tatranskej Štrby.
Požiar bol uhasený
v zárodku, za účasti
7 členov DHZ Štrba
a HZZ z Popradu –
hasičská stanica
Mengusovce.
28. 9. 2017 v dopoludňajších hodinách vyzval Krajský
HZZ v Prešove náš Hasiči po ukončení schôdze.
DHZ a ďalšie DHZ z
okolitých obcí k požiaru bývalého liečebného ho kraja, kde minister zhodnotil spoluprácu
ústavu v Štôle. K výjazdu nastúpilo 8 členov a dobrovoľných zborov s profesionálnymi. Náš
DHZ na stretnutí zastupovali 3 členovia, a
dve zásahové vozidlá – T148 a Iveco.
V nedeľu večer – 29. 10. o 18:30 hod. – to veliteľ, predseda a 1 člen revíznej komisie
opäť požiadal Krajský HZZ z Prešova starostu DHZ.
30. 10. 2017 sa konala v Martine konfeobce a veliteľa DHZ o pomoc pri odstránení
popadaných stromov na štátnej ceste Štrba rencia členov DHZ, kde sa zúčastnili tiež traja
– Štrbské Pleso, ako aj na ceste v chatovej ob- členovia DHZ.
lasti Tatranský Lieskovec. Akcie sa zúčastnilo
Družba Štrba – Štěpánkovice
5 členov a zásahové vozidlo Iveco.
Počas roka 2017 pokračovala družba me16.12. 2017 o 16:20 hod. vyzvalo operačné stredisko HZZ v Prešove náš DHZ k po- dzi hasičmi z družobnej obce Štěpánkovice a
moci pri vyslobodzovaní motorových vozidiel hasičmi zo Štrby.
28.9. sme sa stretli na Štrbskom Plese,
v snehovej kalamite na ceste medzi Štrbou a
kde naši hostia absolvovali výlet na Solisko
Važcom.
V prvej hodine boli vyslobodené dve vo- a vo večerných hodinách v družnej debate v
zidlá, o hodinu na to sme nastupovali znova k zasadačke DHZ, sme si vymenili skúsenosti
vyslobodzovaniu ďalších piatich vozidiel. Toto z požiarnych zásahov, ako aj bežnej činnosti.
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Šport a súťaže
20.5. 2017 – v sobotu na štadióne Športového klubu Štrba a konala súťaž mladých
hasičov – Memoriál Jána Jonasa a Dušana
Sokola.
O detských súťažiach informovala referentka mládeže Barbora Tomková.
2.7. 2017 sa uskutočnil 14. ročník súťaže v
hasičskom športe O pohár starostu obce Štrba. Zúčastnilo sa jej 24 družstiev DHZ a jedno
družstvo z HZZ z Popradu.
Štrbu reprezentovalo jedno družstvo mužov,
jedno družstvo žien a jedno družstvo dorasteniek.
Brigádnická činnosť
V priebehu roka 2017 sa pokračovalo v
rekonštrukcii zbrojnice, a to montážou vzduchového potrubia po garážach a montážou
ohrievača vody a ďalšími drobnými úpravami.
Ďalšou činnosťou bola častá oprava vozidla
T148, oprava a údržba požiarnych hadíc a požiarnej techniky.

Na štadióne členovia DHZ v spolupráci s
obecným úradom a pracovníkmi VPP uložili
elektrický kábel pre osvetlenie skladu DHZ.
Ku Dňu obce bola zrealizovaná nová prípojka vody a kanalizácie do altánku.
Možno neboli vymenované všetky činnosti,
ktoré sme urobili v priebehu roka 2017, ale aj
tak môžeme byť hrdí na svoju prácu.
Na záver by som poďakoval všetkým členom DHZ, výboru DHZ a zvlášť Obecnému
úradu, Pozemkovému spoločenstvu Urbár
Štrba, 1. Tatranskej a všetkým ostatným vynikajúcim sponzorom, bez podpory ktorých by
DHZ nemohol tak dobre fungovať.
Do nového roku 2018 prajem členom DHZ
veľa zdravia, šťastia a hasičského elánu.
Michal Garaj,
predseda DHZ Štrba
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Klub dôchodcov Štrba
Správu o činnosti predniesla predsedníčka
klubu Mária Jonasová.
Rok 2017 začali hodnotiacou členskou
schôdzou spojenou s fašiangovým posedením. Zúčastňovali sa podľa svojich možností
na podujatiach organizovaných v obci. Svojou
účasťou prispeli k dôstojnému priebehu pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia obce i SNP. V rámci Slávnosti poézie
v obradnej sieni inštalovali výstavku ručných
prác a detského tradičného ošatenia. Stretli

sa na „Guláš partii“, toho roku len v klube pre
nepriazeň počasia. Tak ako každý rok, zorganizovali autobusový nákupný zájazd do Poľska,
stretnutie s knihou i vianočné posedenie.
Mnohé členky sú aktívne aj pri obecných
podujatiach a reprezentujú vo folklóre, prednese
poézie alebo v Zbore pre občianske záležitosti.
Klub spolupracuje so Základnou organizáciou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe a spoločne sa zúčastňujú i organizujú podujatia.

Členky Klubu dôchodcov na výročnej členskej schôdzi pozdravila zástupkyňa starostu obce
Ing. D. Vincová.

Za finančnú pomoc a dobrú spoluprácu predsedníčka vo svojej správe poďakovala Obci
Štrba, Pozemkovému spoločenstvu Urbár a
Poľnohospodárskemu družstvu Štrba.
Na záver myšlienka, ktorou predsedníčka
otvorila stretnutie:
„Každé ráno sa prebudiť s úsmevom na tvári,
pozdraviť deň a vážiť si možnosti, ktoré ponúkajú ísť do práce s jasnou mysľou. Vždy, aj pri maličkostiach, mať na pamäti jasný cieľ, ktorý sa
usilujeme dosiahnuť svojou prácou. Stretávať
ľudí s úsmevom na perách a s láskou v srdci.
Snažiť sa byť slušný, milý a láskavý, ukladať sa
na spánok s radosťou z poctivo vykonanej práce a takto rozumne prežívať ďalšie dni svojho
života.“
Ľubomíra Otčenášová,
spracované podľa
Správy o činnosti Márie Jonasovej
V Štrbských novinách č. 1/2018 v príspevku Miestneho odboru Matice Slovenskej došlo v texte pri ďakovaní za spoluprácu k technickej chybe. Miestny odbor
MS v Štrbe ďakuje za spoluprácu v roku
2017 aj Pozemkovému spoločenstvu Urbár
v Štrbe. Za chybu sa ospravedlňujeme.
redakcia

poďakovanie
Najvyššie položená osada na Slovensku
a v nej situovaná lekáreň s tromi sympatickými, prívetivými a milými „lekárničkami“. 45 rokov až do konca uplynulého
roka pôsobili v lekárni na Štrbskom Plese
Mgr. Mária Kiššková, Edita Pafková a
Vierka Vrbenská. Tento malý feministický kolektív nielen vydával lieky na predpis, ale promptne a s ochotou poskytoval
profesionálne rady pri náhlych nevoľnostiach, tak trvale žijúcim obyvateľom našej
obce, ako i širokému spektru návštevníkov
hotelových zariadení a spádovej turistiky.
Navyše – počas svojho pôsobenia nad
rámec svojich záväzkov trvale zásobovali
liekmi i bývalé liečebné ústavy Hviezdoslav a Helios.
Čas beží neuveriteľne rýchlo. Nie raz
pri rekapitulácii nášho života si zrazu uvedomíme, že veci čo sme považovali za
samozrejmé, nie sú až tak jednoznačne
samozrejmé. O to s väčšou úctou a vďakou
spomínajú mnohí naši spoluobčania v Tatranskej Štrbe, najmä starší a ťažšie mobilní, na horeuvedený trojlístok pracovníčok

Zľava: Edita Pafková, Mgr. Mária Kiššková, Viera Vrbenská.

lekárne na Štrbskom Plese pod vedením
Mgr. Kišškovej za donášku liekov veľakrát
až do ich domovov.
Čo dodať na záver? Úprimná, vrelá
vďaka! Prajeme vám, aby ste tých vašich
každodenných pracovných predmetov boli

nútené užívať čo najmenej, teda pevné
zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a pohody
na vašom zaslúženom odpočinku.
Obyvatelia Štrby,
Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa
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POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO
POZVÁNKA

URBÁR Výbor
ŠTRBA
PSUŠ Vás pozýva na riadne Valné zhromaždenie Pozemkového spo

URBÁR Štrba, ktoré sa bude konať dňa 25. marca 2018 (nedeľa) o 1400 ho

ŠKOLSKÁkultúrneho
118, 059 38 domu
ŠTRBA
v Štrbe. Začiatok prezentácie je od 1230 hod.

