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

Pane, ktorý si na nebi,

zachovaj všetkým deťom mamy.

Nech ako cesto na chlebík im rastú
v teple pod rukami.

Zachovaj nám oboch rodičov, veď dve
ruky od Teba máme.

Dve rúčky deťom stvoril Boh:
Pre ocka jednu, druhú mame.

Všetci sa radi vraciame k mame domov. Na miesto, kde je nám dobre, k svojim spomienkam,
tajným snom a láskam, kde nás vždy čaká prestretý stôl, kde cítime pokoj, pohodu, lásku, kde sa
každá bolesť prekonáva akosi ľahšie a postupne sa akoby strácala. Aj za to, milé mamy, máte od
nás veľkú vďaku, ktorú vaše deti a vnúčatá vyjadria milým programom na slávnostnom popoludní
v druhú májovú nedeľu – 13. 5. 2018, ktorá už tradične patrí všetkým mamám.
V stacionári v Tatranskej Štrbe slávnosť začne o 14,00 hod, v sále Kultúrneho domu v Štrbe o 15,30 hod.
Najdrahšie naše mamičky, prijmite naše pozvanie i našu celoživotnú lásku a vďaku.
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informácie o pripravovaných aktivitách v obci
Vážení spoluobčania,

materskej školy v areáli základnej školy, čo
bude ďalšia náročná stavba. Tu máme problém s finančným zabezpečením, pretože finančnú dotáciu môžeme získať len vo výške
40 % nákladov stavby. O obidvoch stavbách
som viedol rokovania s kompetentnými na
príslušných ministerstvách.
Za lekárňou a vedľa budovy poštového
úradu pripravujeme výstavbu nového detského ihriska pre najmenšie deti. Toto ihrisko
plánujeme do letných mesiacov zrealizovať,

prichádzajú jarné a letné mesiace, čo znamená pre nás viac pracovných aktivít v obci
a jej častiach.
Po zime, kedy bolo pomerne málo snehu,
sme sa snažili upratať hlavne chodníky a
miestne komunikácie od posypového materiálu a verejné priestranstvá. Tieto práce
zabezpečujú verejnoprospešné služby. Zo
strany občanov boli pripomienky ku kvalite
úpravy nového povrchu štátnych
ciest, a to Ul. hlavnej a Československej armády, ktoré sa realizovali
v závere minulého roka. Práce sme
reklamovali u správcu komunikácie Správa a údržba ciest PSK, aby došlo
k náprave.
V súčasnosti pripravujeme na
Ul. brezovej po pravej strane cesty
smerom severným predĺženie vodovodu z dôvodu, že rodinné domy, ktoré
sa stavajú na záhradách, nemajú zabezpečený prístup k rozvodu vody.
Realizovali sme práce pri úpravách
zákulisia v kultúrnom dome na zamedzenie hlučnosti smerom k javisku.
Počas podujatí, ktorých sa zúčastňuje
veľa účinkujúcich detí, sa cez staré
drevené dvere z javiska do zákulisia
šíril hluk. Z tohto dôvodu sme vymurovali priečku a osadili nové dvere a
urobili sme aj ďalšie úpravy v zákulisí.
V kultúrnom dome chceme v tomto
roku pokračovať s ďalšími úpravami
v rámci projektu komunitného centra.
Po realizácii novej strechy, fasády a
výmeny okien je ešte potrebné dokončiť balkóny a vo vnútri zrekonštruovať Nové dvere v zákulisí kultúrneho domu.
rozvody elektrickej energie.
V budove obecného úradu v obradnej sieni aby sa mohlo, čo najskôr využívať. Uvedenú
pripravujeme realizáciu výstavných priesto- akciu pripravujeme v úzkej súčinnosti s marov na uloženie nálezov zo Šoldova. Verím, že mičkami a za pochopenia vedenia evanjelicsa nám zámer podarí aj finančne zabezpečiť. kej cirkvi, ktorá vlastní veľkú časť pozemku
Najväčšou stavbou, ktorá nás v tomto pod ihriskom.
V tomto roku plánujeme pokračovať aj
roku čaká, je výstavba nového zdravotného
strediska - centra integrovanej zdravotnej v archeologickom výskume lokality Šoldov.
starostlivosti, ktorú pripravujeme na pozem- Plánujeme zrealizovať výstavbu jedného
ku za budovou obecného úradu. V novom obydlia, premostenia a vyasfaltovať komunizdravotnom stredisku by mali byť priestory káciu, ktorá je veľmi prašná.
Po zateplení fasády budovy obecného úrapre 4 lekárov. V priebehu I. polroka musíme
predložiť projekt a veríme, že budeme úspeš- du chceme odvodniť celú budovu od spodnej
ní. Doterajšie zámery smerujú k tomu, že vody. Tieto práce by sme mali realizovať ešte
staré zdravotné stredisko nahradíme novou do letných mesiacov. Za budovou obecného
budovou.
úradu chceme zriadiť nové skladové priestoPokračujeme v príprave výstavby novej ry.