®

TEL. / FAX: 052 7791240, mail: psus@mail.t-com.sk

PROGRAM:

POZVÁNKA

O Z1.VOtvorenie
Á N KURBÁR
A Štrba, ktoré sa bude konať dňa 25. marca 2018
Výbor PSUŠ Vás pozýva na riadne Valné zhromaždeniePPozemkového
spoločenstva
2. Voľba
predsedu
(nedeľa) o 1400 hod. v sále kultúrneho domu v Štrbe. Začiatok prezentácie
je od 12:30
hod. rokovania, pracovných komisií – mandátovej, návrhovej,
Výbor PSUŠ Vás pozýva na riadne Valné
zhromaždenie
Pozemkového
spoločenstva
zapisovateľa,
overovateľov
zápisnice

URBÁR Štrba, ktoré sa bude konať dňa
marca
2018 (nedeľa)
o 1400 spoločenstva,
hod. v sále členov výboru a dozornej rad
PROGRAM:
3. 25.
Voľby
do orgánov
pozemkového
30
kultúrneho domu v Štrbe. Začiatok prezentácie
je odkomisie
12 hod.
volebnej
o výsledkoch volieb do orgánov spoločenstva, ktorá bude predn
1. Otvorenie
spočítaní
2. Voľba predsedu rokovania, pracovných komisií – mandátovej, návrhovej,
volebnej,hlasov
zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Správa
o činnosti
výboru
za obdobie
od posledného
VZ
PROGRAM:
3. Voľby do orgánov pozemkového
spoločenstva, členov výboru a dozornej
rady, správa
volebnej
komisie
o výsledkoch
volieb do orgánov
5.
Správa
o
hospodárení
spoločenstva, ktorá bude prednesená po spočítaní hlasov
6. Správa dozornej rady
1. Otvorenie
4. Správa o činnosti výboru
za obdobie od posledného VZ
7. Plán
činnosti
a hospodárenia
spoločenstva
na rok 2018
2. Voľba predsedu rokovania, pracovných
komisií
– mandátovej,
návrhovej,
volebnej,
5. Správa o hospodárení zapisovateľa, overovateľov zápisnice 8. Diskusia
6. Správa dozornej rady
9. Prerokovanie
3. Voľby do orgánov pozemkového spoločenstva,
členova prijatie
výboru uznesenia
a dozornejz VZ
rady, správa
7. Plán činnosti a hospodárenia
spoločenstva
rok 2018 volieb 10.
Ukončenie
VZ
volebnej
komisie na
o výsledkoch
do orgánov
spoločenstva,
ktorá bude prednesená po
8. Diskusia
spočítaní hlasov
9. Prerokovanie a prijatie
VZ
Účasť
všetkých
4. uznesenia
Správa o zčinnosti
výboru za obdobie od
posledného
VZvlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, vzhľadom na progra
nutná. Každý člen PSUŠ, ktorý sa osobne zúčastní na VZ obdrží po ukončení VZ v
10. Ukončenie VZ 5. Správa o hospodárení

10 EUR. V prípade, že sa VZ osobne nezúčastnite, môžete zastupovaním splnom
6. Správa dozornej rady
osobu,
ktorou
môže
člen
PS,saalebo
v prvom
7.
Plán
činnosti
a
hospodárenia
spoločenstva
rok 2018
Účasť všetkých vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, vzhľadomoprávnenú
na na
program
VZ je nutná.
Každý
členbyť
PSUŠ,
ktorý
osobnededič
zúčastní
na VZ rade, ale bez n
vyplatenie
finančnej
hotovosti
za
splnomocňujúceho.
8.
Diskusia
obdrží po ukončení VZ v hotovosti 10 EUR. V prípade, že sa VZ osobne nezúčastnite, môžete zastupovaním splnomocniť inú oprávnenú osobu, ktorou
9. Prerokovanie a prijatie uznesenia z VZTešíme sa na Vašu osobnú účasť.
môže byť člen PS, alebo10.
dedič
v prvom rade, ale bez nároku na vyplatenie finančnej hotovosti za splnomocňujúceho.
Ukončenie VZ

Tešíme sa na Vašu osobnú účasť.

Účasť všetkých vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, vzhľadom na program VZ je
nutná. Každý člen PSUŠ, ktorý sa osobne zúčastní na VZ obdrží po ukončení VZ v hotovosti
10 EUR. V prípade, že sa VZ osobne nezúčastnite, môžete zastupovaním splnomocniť inú
oprávnenú osobu, ktorou môže byť člen PS, alebo dedič v prvom rade, ale bez nároku na
vyplatenie finančnej hotovosti za splnomocňujúceho.
Tešíme sa na Vašu osobnú účasť.

Poľovnícke združenie Vysoké Tatry upozorňuje obyvateľov
a návštevníkov obce Štrba
Poľovnícke združenie prosí obyvateľov a návštevníkov obce Štrba, aby sa čo najmenej zdržiavali v extraviláne obce Štrba z dôvodu
nebezpečenstva zanesenia afrického moru ošípaných do domácich chovov.
Poľovnícke združenie prosí občanov, aby pri venčení psov v prírode mali psov na vôdzke po celý čas prechádzky.
V prípade nálezu uhynutého kusa akejkoľvek voľne žijúcej zveri v poľovnom revíri, nahláste túto skutočnosť na niektoré z týchto
telefónnych čísel: 0915 640 930, 0902 720 235, 0905 496 918, 0903 907 155, 0918 078 023, 0903 616 565, 0904 326 479.
Ďakujeme za porozumenie.

Poľovnícke združenie Tatry

Slávnosti poézie - 18. marca 2018
„Báseň je ako slnko.
Báseň je požehnaním pre človeka.
Je to dar Boží.”
21. marec je svetovým dňom poézie, vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO. Účelom tohto dňa je propagovanie,
čítanie, písanie a publikovanie poézie po
celom svete.

Náš deň poézie bude 18. marca 2018,
kedy sa uskutočnia Slávnosti poézie
PhDr. Petra Švorca spojené s výstavou
ručných prác členiek Klubu dôchodcov v
Štrbe. Recitovať budú víťazi školského kola
Hviezdoslavovho Kubína, témou dospelých
recitátorov bude dieťa v slovenskej poézii.
Hudobné prednesy odznejú v podaní žiakov
a učiteľov základnej umeleckej školy.

Srdečne vás pozývame pookriať pri poézii a próze v komornej atmosfére obradnej
siene Obecného úradu v Štrbe o 15,00 hod.
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ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Narodil sa 9. januára 1931 na Českomoravskej vysočine, v Hořepníku na Pelhřimovsku, ako prostredný z troch detí v robotníckej rodine.

Jaroslav Záloha

Má dve nezabudnuteľné spomienky z
detstva:
- V septembri 1937 ako čerství prváci
prostredníctvom školského rozhlasu počúvali v priamom prenose z Prahy pohreb
prezidenta T. G. Masaryka.
- V zime potom pri páraní peria sa ho
jedna susedka opýtala, čím bude až bude
veľký. Pohotovo odpovedal: krajčírom alebo učiteľom.
Povinnú školskú dochádzku ukončil v
roku 1945, keď práve končila druhá svetová vojna, preto mohol pokračovať v
štúdiu na znovuotvorenom pelhřimovskom
reálnom gymnáziu. V roku 1950 maturoval
a na pedagogickú fakultu sa prihlásil do
Brna. Na začiatku septembra však dostal
z Krajského národného výboru v Jihlave
výzvu, že pokiaľ má záujem o učiteľské
miesto, aby sa hlásil na Krajskom národnom výbore v Ostrave, kde je nedostatok
učiteľov. Tak sa dostal v priebehu ďalších
dvoch dní cez Ostravu a Hlučín do Štěpánkovíc a zo dňa na deň bol z neho „učiteľ“,
s povinnosťou pravidelného pôsobenia ako
hráč na kontrabase v kravařskom učiteľ-

skom orchestri, ktorý riadil okresný školský inšpektor. Skúsenosti mal zo študentského orchestra v Pelhřimove. Aprobáciu
pre vyučovanie na prvom stupni získal doplňovacou maturitou na ostravskom pedagogickom gymnáziu, pre vyšší stupeň diaľkovým štúdiom na Pedagogickej fakulte v
Olomouci a v Opave, odbor český a ruský
jazyk. Po dvojročnej vojenskej službe sa v
roku 1954 vrátil do Štěpánkovíc. V roku
1955 sa oženil s Aničkou Václavíkovou.
Majú tri deti a v roku 2005 oslávili zlatú a
v roku 2015 dokonca diamantovú svadbu.

V roku 1958 bol vymenovaný za zástupcu riaditeľa školy a v tom istom roku
bol jedným zo zakladateľov družby škôl a
neskôr obcí slezských Štěpánkovíc a podtatranskej Štrby. Počas svojho pôsobenia
na základnej škole a v obci Štěpánkovice
vôbec, sa vždy aktívne podieľal na upevňovaní vzájomných vzťahov a je veľmi rád, že
za tie desaťročia vznikli mnohé priateľstvá
a občania a rodiny sa navzájom navštevujú
dodnes. Zo všetkých tých stretnutí spomína rok 1975, kedy členovia delegácie zo
Štrby zasadili pri pamätníku družby v parku za kultúrnym domom tatranský smrek
s dvoma vrcholmi ako symbol dvoch priateľských obcí a dvoch bratských národov.
V roku 2011 pri príležitosti 80-tych narodenín sa stal Jaroslav Záloha Čestným
občanom obce Štrba za výrazný podiel pri
zakladaní, rozvíjaní a udržiavaní družby
obcí Štrba – Štěpánkovice a upevňovaní
priateľských vzťahov Čechov a Slovákov.
				
Ľubomíra Otčenášová,
podľa životopisu Jaroslava Zálohu

Prešovský kraj sa predstavil na ITF v Bratislave
Prešovský kraj sa predstavil na najväčšom
slovenskom veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour 2018. V pútavej expozícii sa
návštevníci ocitli v kraji kultúrnych pamiatok.
Prezentované boli aj prírodné zaujímavosti,
Svätomariánska púť a ďalšie atraktivity na
území kraja.

Expozícia ladená v štýle hradnej galérie patrila k najpútavejším miestam výstavy.

Prešovský kraj sa každoročne prezentuje
na rôznych výstavách cestovného ruchu,
k najväčším patrí bratislavský veľtrh ITF
Slovakiatour (25. – 28. 1. 2018). Od roku
2013 zabezpečuje účasť a prezentáciu Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)
Severovýchod Slovenska. Expozícia na
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Pavel Rajtár – ocenený za celoživotný prínos v cestovnom ruchu PSK.

ploche 180 metrov štvorcových patrí každoročne k najvýraznejším miestam celej
výstavy.
Expozícia Prešovského kraja na 24. ročníku ITF Slovakiatour bola venovaná téme
kultúrnych pamiatok. „Prešovský kraj bol
návštevníkom predstavený ako kraj kultúrnych pamiatok. Téma sa prenesie aj do
následnej letnej kampane, našou snahou je
posilniť propagáciu kultúrnych zaujímavostí
kraja, ktoré skutočne predstavujú veľké bohatstvo a silný turistický potenciál. Nadväzujeme zároveň na Európskou úniou vyhlásený Európsky rok kultúrneho dedičstva,“
uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.
Expozícia ladená v štýle hradnej galérie
patrila k najpútavejším miestam výstavy.
Jednotlivé obrazy na starovekých múroch
zobrazovali pohľady na kultúrne pamiatky
kraja.
Prešovský kraj má na svojom území
takmer 4000 väčších i menších kultúrnych pamiatok, štyri zo siedmich lokalít
UNESCO, najviac obnovovaných hradov,
27 unikátnych drevených kostolíkov, kráľovské mestá, skanzeny či múzeá a galérie
s bohatými expozíciami.
V expozícii zastúpilo jednotlivé regióny
kraja sedem oblastných organizácií cestovného ruchu. Okrem bohatej ponuky
propagačných materiálov boli pre návštevníkov pripravené ochutnávky výrobkov z
Prešovského kraja (Tatranský čaj, tradičné
jedlá zo Salaša u Franka), model Chodníka
korunami stromov Bachledka i živá socha.
V stánku tiež zazneli nezvyčajné nástroje
multiinštrumentalistu Michala Smetanku,
návštevníci súťažili v kvíze o Svätomariánskej púti a atraktivitách v kraji.

Súčasťou štvrtkového programu 25. januára bolo odovzdávanie ocenení Najlepší
v cestovnom ruchu Prešovského kraja za
rok 2017. Ocenenia si prevzali osobnosti
cestovného ruchu, najlepšie produkty CR
a tiež víťazi online hlasovania verejnosti –
NAJ zariadenia, NAJ zamestnanec a NAJ
produkt online hlasovania. Z rúk predsedu
PSK Milana Majerského a predsedu KOCR
SVS Michala Sýkoru si ocenenie za celoživotný prínos prevzal Pavel Rajtár. Legenda
medzi horskými vodcami a záchranármi zanechal prítomným odkaz, aby svoju prácu
robili naplno a zároveň vždy mysleli na prírodu, jej ochranu a zveľaďovanie bohatstva,
ktoré v kraji v cestovnom ruchu máme.
V kategórii podnikanie v cestovnom ru-

Ocenení „Najlepší v cestovnom ruchu“.

chu získal ocenenie Jiří Hruška, ktorý stojí
za vybudovaním golfového rezortu BLACK
STORK vo Veľkej Lomnici. Cenu prevzala
dcéra Sylvia Hrušková. Za vzdelávanie v oblasti CR udelila porota ocenenie Vladimírovi
Ternavskému, zakladateľovi prvej lyžiarskej
školy po revolúcii na Slovensku. Za rozvoj
CR v samospráve bol ocenený primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Ocenenie si tiež
prevzali zástupcovia trojice NAJ produktov
2017, o ktorých rozhodla porota: Chodník
korunami stromov Bachledka, Singletrails
v Lechnici a medzinárodný futbalový turnaj
žiakov Fragaria Cup 2017. Produkty výrazne prispeli k rastu návštevnosti a propagácii
kraja. Ocenenia putovali tiež do rúk víťazom
online hlasovania verejnosti v kategóriách
NAJ zariadenia, NAJ zamestnanec a NAJ
produkt online hlasovania.
KOCR Severovýchod Slovenska predstavila v Bratislave aj nový pripravovaný produkt pútnického turizmu Svätomariánska
púť. Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z
východu“) je spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Projekt má
za úlohu vytvoriť nový produkt cestovného
ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou
pútnickou trasou Santiago de Compostela.
Súčasťou je dobudovanie prvkov turistickej
infraštruktúry na vybraných pútnických
miestach. KOCR je jedným z 13 partnerov
projektu.
Barbora Čechová,
KOCR
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE — IX. diel
Obdobie druhej dekády prvej Československej republiky /ČSR/ bolo poznačené nielen veľkou hospodárskou krízou, ale aj zníženým záujmom
jej obyvateľov o rekreačné pobyty na horách, čo sa samozrejme odzrkadlilo aj zníženou návštevnosťou na Štrbskom Plese a hlavne dopytom po
lacnejších, tak ubytovacích, ako aj stravovacích službách. A tak je toto obdobie charakterizované predovšetkým výstavbou menších a cenovo
dostupnejších ubytovacích zariadení, ale aj viacerých rodinných víl, ktoré pribudli tak na Štrbskom Plese, ako aj na Novom Štrbskom Plese.
Najväčším investorom v tomto štvrtom
desaťročí minulého storočia bol majiteľ
Nového Štrbského Plesa Ján Móry, ktorý postupnú výstavbu objektov v tejto
osade financoval jednak z prostriedkov,
ktoré získal z predaja rodinného obchodu
v Banskej Bystrici, ako aj z predaja časti
svojich tatranských pozemkov. Po postavení svojej súkromnej vily dal neskôr v
roku 1930 na východnej strane bývalého
Karolovho Hotela Móry postaviť nový trojposchodový hotel, pričom celý komplex
Móry mal potom k dispozícii 85 izieb.
Tento nový objekt má na našej mape číslo 12. Na prvom poschodí tejto budovy
bola kaviareň, ktorá stála na terase zo
žulových kvádrov. Na boku boli žulové
schody vedúce dolu do pôvodného hotela
a pod stenou kaviarne boli tenisové dvorce. Medzi významné osobnosti, ktoré Móryho navštívili na Novom Štrbskom Plese
boli hlavne hudobní skladatelia Viliam
Figuš-Bystrý, Alexander Albrecht, Bála

Autobusová linka Štrbské Pleso – Javorina (archív M. Žišku).

vali výstavbu objektov pred MS 1970 a v
roku 1970 bol celý asanovaný a na jeho
mieste v roku 1979 vyrástla Zotavovňa
ROH Baník.

Podhorie Štrbského Plesa pohľadom Otakara Štáfla.

Bartók, Eugen Suchoň a Alexander Moyzes, hudobný riaditeľ Hermann Buchel z
Berlína, ako aj maliar Edmund Gwerk a
viacerí speváci a hudobníci. Celý komplex Móryho hotela bol po vojne od roku
1948 využívaný na rekreáciu ROH, koncom sedemdesiatych rokoch boli v ňom
ešte ubytovaní robotníci, ktorí zabezpečo-

V samotnej osade Štrbské Pleso sa
podarilo v roku 1932 vyriešiť problém
s ubytovaním početného personálu kúpeľov, pretože vtedy bola vybudovaná
hospodárska budova s bytmi pre zamestnancov, ktorá má na našej mape číslo 13.
Uvoľnilo sa tým až 30 izieb pre potreby
ubytovania ďalších hostí vo viacerých vi-

lách. Keď bola v súvislosti s výstavbou
Sanatória Helios postavená na Štrbskom
Plese aj ďalšia hospodárska budova
kúpeľov, táto prvá dostala názov Stará
hospodárska budova a svojmu účelu,
ako bytovka pre zamestnancov kúpeľov slúžila až do roku 2007, odvtedy až
do súčasnosti sa využíva ako turistická
ubytovňa. Československý štát prevzal
vtedy do svojho vlastníctva aj súkromné letohrádky a prevažnú väčšinu budov
vybavil ústredným kúrením. Niektoré z
nich nemali totiž dovtedy ani len komín,
či pec, a preto sa dali využívať len v letnom období. Nešťastnou udalosťou bol
v roku 1931 požiar Domu Jána Jiskru z
Brandýsa /bývalej Vily Augusta/, ktorý
ju z veľkej časti zničil. Po rekonštrukcii
dostala architektúra objektu už len strohý
funkcionalistický charakter.
Po vzniku prvej ČSR prešla do jej
vlastníctva aj ozubnicová železnica, postupný rozvoj automobilizmu
však znižoval postupne jej rentabilitu a vinou nedostatočnej údržby sa aj
technicky znehodnocovala. Zubačke
zazvonil „umieračik“ 14. 8. 1932, kedy
sa vydala na svoju poslednú jazdu. Po
ukončení prevádzky tejto prvej parnej
ozubnicovej železnice prešla budova jej
železničnej stanice na Štrbskom Plese
do vlastníctva Klubu československých
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Nový hotel s kaviarňou a terasou.