Na Ul. Československej armády, na začiatku obce smerom na Važec budeme realizovať novú vetvu kanalizácie cez potok, aby sa
mohli napojiť rodinné domy postavené pri potoku pod cestou. V súčasnosti realizujeme
vybudovanie kanalizácie z hospodárskeho
dvora na Ul. 29. januára. Na hospodárskom
dvore sa zároveň zrealizuje nová brána s kamerovým systémom a plánuje sa zrealizovať
prístrešok na posypový materiál.
Na Ul. J. Gejdoša riešime spoločne s PS
Urbár a Štrba PD Štrba odvodnenie
pozemkov z poľa, ktoré komplikuje
život obyvateľom v tejto časti obce,
najmä pri daždivom počasí. Na cintoríne po úspešnej realizácii nového
oplotenia od hospodárskeho dvora
Poľnohospodárskeho družstva plánujeme realizovať prekrytie rigolu popri
oplotení od Ul. Markušovského. Jeho
prekrytím sa zabezpečí bezpečnosť
návštevníkov cintorína. Rigol sme vykopali z dôvodu odľahčenia oplotenia
od návažky zeminy, ktorú sme museli
pred pochovávaním v tejto časti cintorína navoziť.
V priebehu tohto roka budeme bezplatne dodávať do domácností pre
každý rodinný dom kompostery na
biologicky rozložiteľný odpad (tráva,
lístie) 600 l, 800 l a väčšie pre bytové
domy.
V hasičskej zbrojnici plánujeme
zrealizovať ďalšie úpravy, osadiť nové
posuvné vráta, sociálne zariadenia a
rekonštruovať rozvod ústredného kúrenia.
Veľmi náročnou prácou bude napojenie rodinných domov na optickú
sieť. Po vybudovaní uličných rozvodov je potrebné postupne napájať jednotlivé
rodinné domy. Napájanie bude zabezpečovať
dodávateľská firma. Občania sa budú na
týchto prácach podieľať sumou vo výške
50,-- eur za jednu prípojku. O tejto téme vás
budeme informovať samostatným článkom.
Tak ako každoročne, v priebehu letných
mesiacov budeme realizovať vysprávky
miestnych komunikácií asfaltovaním.
Na verejných budovách osadzujeme chrániče pred vtákmi, najmä lastovičkami, aby
nám na fasádach nevytvárali hniezda, ktoré
ich znečisťujú.
Pre potreby obecnej polície sme zakúpili
nové motorové vozidlo a pripravujeme zakúpenie elektromobilu.
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Pripravujeme výstavbu nového objektu
V Tatranskej Štrbe realizujeme nové chod- ká sieť realizovaná. Je našou snahou vylepníky, schody a zábradlia k zubačke. Opravila šovať kvalitu vysielania a počet programov. servisných miestností pre bežcov pri bežecsa porucha kanalizácie na hlavnej vetve pod Tento rok sme mali z Telekomunikačného kom areáli a haly pre umiestnenie techniky
športového areálu,
štátnou cestou č. 18
pre ktorú nemáme
oproti objektu Sokolovo, v blízkosti benvhodné skladové
zínového čerpadla.
priestory.
V rámci úprav
Budeme pokračovať v prácach pri
miestnych komunikácií
budeme
úprave centrálneho
upravovať
časť
parkoviska.
Ul. lesnej a realiSlovak Telekom
zovať
vysprávky
bude pokračovať v
miestnych komunidobudovaní optickej
kácií vrátane sídlissiete v časti smerom
ka.
k obytným domom.
V chatovej oblasti
V priebehu mesiaca máj by sa
sa budú realizovať
mala otvoriť Mórynové rozvody elektrickej energie.
ho vyhliadka, ktorá
V budove žeby mala byť novou
lezničnej stanice by
atraktivitou Štrbského Plesa.
sa mali tento rok
V auguste sa prizrealizovať úpravy, Pri oplotení cintorína od Ul. Dr. Markušovského sa plánuje zrealizovať prekrytie rigolu.
vrátane spojazdnenia pohyblivých schodov. úradu kontrolu na šírenie káblovej televízie, pravuje pod skokanskými mostíkmi vystúpeV súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia ktorý nám schválil súčasný spôsob vysiela- nie muzikálu „Na skle maľované“.