turistov /KČST/, ktorý nezaháľal a k existujúcemu objektu pristavil najskôr bufet
a reštauráciu aj s prevádzkou na terase
a tiež aj turistickú ubytovňu. Tento objekt má na našej historickej mape číslo 14. KČST prevádzkoval v budove aj
informačnú kanceláriu a objekt slúžil
tiež ako konečná stanica autobusov zo
železničnej stanice Štrba. Je zaujímavé,
že v medzivojnovom období malo Štrbské Pleso aj nepravidelné autobusové
spojenie so štátnou hranicou s Poľskom
na Lysej Poľane. Celý komplex bývalej
stanice bol po niekoľkých desaťročiach
využívania asanovaný v osemdesiatych
rokoch minulého storočia. V tomto období vybudoval KČST pre potrebu turistov
aj jednoduchú drevenú turistickú nocľaháreň s mnoholôžkovými izbami, ktorá
poskytovala lacné ubytovanie najmä pre
organizované skupiny. Nocľaháreň, ktorá
bola situovaná vo svahu pri ceste do Mlynickej doliny medzi Starou hospodárskou
budovou kúpeľov a Ubytovňou Študentka
pri jazere sa nazývala Sokol a svoje služby poskytovala až do konca sedemdesiatych rokov minulého storočia, kedy bola
pred konaním MS 1970 asanovaná. Na
našej historickej mape má tento už zabudnutý objekt číslo 15.
Keďže o pobyty v lacných turistických
ubytovniach bol v tomto období enormný
záujem, situáciu okamžite využil aj hoteliér Ján Móry, ktorý začiatkom štyridsiatych rokov minulého storočia vybudoval
na Novom Štrbskom Plese vo funkcionalistickom štýle dva menšie, lacnejšie penzióny, určené nenáročným rekreantom.
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letných mesiacoch vyučoval aj tenis a požičiaval člny
na Štrbskom plese. Táto
vila má na našej historickej
mape číslo 18. Bujak sa
neskôr, v roku 1944 stal aj
prvým chatárom novopostavenej Chaty pod Soliskom.
Túto vilu, známu aj pod
menom „Bujakova vila“ po
vojne predal, stalo sa z nej
účelové zariadenie vlády, v
súčasnosti ju spravuje pod
názvom Limbora Úrad Vlády
SR.
Ján Móry sa začiatkom
štyridsiatych rokov minulého storočia zamiloval do
speváčky Magdy Szakmáry a rozhodol sa pre ňu
postaviť aj vilu, ktorá bola
dokončená v roku 1934
a dostala označenie Vila Móry. Tento
objekt má na našej historickej mape
číslo 19. Samotný sobáš sa uskutočnil
2. 10. 1934 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Trojpodlažná Vila Móry, ktorá
bola situovaná na východ od Hotela Móry
mala panoramatický výhľad na všetky
strany. V suterénnej časti bola kotolňa
a sklad paliva, na prízemí boli izby pre
hostí a pre personál, dominantou vily
však bolo prvé podlažie s veľkou terasou.
V centrálnej časti tohto podlažia sa nachá-

Ten prvý, postavený v roku 1931, má na
našej historickej mape číslo 16. Po vojne
bol tento objekt pomenovaný podľa štítu
v Nízkych Tatrách, kde počas Slovenského národného povstania zahynul český
komunistický politik a novinár a zároveň
poslanec Národného zhromaždenia Ján
Šverma, na Vilu Prašivá a neskôr sa využíval aj ako bytovka pre zamestnancov
blízkej odborárskej zotavovne Baník. V
roku 2012 bol tento objekt kompletne
zrekonštruovaný a nadstavený a dnes
funguje ako objekt pre
moderné bývanie rodinného typu pod názvom Vila
Polar s kapacitou 32 stálych lôžok a 8 prístelok.
Ten druhý, postavený v
roku 1936, ktorý má na
našej historickej mape
číslo 17, slúžil po vojne až
do roku 1969 ako pošta
aj s bytovými priestormi
pre jej zamestnancov, /bol
známy pod názvom „stará
pošta“/, po komplexnej
rekonštrukcii tiež začiatkom tohto storočia bol
zmenený na penzión a je
v prevádzke pod názvom
Vila Emma s kapacitou
36 stálych lôžok a 17 prístelok.
Na Novom Štrbskom
Plese si dal v roku 1933
postaviť súkromnú vilu aj
známy lyžiarsky inštruktor
František Bujak, ktorý v Stará Hospodárska budova kúpeľov.
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dzala jedáleň, hudobný salón manželky a
pracovňa domáceho pána, pričom medzi
oboma salónmi boli veľké sklenené
dvere, ktoré sa podľa potreby dali otvoriť a vznikol tak veľkorysý priestor
pre domáce muzicírovanie. Od tohto
roku manželia Móryovci usporadúvali
vo svojej vile tzv. hudobné salóny, na
ktorých obaja koncertovali. Rádiožurnál
Košice prostredníctvom prenosového
vozu vysielal z koncertov priame prenosy do celého Československa. Tieto
koncerty nazvali Rádio Monte Móry.
Tak, ako aj na ostatný majetok, aj na
Vilu Móry bola v roku 1945 uvalená
národná správa a neskôr sa z nej stala
vládna vila pre najvyššie špičky obnovenej čs. republiky. V roku 1992 sa v Bývalá stanica zubačky na Štrbskom Plese.
rámci reštitúcie táto prázdna rodinná vila
vrátila Magde Szakmáry-Móryovej, pred- postupne pribudli ďalšie stavby, hlavtým však musela doložiť dobrozdanie, ne hospodárskeho charakteru, ktoré
že vila skutočne slúžila len na bývanie slúžili tak na skladovanie, ako aj chov
rodiny a nebola súčasťou podnikania.
Neskôr bola vila predaná novým súkromným majiteľom, ktorí
ju komplexne zrekonštruovali.
Móry aj naďalej
pokračoval v modernizácii a rozširovaní
osady. Na východnej strane jazera
od hotela smerom
dole k prvej zákrute cesty do Štrby
bol strmý lyžiarsky
svah. Na jeho vrchu
pri ceste dal hoteliér Terasa Vily Prašivá vľavo dole.
postaviť jednoduchú,
6-izbovú nocľaháreň pre študentov, kto- a ustajnenie hospodárskych zvierat, na
rá má na našej historickej mape číslo našej historickej mape je ich lokalizácia
20. Vedľa prístupovej cesty k hotelu označená číslom 21. Vyššie nad hospodárskymi stavbami
bola veľká práčovňa a na jej prízemí
boli umiestnené
garáže. Tento objekt je označený na
mape číslom 22.
V jazere a aj v
potoku Mlynica bol
dostatok rýb, takže
rybačka patrila k
obľúbeným činnostiam Móryho hostí.
Jazero sa využívaNové Štrbské Pleso z juhu, zľava stará vila, starý Hotel Móry, nový Hotel
lo aj na romantické
Móry, Vila Móry a turistická nocľaháreň.
člnkovanie, bolo

však v ňom zakázané kúpanie kvôli plytkej vode a nebezpečným koreňom. Móry
však ako tretí podnikateľ vo Vysokých
Tatrách zriadil otvorenú plaváreň na severozápadnom konci
jazera pod kopcom
Klát. Móryho bazén
bol dlhý 20 m a široký 10 metrov, v ktorom ako prvý zaviedol otepľovanie vody
formou pozdĺžneho
prívodu vody cez hadicu. Vedľa bazénu
dal postaviť aj ďalší
tenisový kurt.
V roku 1935 dal
Ján Móry podľa vlastného návrhu postaviť
na mieste dovtedajšej
drevenej rozhľadne
na kopci Klát /na našej mape mala doteraz číslo 2/ novú, jedinečnú osem metrov vysokú murovanú vyhliadkovú vežu
s kaviarňou s osemhranným pôdorysom.
Ako pozoruhodnú drobnú funkcionalistickú stavbu pod názvom Kiosk Móry ju postavil popradský staviteľ Július Marcsán.
Slávnostné otvorenie objektu sa uskutočnilo 20. 7. 1936 a vo vyhliadkovej veži sa
nachádzala kaviareň a cukrárenská terasa. V nadmorskej výške 1344 metrov a
24 metrov od hladiny jazera poskytovala
úžasný výhľad na Vysoké Tatry a súčasne
do údolia Popradu a Váhu, ako aj na južné
hrebene Karpát, od Spišskej Magury cez
Branisko, Spišské Rudohorie, Nízke Tatry,
Veľkú Fatru, Oravskú a Prednú Maguru
až po Liptovské Hole.
Kaviareň v tejto originálnej stavbe bola
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Bazén a tenisový kurt pri Novom Štrbskom plese.

vkusne zariadená. Stoly, stoličky, pestrofarebné obrusy, záclony i zábradlie na
točitých schodoch, vedúcich až na vrch
veže pôsobili moderným
dojmom. Podávala sa tu
Móryho káva, Móryho
čaj, Móryho čokoláda a
kvalitné čerstvé pečivo.
Nádherný výhľad hlavne v ranných hodinách
a za súmraku lákal do
kaviarne turistov na raňajky a na olovrant. Po
vojne v roku 1963 bola
táto stavba vyhlásená
za kultúrnu pamiatku,
napriek tomu však dlhé
roky chátrala a stala sa
z nej ruina. Tento objekt
má na našej historickej
mape nové číslo 23, v
súčasnosti je táto neprehliadnuteľná stavba nad
jazerom Nové Štrbské
pleso po komplexnej rekonštrukcii od decembra 2017 opäť v prevádzke s pôvodným účelom pre svojich návštevníkov.
V roku 1935 sa na Štrbskom Plese
uskutočnili aj historicky prvé Majstrovstvá sveta /MS/ v klasickom lyžovaní,
ktoré však vtedy niesli označenie Preteky
FIS a až neskôr boli označená za MS FIS.
Účastníci tohto najväčšieho medzivojnového športového podujatia vo Vysokých
Tatrách boli ubytovaní vo všetkých ubytovacích zariadeniach na Štrbskom Plese,
vrátane všetkých Hotela Móry a jeho penziónov na Novom Štrbskom Plese.
V roku 1936 dal Móry vo svojej osade
postaviť a o rok neskôr aj vysvätiť prvý
kostolík na Štrbskom Plese, ktorý bol za-

svätený Sv. Krížu a na našej mape má
číslo 24. Kostolík bol postavený v peknom neogotickom štýle so štíhlou zvo-

Monte Móry kedysi a dnes.

novou vežou. Neskôr, v roku 1969 bol
kostolík prestavaný a v roku 1984 zrekonštruovaný a dodnes slúži svojmu účelu. Na návrh rodiny bola na kostolíku 28.
mája 1995 odhalená aj pamätná tabuľa,
ktorá je venovaná zakladateľom kostola
Jánovi Mórymu a jeho manželke Magde,
rodenej Szakmáry.
V roku 1936 vyrástla na Štrbskom Plese priamo nad severozápadným brehom
jazera pri turistickom chodníku k Jamskému plesu aj ďalšia súkromná vila vo funkcionalistickom štýle, ktorá bola známa
ako tzv. Slávikova vila, po vojne bola premenovaná na Limbu a na našej historickej
mape má číslo 25. Túto vilu podľa knihy
hostí počas svojho pobytu v Grandhoteli
v Starom Smokovci 30. 4. 1945 navštívil
aj vtedajší prezident ČSR Edvard Beneš s
manželkou Hanou. Po znárodnení v roku
1948 sa vila dostala do vlastníctva Československých kúpeľov a žriediel, krátko
sa najskôr využívala aj ako
základná škola a neskôr už
len ako bytový dom pracovníkov štátnych kúpeľov.
Výstavbou tohto objektu
sa prakticky skončila tretia
etapa výstavby nových budov na Štrbskom Plese v
období 1. Československej
republiky.
V posledných desaťročiach pred uzatvorením
Vily Limba tu bývali rodiny MUDr. Jána Lukáča,
MUDr. Vladimíra Slávku a rodina Hessových. Po novembri 1989 sa v rámci reštitúcií
prihlásili o vlastníctvo potomkovia rodín pôvodných
vlastníkov, v súčasnosti
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Bývalá Slávikova vila, dnes Vila Limba.

je však vlastníkom objektu spoločnosť
Amarant z Bratislavy. Stavba bola v
roku 2011 dokonca vyhlásená Pamiatkovým úradom SR za národnú kultúrnu pamiatku, terajší vlastník objektu
však proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie a v súčasnosti sa v predmetnej

veci stále koná a samotná
vila čaká na svoj ďalší osud.
Podľa knihy
Marianny Bárdyovej
„Ján Móry, 1892–1978“
voľne spracoval Peter Chudý
Pôvodný kostolík na Štrbskom Plese.
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ČESKÝ PRÍSPEVOK K ROZVOJU ŠTRBSKÉHO PLESA – I. časť
V roku 2018 si ako najdôležitejšie výročie roka pripomenieme 28. októbra okrúhle sté výročie vzniku Československej republiky, prvého
spoločného štátu bratských národov Čechov a Slovákov v roku 1918 na troskách Rakúsko-Uhorskej monarchie. No už celý kalendárny rok 2018
bude spojený s množstvom podujatí, ktoré budú pripomínať túto historickú udalosť v našich dejinách. Po tomto dátume prišlo aj do Vysokých Tatier
a teda aj na Štrbské Pleso viacero Čechov, ktorí sa významným spôsobom zapísali aj do jeho histórie a prispeli k jeho ďalšiemu rozvoju. Je preto
namieste, práve v tomto roku pripomenúť si príspevok aspoň niekoľkých z nich, k rozvoju Štrbského Plesa. V tomto čísle začíname s vydavateľom, redaktorom a aj fotografom Aloisom Chytilom /1877-1949/ a maliarom a ilustrátorom Otakarom Štáflom /1884-1945/.
Čo však predchádzalo vzniku samotnej prvej
Československej republiky po prvej svetovej
vojne a ako ju Slováci privítali? Pred vojnou
boli totiž Slováci dlhodobo vystavení tvrdému
útlaku zo strany Maďarov a politike sa venovala iba neveľká skupina intelektuálov, ktorí
sa však až do roku 1918 nehlásili k spoločnej
československej orientácii. Až na prvomájovej
manifestácii sociálnych demokratov v Liptovskom sv. Mikuláši zaznela prvýkrát nahlas
požiadavka vytvoriť spoločný štát s Čechmi.
Túto myšlienku podporil aj dlhoročný obhajca
práv Slovákov Andrej Hlinka, ktorý 24. 5. 1918
na zjazde Slovenskej národnej strany prehlásil:
“Nevyhýbajme sa otázke, povedzme otvorene,
že sme pre československú orientáciu. Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo.
Musíme sa rozísť.“
V priebehu prvej svetovej vojny vyvíjali
značnú politickú aktivitu aj Slováci, žijúci v
USA. Pôsobil tam totiž veľký počet krajanských organizácií a predstavitelia českého
zahraničného odboja na čele s T. G. Masarykom mali záujem s nimi spolupracovať. České a slovenské krajanské spolky nakoniec v
máji 1918 za Masarykovej účasti uzatvorili
tzv. Pittsburgskú dohodu, ktorá sľubovala Slovákom autonómne postavenie v budúcej republike, ale v praxi k tomu nikdy nedošlo. Domáci politici združení do Slovenskej národnej
rady však 30. októbra 1918 prijali Martinskú
deklaráciu, v ktorej mimo iného prehlásili Slovákov za súčasť jednotného československého národa.
Tatranský český príbeh sa tak začal písať
na koľajniciach Košicko-bohumínskej železnice v noci zo 14. na 15. decembra 1918,
kedy zo smeru od Žiliny prišiel do priestorov
popradskej železničnej stanice obrnený vlak s
vojakmi formujúcej sa československej armády. Práve vtedy opúšťal priestory popradskej
stanice smerom na Košice maďarský obrnený
vlak. Iba 5 dní po príchode prvého čs. vlaku
s vojakmi a technikou však 20. 12. 1918 prišli do Popradu aj traja českí turisti a lyžiari,
ktorých však znechutilo neprajné prostredie
nemecko-maďarských majiteľov a personálu v
Starom Smokovci, a tak sa rozhodli už spolu s
ďalšími priateľmi osláviť Silvestra na Štrbskom

Plese. Viedol ich pražský vydavateľ Alois Chytil s manželkou Júliou, ktorých Tatry očarili a
rozhodli sa im pomôcť tým, že ich ponúknu
českej turistickej verejnosti. Obaja sú tak prvými Čechmi, zaradenými v našej mozaike osobností. Chytil sám pochádzal z mnohopočetnej
rodiny, mal až 15 súrodencov. V rokoch 1915
až 1918 bojoval aj v I. svetovej vojne a jeho
prvá návšteva na Štrbskom Plese sa uskutočnila z poverenia Ministerstva národnej obrany
novovzniknutej Československej republiky.

ubytovne Jazierka a Popelka, Masarykovu
promenádu okolo jazera a dokonca aj Cestu
Slobody, ktorá spájala všetky tatranské osady.
Viaceré názvy zotrvali až do dnešných dní.
Vydavateľ Chytil bol však aj skúsený fotograf, a tak z tohto pobytu z Vysokých Tatier
odchádzal s množstvom zaujímavých záberov.
Už v máji 1919 z nich usporiadal v Prahe putovnú výstavu, ktorú osobne otváral prezident
republiky Tomáš G. Masaryk a na vernisáž
prišli takmer všetci veľvyslanci, akreditovaní

Pamätná tabuľa manželom Štáflovcom na Symbolickom cintoríne.