Po 10 rokoch sa pripravuje výstavba obozubnicovej železnice. Od budúceho roka plá- nia a postup po vybudovaní novej optickej
nuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. siete.
jektu Helios, ktorý bude pozostávať z viacezakúpiť nové súpravy, ktoré si vyžadujú preNa Štrbskom Plese sme ešte v zimných rých objektov so zázemím pre lekára.
dĺženie nástupných plôch na hlavnej stanici v mesiacoch zakúpili nový stroj (kässbohrer)
V zimných mesiacoch ukončila svoŠtrbe, ako aj na nástupištiach na Lieskovci a pre športový areál, ktorý zabezpečí kvalitnej- ju činnosť lekáreň z dôvodu odchodu
PhMr. M. Kiškovej do dôchodku. Dom seniov stanici Štrbské Pleso. V okolí stanice sme šiu úpravu bežeckých tratí.
V súčasnosti v športovom areáli realizuje- rov v Tatranskej Štrbe zrekonštruoval tieto
v minulom roku vybudovali odstavné plochy
priestory na novú lekáreň, ktorej prevádzka by sa mala spustiť v priebehu
tohto mesiaca.
V minulom roku sme otvorili nové
informačné centrum v budove ŠL TANAP-u, ktoré je otvorené aj počas víkendov a chceme ho využiť aj na predaj
voľnopredajných liekov, čím pomôžeme
obyvateľom a návštevníkom najmä v letnej turistickej sezóne.
Na nástupišti elektrickej a ozubnicovej železnice plánujú Železnice SR vybudovať nové prestrešenie pre cestujúcich.
Pripravujeme vydanie publikácie
„Štrbské Pleso a okolie - fakty – atraktivity – zaujímavosti“, ktorá by mala
byť vydaná v I. polroku. Pripravuje sa
vydanie publikácie o histórii obce, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, ktorú
realizuje kolektív autorov pod vedením
PhDr. Zuzany Kollárovej a máme rozDemontáž servisných buniek v Športovom areáli na Štrbskom Plese.
pracované aj ďalšie publikačné aktivity.
Rozsah prác sa určite bude upravovať a
pre vozidlá pri opornom múre a Železnice SR me demontáž servisných unimobuniek, ktoré využijeme pre potreby obce na skladové dopĺňať počas roka tak, ako život bude prinávyrezali stromy, ktoré narúšali jeho statiku.
Z Ul. lesnej na sídlisko sa bude realizovať priestory. Unimobunky budú premiestnené šať nové potreby a podnety.
Michal Sýkora
úprava rozvodu miestneho rozhlasu a verej- do Štrby a areálu verejnoprospešných sluného osvetlenia. V tejto časti obce je už optic- žieb na Štrbskom Plese.
starosta obce
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Výročná členská schôdza Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba
Dňa 25.03.2018 sa konalo v Kultúrnom dome v Štrbe zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva Urbár
Štrba. Súčasťou zhromaždenia boli aj voľby do výboru a dozornej rady spoločenstva na obdobie 2018 – 2022. Prítomní členovia spoločenstva boli informovaní o činnosti výboru a dosiahnutom výsledku hospodárenia. K 31.12.2017
pozemkové spoločenstvo malo 915 členov spoločenstva. Zhromaždenia sa zúčastnilo 398 fyzicky prítomných členov.
Úlohou a cieľom nášho spoločenstva je
hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a
vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný
rozvoj územia, na ktorom pozemkové spoločenstvo vykonáva hospodársku činnosť.
Ide najmä o zabezpečenie pestovateľskej a ochrannej činnosti v lesoch, ťažbu
a spracovanie drevnej hmoty, prenájom
nehnuteľností a vykonávanie prípadne
ďalších činností v súlade so zákonom
č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
Súčasný stav lesných porastov v súvislosti s kôrovcovou a vetrovou kalamitou