Oslava Silvestra a Nového roku 1919 u horára Havaša na Štrbskom Plese mala svoje pokračovanie už vo februári 1919, kedy do Tatier
prišla opäť pod Chytilovým vedením z Prahy
už 12-členná skupina lyžiarov, medzi ktorými
boli však aj viacerí akademickí maliari. Horár
Havaš ich tentokrát ubytoval v objekte vily Gomori-lak /neskôr Detvan/ na Štrbskom Plese
spolu so skupinou mikulášskych a ružomberských milovníkov Tatier, vedených Fedorom
Droppom. Všetci si čoskoro výborne porozumeli, no okrem lyžovania chceli byť aj trochu
užitoční a rozhodli sa zanechať po sebe v osade „ducha nových čias“. Spoločne vymysleli
nové názvy objektov na Štrbskom Plese, a tak
odvtedy sme mali hotely Kriváň a Jánošík,
vily Detvan, Marína a Ján Jiskra z Brandýsa,

v novom Československu. Účastníci vernisáže tiež vyzberali medzi sebou čiastku 15 000
korún v prospech znovu oživenia Štrbského
Plesa.
Práve rok 1919 bol vo vzťahu Chytila k
Vysokým Tatrám mimoriadny. V tomto roku
vyšiel aj „Chytilův průvodce po Vysokých Tatrách“, ktorý potom do roku 1934 vyšiel až v
siedmych vydaniach, vyšla aj „Chytilova mapa
Vysokých Tater“, ktorá potom s drobnými
korektúrami vyšla ešte v ďalších troch vydaniach. Začiatkom dvadsiatych rokov minulého
storočia sa veľa českých turistov dostalo do
Vysokých Tatier vďaka akcii Chytilove prázdninové vlaky, za pomoci ktorých zorganizoval
veľké skupiny a zabezpečil pre nich zľavy tak
na rýchliky, ako aj zubačku, či Tatradráhu,
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ako bola pomenovaná tatranská elektrická
železnica po jej prevzatí Legiobankou. Stal sa
aj najznámejším výrobcom typických tatranských suvenírov a snažil sa ich predávať aj do
zahraničia.
Otvoril si predajne na Štrbskom Plese a v
Hornom Smokovci, kde ponúkal svoje publikácie, mapy, pohľadnice, fotografie, obrazové
skladačky a ďalší materiál. Najmä tá, ktorá
bola umiestnená pod terasou Grandhotela Kriváň a známa pod menom „Bazár Júlie Chytilovej“ sa stala v medzivojnovom období turistickou legendou. V roku 1925 usporiadal Chytil
aj prednášku vo veľkej sále Lucerny v Prahe o
Vysokých Tatrách a začal dokonca vydávať periodikum „Z Tater, našich hor a lázní“, ktoré vydával viac ako dva roky. Po roku 1927 sa však
nezhodol s takmer všetkými bývalými spolupracovníkmi a kolegami, stal sa zatrpknutý
a venoval sa už iba svojim osobným aktivitám.
Zo Slovenska do Prahy sa vrátil v roku 1938,
no jeho prínos pri objavovaní Tatier českými
turistami v novej republike je nespochybniteľný.
Ďalším Čechom, ktorý zanechal výraznú stopu najmä na Štrbskom Plese bol maliar Otakar
Štáfl, ktorý prepadol magickej sile vysokých
hôr telom i dušou. Aj keď Slovensko prvýkrát
navštívil už v roku 1912, do Vysokých Tatier
na Štrbské Pleso prišiel až v roku 1919 a ubytoval sa v Grandhoteli Kriváň, kde si následne
zriadil aj maliarsky ateliér. Výsledkom jeho neúnavnej práce bol už v roku 1922 pripravený
súbor 120 tatranských akvarelov, ktoré sa mu
podarilo vydať v roku 1928. Z predlôh jeho
obrazov vzniklo aj viacero poštových známok
s motívom Štrbského Plesa. Bol tiež autorom
niekoľkých plagátov, farebných drevorytov a
akvarelov, najznámejším však bol monumentálny olej s motívom Bielovodskej doliny a
rozmermi 273 cm x 510 cm, ktorý visel spolu

s ďalšími dvoma
obrazmi v hotelovej
reštaurácii Grandhotela Hviezdoslav
až do začiatku
rekonštrukcie tohto objektu v roku
2005.
S myšlienkou založenia Symbolického cintorína venovaného obetiam
hôr prišiel Štáfl po
prvýkrát už v roku
1922, predniesol
ho riaditeľovi kúpe- Vila Mária Terézia /neskôr Detvan/, miesto pobytu Aloisa Chytila a Fedora
ľov a podľa jeho zá- Droppu s ich turistickými skupinami na Štrbskom Plese vo februári 1919.
meru malo byť toto
pietne miesto situované na Štrbskom Plese,
Štáfl sa však nevzdával svojej myšlienky na
pri jazere, neďaleko Vily Marína. Proti tejto lo- zriadenie Symbolického cintorína, opätovne ju
kalizácii sa však zdvihla vlna protestov zo stra- prezentoval v roku 1930, no až v roku 1932
ny verejnosti. V roku 1926 sa Štáfl zoznámil sa zoznámil s Alojzom Lutonským, vtedajším
s Vlastou Koškovou, už vtedy známou spiso- tajomníkom KČST, v ktorom našiel obetavého
vateľkou rozprávok a dievčenských románov a vytrvalého spolupracovníka pri jeho presaa budúcou skvelou horolezkyňou, s ktorou dzovaní a výstavbe. Nové miesto bolo vybrané
sa v roku 1927 aj zosobášil. V roku 1928 v limbovom háji pod Ostrvou pri Popradskom
bol vyhlásený konkurz na prenájom Chaty plese, Symbolický cintorín mal byť pôvodne
pri Popradskom plese, ktorý Štáfl vyhral a za otvorený už v roku 1934, všetky povolenia sa
spolunájomcu si vybral Václava Fišku, ktorý však nestihli vybaviť načas a počas výstavby
v rokoch 1922 až 1928 viedol podniky Klubu sa objavili aj vážne finančné problémy. Štáfl
československých turistov na Štrbskom Plese. i Lutonský však neúnavne pracovali na jeho
Chata pri Popradskom Plese tak začala žiť zrealizovaní, Štáfl dokonca osobne osadil v
rušným turistickým životom, nájomcom sa po- roku 1938 päťdesiat Fekiačových drevených
darilo vytvoriť príjemné, kultivované a obľúbe- maľovaných detvianskych krížov. Do kaplnky,
né turistické centrum so stanicou záchrannej postavenej podľa projektu Ing. R. Vosyku, prislužby. Štáfl neustále maľoval priamo v príro- viezli oltár, ktorý venoval Karol Danko z Tatrande, v chate bola stála výstava jeho obrazov. skej Štrby. Oltár bol z limbového dreva a vyJeho manželka Vlasta sa začala intenzívne rezal ho stolársky majster zo Štrby. Samotný
venovať horolezectvu a dosiahla viacero pr- Symbolický cintorín bol slávnostne otvorený
vovýstupov, ktoré zarezonovali aj v časopise 11. augusta 1940 za účasti prezidenta Jozefa
Krásy Slovenska.
Tisa s prezidentskou suitou, ktorý ho aj vysvätil. Paradoxne na otvorení však neboli prítomní
ani Otakar Štáfl, ani Alojz Lutonský. Štáfl sa
musel totiž ako Čech vrátiť v roku 1939 späť
do Čiech, kde pri americkom bombardovaní
Prahy 14. 2. 1945, teda necelé tri mesiace
pred skončením vojny obaja manželia zahynuli v jeho pražskom ateliéri. Jednalo sa vraj
o tragický omyl amerických letcov, ktorí si v
nepriaznivom počasí pomýlili bombardované
Drážďany s Prahou. Otakar Štáfl mal vtedy 60
rokov, jeho manželka Vlasta nedožitých 38 rokov. Od roku 1947 zdobí Symbolický cintorín
ich pamätná tabuľa v tvare maliarskej palety.
Podľa knihy Mikuláša Argalácsa
„Česká stopa v Tatrách“
voľne spracoval Peter Chudý

Bazár Júlie Chytilovej pod terasou GHT Kriváň na Štrbskom Plese.
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OD DOBY KAMENNEJ PO DOBU SNEŽNÚ
Tohtoročná zimná lyžiarska sezóna začala na Štrbskom Plese už 1. decembra 2017 až na štyroch zjazdovkách Interski, Turistická, Junior a
Esíčko a odštartovala tak pre všetkých návštevníkov a hostí „dobu snežnú“, počas ktorej sa v nasledujúcich mesiacoch bude točiť všetko okolo
snehu a ľadu. Samotný začiatok sezóny bol možný nielen vďaka vyrobenému technickému snehu, ale aj pomerne bohatej nádielke prírodného
snehu, ktorá spolu s nádherným zimným počasím umožnila všetkým milovníkom bielych športov vyjazdiť skutočne nezabudnuteľné prvé oblúky v
panensky čistom prašane.
Zjazdovky na Štrbskom Plese vďaka
svojej nadmorskej výške i systému technického zasnežovania, ktorý bol vybudovaný
ako prvý vo Vysokých Tatrách v roku 1997,
sú už roky miestom tradične prvej tatranskej lyžovačky v novej sezóne. Keď pozrieme do historických análov, môžeme z nich
vyčítať, že najdlhšia lyžiarska sezóna vo
Vysokých Tatrách bola
doteraz v zimnej sezóne 2007/2008, kedy
sa lyžovať začalo práve
na Štrbskom Plese už
10. novembra 2007 a
sezóna bola ukončená
poslednou lyžovačkou
v Lomnickom sedle
na Skalnatom Plese
11. mája 2008, takže
zimná lyžiarska sezóna
trvala neuveriteľných 184 dní!
Zimná lyžiarska i turistická sezóna si v
posledných desaťročiach začala získavať
čoraz väčšiu obľubu u návštevníkov Vysokých Tatier a podiel výkonov zariadení
cestovného ruchu v zimnej sezóne vo
výške cca 35% z celoročných výsledkov
je jedným z vážnych faktorov, ovplyvňujúcich celoročnú úspešnosť celého odvetvia
cestovného ruchu v tatranskom regióne. Štrbské Pleso je už tradične nielen
miestom aktívneho turistického lyžovania
tak alpských, ako aj klasických lyžiarov,
ale aj dejiskom našich dvoch najznámejších medzinárodných lyžiarskych podujatí,
a to Veľkej Ceny Slovenska v zjazdovom
lyžovaní na svahoch Soliska a Tatranského
pohára v klasickom lyžovaní v Športovom
areáli FIS. Ako sa však začala táto nová
doba, ktorá dostala aj svoje pomenovanie
„doba snežná“?
Prvé pomôcky na chodenie v hlbokom
snehu začal človek používať už v strednej
dobe kamennej, v mezolite. V severských
oblastiach Európy a Ázie mu pomáhali
prežiť – prekonávať vzdialenosti a pri love
zveri. Dôkazy o existencii lyží nájdeme na
skalných maľbách na ostrove Rödöy, v jaskyniach z obdobia praveku a medzi zaujímavými archeologickými objavmi.

Vo väčšine svetových jazykov sú lyže
označované slovom „ski“. Pôvodom islandské slovo „scidh“ znamená kus dreva. Práve z Islandu potom toto označenie prevzali
ostatné severské národy, kde bolo známe
ako „skid“. Pôvodne toto slovo však neznamenalo len lyže v našom dnešnom zmysle
slova, ale tiež snežnice, t.j. drevený rám vy-

Historické fotografie lyžiarov.

pletený zvyčajne kožou. Zatiaľ, čo snežnice
umožňovali len ľahkú chôdzu po snehu, pre
lyže bol typický kĺzavý pohyb vpred.
Prvú písomnú zmienku o predchodcoch
lyží zachytáva dielo „Výprava Kyrusa“ od
Xenofonta z roku 444 pred n. l.
Išlo o strategicky mimoriadne dôležitý
výstroj. V stredoveku boli lyže nenahraditeľným prostriedkom premiestňovania počas vojen. V roku 1522 prekonal švédsky
kráľ Gustáv I. Vasa s armádou na lyžiach
za jeden deň vzdialenosť 85 km a porazil
Dánov. Na počesť tejto udalosti sa od roku
1922 koná vo Švédsku tzv. „Vasov beh“.
Prvým Slovákom, ktorý v 70-tych rokoch
minulého storočia až 2 x úspešne absolvoval tento najdlhší bežecký pretek na svete

bol Tatranec Štefan Harvan. V prvej polovici 18. storočia vznikli aj pravidelné vojenské lyžiarske jednotky a zároveň aj prvý
predpis o lyžiarskom výcviku v Nórsku,
kde sa v roku 1767 konali aj prvé vojenské lyžiarske preteky. Na území terajšieho
Slovenska sa na záver lyžiarskeho kurzu
vo Vysokých Tatrách v roku 1899 zúčastnili vojaci 34. cisársko-kráľovského pluku
lyžiarskeho behu na trase Štrba – Štrbské
Pleso – Veľký Slavkov a toto podujatie sa
považuje v skutočnosti aj za prvé lyžiarske
preteky v behu na lyžiach na Slovensku.
Za začiatok športového lyžovania sa pokladajú lyžiarske preteky, ktoré zorganizovali v nórskom meste Tromsø v roku 1843.
O čosi neskôr vznikol prvý lyžiarsky klub,
v roku 1877 nasledovalo založenie „Kristiania Ski-clubu“. Horlivými propagátormi
lyžovania sa stali aj alpinisti, najmä anglickí,
ktorí v roku 1858 založili v Londýne jeden
z prvých turistických
klubov na svete – Alpine Club. Na území
terajšieho Slovenska
vznikol prvý lyžiarsky
spolok v roku 1895
v Ilave na Považí, vo
Vysokých Tatrách v
Starom Smokovci bol
v roku 1904 založený
Téli Sport Klub /Tatranský klub zimných
športov/, ktorý združoval lyžiarov, korčuliarov, sánkarov a bobistov.
Po rozšírení pretekov v slalome a zjazde v Európe a v USA v tridsiatych rokoch
minulého storočia sa tieto disciplíny po
prvýkrát dostali aj na program Zimných
olympijských hier /ZOH/ a to v roku 1936
v Garmisch-Partenkirchene. Beh na lyžiach
bol však zaradený do programu Majstrovstiev sveta a ZOH oveľa skôr a to už v roku
1924 /beh mužov na 18 km a 50 km/.
Hlavnou oblasťou rozvoja športového lyžovania sa stali Alpy. Celkom nové terénne
podmienky si vyžiadali aj novú techniku
jazdy oproti tej, ktorú pôvodne presadzovali Nóri. Začiatkom 20-teho storočia zaviedol
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priekopník zjazdového lyžovania Rakúšan obrazovkách. Patrí medzi najvýznamnejšie
Mathias Zdarsky /pôvodom z južnej Mo- olympijské športy a sme veľmi radi, že sa
ravy/ novú techniku a viac ako 2 m dlhé v ňom v posledných rokoch nestrácajú ani
zjazdové lyže skrátil až o 40 cm. Revoluč- naši slovenskí pretekári. Napr. aj v minuný zvrat nastal vo vývoji zjazdovej techniky loročnej ankete Klubu športových redakv 30-tych rokoch zavedením tzv. znožnej torov Slovenského syndikátu novinárov o
techniky, neskôr sa presadila rakúska, tzv. najúspešnejšieho športovca a športový
protirotačná škola a nedávne zmeny v tech- kolektív Slovenska v roku 2017 sa zjazdonike lyžovania už súvisia s používaním nových typov karvingových lyží, ktoré svojím tvarom a
kratšou dĺžkou umožňujú jazdiť
rýchlejšie a kratšie oblúky.
Podoba dnešného lyžovania
súvisí s materiálmi, ktoré spôsobili v posledných desaťročiach
doslova revolúciu. Technické
vymoženosti v oblasti lyžiarskeho výstroja, zdokonalenie
osobných horských dopravných
zariadení slúžiacich na prepravu Petra Vlhová na pretekoch na Štrbskom Plese.
lyžiarov na vrcholy zjazdoviek
a vybudovanie špeciálnych lyžiarskych vé lyžovanie stalo u nás najúspešnejším
stredísk spolu so schopnosťou vyrábať športom vôbec! Medzi športovými kolektívumelý sneh prispeli k tomu, že lyžovanie mi sa totiž miešaný zjazdový tím umiestnil
patrí medzi najrozšírenejšie športové a re- na 1. mieste za zisk historicky prvej slokreačné aktivity nielen v Európe, ale prak- venskej lyžiarskej medaily z MS, a to strieticky po celom svete.
bornej na Majstrovstvách sveta v alpskom
Vývoj lyžovania a lyžiarskych techník lo- lyžovaní FIS vo švajčiarskom Sv. Moritzi.
gicky vyústil do športového súťaženia. Po- V tíme boli Veronika Velez-Zuzulová, Petstupne došlo k ich rozdeleniu podľa toho, ra Vlhová, Andreas Žampa a Matej Falát,
či išlo o beh na lyžiach, o zjazd zo svahu, náhradníkmi boli Terézia Jančová a Adam
alebo skoky na lyžiach. Pri základnom Žampa. Medzi najúspešnejšími športovcarozdelení, platnom aj dnes sa rozoznávajú mi roka sa v tejto ankete zjazdárka Petra
severské a alpské disciplíny. Za severské Vlhová umiestnila na 2. mieste za svoje
sa považujú behy, skoky a severská kom- 2 víťazstvá a výsledky v pretekoch Svetobinácia, alpské sú zjazdové techniky, ktoré vého pohára a na 3. mieste bola jej kolegysa delia na slalom, obrovský slalom, super ňa tiež zjazdárka Veronika Velez-Zuzulová
obrovský slalom a zjazd.
tiež za víťazstvo a pódiové umiestnenia v
Športové lyžovanie je dnes fenomén, pretekoch Svetového pohára. Nás môže len
ktorý fascinuje milióny ľudí, či už priamo tešiť, že všetci títo vynikajúci slovenskí prena športoviskách, alebo pri televíznych tekári úspešne súťažili aj na svahoch Solis-

Bežecký štadión v športovom areáli.