2017 sa vytvoril zisk, ktorého výška je na
úrovni minulého roka. Výnosy z hospodárskej činnosti pozemkového spoločenstva
tvoria tržby za predaj vlastnej výroby – vyťaženého dreva a tržby z predaja služieb –
z prenájmu nehnuteľností v celkovej výške
841 289 €. Z toho tržby za predaj vlastnej
výroby sme dosiahli vo výške 359 727 €,
čo je pokles oproti minulému roku o 199
948 €. Pokles tržieb bol spôsobený hlavne zníženou ťažbou oproti minulému roku
o 4386 m3 a tiež nízkou kvalitou dreva.
Priemerná cena všetkých sortimentov
bola na úrovni predchádzajúceho roku.

nehnuteľností sa stávajú základom pre
tvorbu zisku pozemkového spoločenstva.
Za rok 2017 nám naši nájomcovia zaplatili
celkom 345 335 €.
Hospodársky výsledok za zdaňovacie
obdobie pozemkové spoločenstvo dosiahlo vo výške 454 337 €, čo po zdanení
predstavuje čistý zisk 356 773 €.
V roku 2017 pracoval deväťčlenný výbor, ktorý rokoval 16-krát a prijal
44 uznesení. Tak ako v minulosti, aj teraz
pracoval v dvoch komisiách, a to v majetkovoprávnej a lesnej. Výbor svoju činnosť
zameral hlavne na prerokovanie a splnenie

Predseda PS Urbár Štrba Ing. Pavol Jančík zhodnotil uplynulé obdobie.

je alarmujúci a z roka na rok horší. Každoročne sa znižujú zásoby drevnej hmoty
vhodnej na plánovanú ťažbu, čo sa odráža
v znižovaní tržieb za predaj dreva. Naopak
narastajú náklady na lesnú činnosť, aj na
ťažbu, nakoľko sa vykonáva v ťažko dostupných terénoch. V konečnom dôsledku
to negatívne ovplyvňuje tvorbu zisku, ktorý
je základným predpokladom pre vyplatenie
podielov pre členov urbáru. Znižovanie zisku je kompenzované stabilnými príjmami
z prenájmu nehnuteľností. Preto aj za rok

Pozitívne tvorbu hospodárskeho výsledku
ovplyvnilo čerpanie dotácie na zlepšenie
životaschopnosti lesov vyplatených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou za rok
2017 vo výške 116 025 €. V hodnotenom
roku nám platobná agentúra vyplatila za
lesné pozemky v územiach európskeho významu sumu v celkovej výške 19 500 €,
ako kompenzáciu za bezzásahové hospodárenie na ploche 184 ha vo vlastníctve
členov pozemkového spoločenstva. Potvrdzuje sa skutočnosť, že príjmy z prenájmu

uznesení prijatých na zhromaždení podielnikov. Podstatnú časť svojej činnosti
výbor zameral na prípravu podkladov pre
súdne spory, ktoré spoločenstvo vedie
o lukratívne nehnuteľnosti na Štrbskom
Plese a v iných lokalitách v katastri obce.
Pre budúcnosť hospodárenia v lesných
porastoch má veľký význam tzv. Zonácia
TANAP-u, ktorou chce ministerstvo životného prostredia na dlhú dobu určiť zásady hospodárenia v chránených oblastiach
TANAP-u. Keďže zonáciou dôjde k zara-
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deniu 711 hektárov lesných pozemkov
do tzv. bezzásahovej zóny, zhromaždenie
poverilo výbor zastupovať podielnikov urbáru pri rokovaniach a požadovať náhrady
za obmedzenie užívania pozemkov v zóne
„A“, vo výške nahradzujúcej straty z dôvodu obmedzeného hospodárenia na danom
území.
Na zhromaždení sa uskutočnili voľby členov výboru a dozornej rady PS
Urbár Štrba na volebné obdobie rokov
2018 – 2022. Do výboru kandidovalo
16 podielnikov a do dozornej rady 4 podielnici. Predsedníčka volebnej komisie po
sčítaní všetkých volebných lístkov informovala prítomných o výsledku volieb. Do