ka nad Štrbským Plesom počas minulých
ročníkov pretekov o Veľkú Cenu Slovenska
v zjazdovom lyžovaní.
Objavením karvingových lyží a snoubordu sa začali medzi mladými nadšencami
vyskytovať prvky hravosti, predvádzania
sa a zvýšená túžba po adrenalíne. Voľné lyžovanie „freeskiing“ sa postupne rozvinulo
do viacerých disciplín: Medzi najrozšírenejšie patria „freeriding“ –
jazda vo voľnom teréne, „aerials“
– akrobatické skoky, „acro ski“
– balet na lyžiach, „moguls“ –
jazda po snehových bubnoch, či
„skicross“ – súčasná jazda viacerých lyžiarov po trati s umelými
prekážkami. Vrcholom lyžovania
je „heliskiing“, kde vás na panensky zasnežený svah dopraví
vrtuľník a vy zažijete pocit, že
jazdíte dolu svahom, ktorý pred
vami ešte nikto iný neoznačil...
Masové sťahovanie za snehom dnes
predstavuje miliardový turistický priemysel
od ubytovania a stravovania cez športovú
výstroj až po úpravu lyžiarskych terénov,
výťahy a lanovky. Charakter zimného lyžovania sa však v posledných desaťročiach
zásadne zmenil. Pobyt turistov v horách je
kratší, pretože za menej dní toho nalyžujú
podstatne viac, ako kedysi. Veľký počet
rýchlych sedačkových výťahov so 6, či 8
sedadlami umožňuje obslúžiť mnohonásobne viac lyžiarov v porovnaní s kapacitami
vlekov pred 20 rokmi. Výsledok? Lyžiari
majú toho dosť už na obed a v zimných
strediskách hľadajú iné formy relaxu. Zimné dovolenky v minulosti predstavovalo
iba lyžovanie, či už zjazdové, alebo na bežkách. Dnes je však všetko inak.
Ponúkať iba dobré lyžiarske terény už
zďaleka nestačí. Štandardom sa stávajú
wellness, sauny, masáže, výlety mimo značených tratí so sprievodcom, nocovanie v
iglu, sánkarské a bobové dráhy, lezenie po
zamrznutých vodopádoch, jazda na psích
záprahoch, či lyžovanie za koňmi. Samozrejmosťou sú aj kulinárske zážitky, ochutnávky a rôzne akcie pre deti. Lyžiarske chaty sa tak premenili na hotelové komplexy,
lákajúce návštevníkov na relax a rozmaznávanie. Čerešničkou na torte je možnosť
nechať si kompletný lyžiarsky výstroj na
budúcu lyžovačku priamo v hoteli – keď sa
vrátite, bude vás už čakať pripravená – all
inclusive do posledného detailu...
Podľa časopisu Geo
voľne spracoval Peter Chudý
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Galéria osobností Štrbského športu
Športu sa venuje takmer celý svoj život. V mladosti hrával futbal
za žiakov, dorastencov a za prvé futbalové mužstvo Štrby. Necelých
30 rokov pôsobil v Telovýchovnej Jednote Družstevník Štrba, neskôr v
Športovom klube Štrba, kde vykonával rôzne funkcie. Bol predsedom,
pokladníkom i členom výboru. Je rozhodcom lyžovania 1. triedy a rozhodoval pri množstve pretekov obecnej, regionálnej, celoslovenskej i
svetovej úrovne. Ako rozhodca sa zúčastnil takmer všetkých ročníkov
Malého štrbského maratónu. Vo funkcii rozhodcu je aktívny aj v súčasnosti.
Za výrazný podiel na rozvoji športu v obci Štrba bol v roku 2012
uvedený do Galérie osobností športu obce Štrba.

Lyžiarsky pochod chotárom obce Štrba
11.2.2018 uskutočnili turisti svoje prvé
tohtoročné turistické podujatie, a to Lyžiarsky pochod chotárom obce Štrba. Trasa lyžiarskeho pochodu viedla chotárom našej
obce. Z areálu základnej školy vystúpali na
Vysoký diel a po jeho hrebeni prešli cez
Brezové, Pastierske, Šoldov, Vlčiu jamu naspäť do Štrby. Podujatie príjemne umocnilo
aj počasie. Zo začiatku bola síce obloha
zamračená, no postupne sa oblačnosť
stratila a záver lyžiarskeho pochodu bol už
za ideálneho slnečného počasia.
Pavel Šerfel,
turistický oddiel ŠK Štrba

Na Štrbských bežkách si zašportovalo tristo bežkárov
a aj traja bratia Timkovci zo skupiny No Name
V nedeľu 18. februára 2018 sa na Štrbskom
Plese uskutočnil už piaty ročník verejných pretekov
v behu na lyžiach. Podujatie každoročne podporujú svojou aktívnou účasťou hudobníci zo skupiny
No Name. Igor, Ivan a tento rok aj Roman Timko
otvorili preteky a predstavili sa na kros šprinte
i na 5-kilometrovej trati. V areáli bežeckého lyžovania sa vystriedalo silné sneženie s polojasným
počasím a na záver sa ukázalo aj slnko a ešte viac
zvýraznilo jedinečnú atmosféru, ktorú vytvorilo 301
štartujúcich bežkárov. Kros šprint je neoddeliteľnou súčasťou Štrbských bežiek a 800-metrovú trať
pre dorastencov a dospelých s desiatimi prekážkami najrýchlejšie zdolal Dominik Číž v (2:05,3). Zo
žien bola najrýchlejšia Mária Danielová (2:28,1).
Najväčšiu pozornosť si získali detské kategórie,
ktoré pretekali na 400 metrovom okruhu. 93 bež-

Pred štartom pretekov organizátori spoločne s bratmi Tinkovcami - Igorom, Ivanom a Romanom
zo skupiny NO NAME.
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kov zabavila hudobno-zábavná skupina BRAVO
a počas celého dňa si pretekári mohli otestovať špičkové bežecké lyže. Počas vydareného
športového dňa sa v areáli stretla šesťdesiatka
športovkýň na prvom zimnom Kari Traa Urban
tréningu. Spoločný tréning určený pre ženy odštartovali rozcvičkou pred štartom pretekov na
2 a 5 kilometrov. Pod dohľadom skúsených
lektoriek si dievčatá prebehli najkrajšie miesta
Štrbského Plesa s niekoľkými zástavkami pre
spoločné cvičenie. Organizátorom pretekov bol
Športový klub Štrba, obec Štrba, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
a Areál bežeckého lyžovania SNOW Štrbské
Pleso a na príprave podujatia sa tento rok podieľalo 40 dobrovoľných organizátorov prevažne zo Štrby, ktorí v marci organizujú aj vrcholnú
súťaž Slovenského pohára v behu na lyžiach Majstrovstvá Slovenskej republiky s vytrvalostnými pretekmi FIS Cup a účasťou olympijských
nádejí z krajín Vyšehradskej štvorky.

Igor Timko zo skupiny NO NAME v cieli.

ŠT

RBA

O

RT

UB

1947

OVÝ K

L

ŠP

cov na lyžiach odštartovalo na dvojkilometrovú
trať voľnou technikou. Najrýchlejšie túto trať
zvládli Stanislav HOLIENČÍK (06:36.1), Marek
DUTKO (06:42.2) a Tomáš BARTKO (06:54.7).
Medzi ženami boli najrýchlejšie Henrieta LICHÁ (07:45.2), Martina PLEVOVÁ (07:59.2)
a Vanesa RUSKOVÁ (08:05.8). Táto dvojkilo-
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ŠTRBSKÉ PLESO
24. - 25. marec 2018

Foto: Martin Smolka

Víťazi Štrbských bežiek – Aneta Smerčiaková
a Artur Gergardt.

metrová trať je vďaka umelému zasnežovaniu
v prevádzke už od novembra a deň pred Štrbskými bežkami sa na nej uskutočnilo večerné
kolo Slovenského pohára pri umelom osvetlení.
89 pretekárov vyštartovalo o pár minút neskôr
na 5-kilometrovú trať vo Furkotskej doline, na
ktorej ŠK Štrba každoročne organizuje Tatranský pohár v behu na lyžiach a túto trať si vyskúšali aj pretekári na Svetovej zimnej Univerziáde.
V absolútnom poradí mužov boli najlepší Artur
GERGARDT (13:39.7), Michal JURČO (13:54.9)
a Lukáš NEMČÍK (13:58.4). V absolútnom poradí u žien to boli Aneta SMERČIAKOVÁ (15:43.5),
Mária DANIELOVÁ (16:38.1) a Janka GRAŇÁKOVÁ (17:33.7). Mená Artura a Anety pribudnú
aj na putovné historické lyže, ktoré nesú mená
doterajších víťazov najdlhšej trate Štrbských bežiek. Po dobehnutí do cieľa všetkých účastní-

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V BEHU NA LYŽIACH S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

PRETEKY V4 OLYMPIC HOPES V KATEGÓRIÁCH U16, U18, U20

23. marec 2018

slávnostné otvorenie, večera

24. marec 2018

tím šprint voľnou technikou

www.skstrba.sk

25. marec 2018

vytrvalostné preteky klasickou
technikou s hromadným štartom

FIS SLAVIC CUP
Muži - 30 km K
Ženy - 30 km K

www.regiontatry.sk
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Tajničku zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67 osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk do 10. 3. 2018.
Dvom lúštiteľom venujeme zaujímanú knižnú publikáciu.
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