9-členného výboru boli zvolení nasledovní
podielnici s nasledovným počtom hlasov:
1. Ing. Pavol Jančík - 2126 hlasov, 2. Miroslav Pleteník - 1917 hlasov, 3. Anna Gejdošová - 1726 hlasov, 4. Ján Tomko - 1529
hlasov, 5. Ing. Michal Hyben - 1392 hlasov,
6. Ing. Milan Foltín - 1363 hlasov, 7. Milan
Garaj - 1337, 8. Ing. Rastislav Korenko
968 - hlasov, 9. Ján Erdziak, Ul. družstevná 458 - 836 hlasov. Do 3-člennej dozornej rady boli zvolení nasledovní podielnici
s nasledovným počtom hlasov: 1. Pavel
Dusík – 1988 hlasov, 2. Anna Košická –
1628 hlasov, 3. Ing. Jaroslav Kordován –
1595 hlasov. Na prvom zasadnutí výboru
a dozornej rady, konaného dňa 5.4.2018,

vykonala predsedníčka volebnej komisie
Mária Ilavská voľbu predsedu výboru PS
Urbár Štrba a predsedu dozornej rady PS
Urbár Štrba. Na základe tajného hlasovania bol za predsedu výboru zvolený Ing.
Pavol Jančík a za predsedu dozornej rady
Pavel Dusík. Na záver prvého zasadnutia,
predseda výboru zaradil nových členov do
pracovných komisií, oboznámil ich s činnosťou v novom volebnom období a zaželal všetkým veľa zdravia a najmä veľa dobrých rozhodnutí, ktoré prispejú k rozvoju a
prosperite pozemkového spoločenstva.
Ing. Pavol Jančík
predseda PSUŠ

Územný plán je základným dokumentom rozvoja obce
Po Valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba, ktoré sa konalo dňa 25. 3. 2018 a odznelo na ňom aj moje vystúpenie k
otázkam územného plánu obce (ďalej ÚZP), oslovili ma niektorí občania ohľadom podrobnejších informácií o územnom pláne obce, aby pochopili
problém, o ktorom sa dlhšiu dobu na pôde PS Urbár diskutuje.
ÚZP je najvýraznejšia kompetencia obce,
ktorou sa rozhoduje o tom, kde a čo sa
môže postaviť v našom katastrálnom území
od Štrbského štítu až po Čierny Váh. Do jeho
procesu sú zapojené všetky dotknuté štátne
a iné inštitúcie (cca 30), ktoré sa vyjadrujú
svojimi odbornými stanoviskami k zámerom
investorov a vlastníkov pozemkov.
Po prevzatí Štrbského Plesa od mesta
Vysoké Tatry, v roku 2008 sme od mesta
prevzali rozpracovaný Územný plán Štrbského Plesa, ktorý od roku 1998 realizoval
spracovateľ Ing. arch. Alexander Bél. Plán
bol ukončený v roku 2013, schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Štrbe dňa
23.9.2013 pod č. uznesenia 422/2013 a
jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN č.
42/2013.
V dobe jeho záverečného prerokovania
už spracovaného a spripomienkovaného
územného plánu prišli požiadavky Pozemkového spoločenstva Urbár na zapracovanie požiadaviek spoločnosti NAVAJA, ktorej
boli zo strany PS Urbár dlhodobo prenajaté
pozemky – obidve lúky okolo cesty k hotelu
FIS na Štrbskom Plese a ďalšie pozemky.
Keďže stav rozpracovanosti územného
plánu bol taký, že plán bol pred záverečným dokončením, prisľúbili sme na spoločnom rokovaní obecného zastupiteľstva
a Výboru PS Urbár, ktoré sa konalo v roku
2015, že obec podporí jeho prerokovanie
v samostatnom konaní a spracuje sa ako
doplnok k územnému plánu, čo sa aj stalo a tento dodatok k územnému plánu bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa

24. 10. 2016, uzn. č. 82/2016 a VZN
č. 11/2016, ktoré bolo účinné 8.12.2016.
Iná problematika v súvislosti s územným
plánom je výstavba zrubu – reštaurácie. V
pôvodnom územnom pláne z roku 2013 bol
pozemok pod zjazdovkami určený podľa
požiadavky PS Urbár pre hospodársku a
technickú obsluhu územia. Keďže v roku
2016 na Valnom zhromaždení PS Urbár
bola na tomto pozemku schválená výstavba
dreveného zrubu – reštaurácie, bolo potrebné v rozpracovanom pláne zapracovať aj
zmenu funkcie pozemku a získať súhlasné
stanoviská od všetkých zainteresovaných,
najmä od Okresného úradu Prešov, odboru
výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania a Okresného úradu Prešov,
odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na súhlas
so zmenou funkčného využitia plochy z
hospodárskej a technickej obsluhy územia
na požadovanú občiansku vybavenosť a
cestovný ruch. To bolo získané na naliehavé
požiadanie starostom obce až na záverečnom prerokovaní zainteresovaných strán,
najmä ochrany prírody a územného plánu,
ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade
31. 10. 2017.
Po spracovaní zadania, ktoré podliehalo
vyjadrovaniu všetkých dotknutých orgánov
a stanovísk ochrany prírody, ktoré výrazne
obmedzujú plánované zámery, sa spracoval
komplexný návrh, ku ktorému sa opäť vyjadrujú všetci zainteresovaní. V našom prípade tento proces prebiehal od roku 2016

do konca roka 2017. Potom obec požiadala
o preskúmanie súladu návrhu Územného
plánu obce Štrba, Okresný úrad Prešov,
odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania, podľa § 25 stavebného zákona, ktoré obec obdržala dňa
29.1.2018 a ktoré musí rešpektovať. Ešte
v ten istý deň, t.j. 29. 1. 2018 večer prerokovalo záverečný návrh územného plánu
obecné zastupiteľstvo a svojím uznesením
č. 3/2018 schválilo návrh územného plánu,
ktorý zahŕňa obec, Tatranskú Štrbu a Štrbské Pleso a prijalo aj VZN č. 1/2018, ktoré
je účinné od 16. 03. 2018, ktorým bola vyhlásená záväzná časť.
Z pohľadu potrieb PS Urbár treba
odlišovať ich potreby na výstavbu objektov na lúkach na Štrbskom Plese
spoločnosťou Navaja, ktorá bola obcou
schválená už 24. 10. 2016 v súlade s
požiadavkou PS Urbár a zvlášť možnosti
zmeny užívania objektu reštaurácie pod
Soliskom. Toto konanie mohlo začať až po
16. 3. 2018, t.j. od vyhlásenia záväznej
časti územného plánu VZN. Na základe verejného prísľubu starostom obce na Valnom
zhromaždení dňa 25.3.2018, v súčasnosti
prebieha aj napriek problémom konanie,
ktoré požadoval PS Urbár, na ktorom sme
sa ešte pred konaním Valného zhromaždenia dohodli s predsedom PS Urbár
Ing. P. Jančíkom. Obec v obidvoch prípadoch urobila všetko pre spokojnosť
PS Urbár a jeho členov.
Michal Sýkora
starosta obce
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Poľnohospodárske družstvo Štrba hodnotilo rok 2017
Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva v Štrbe zvolalo už po 60-ty krát svoju Výročnú členskú schôdzu (ďalej „VČS“),
ktorá sa konala v piatok 6. apríla 2018 v sále Kultúrneho domu v Štrbe. Členovia svojou účasťou opäť potvrdili, že im činnosť
PD Štrba nie je ľahostajná a nadpolovičnou väčšinou tak zaistili uznášaniaschopnosť VČS.
Rokovanie výročnej členskej schôdze viedol jadrového krmiva a v poslednom čase aj na výroIng. Ján Kaprál, vedúci PJ Lisovňa plastických bu strukovín (bôb) ako kvalitného bielkovinového
hmôt. V úvode privítal pozvaných hostí – starostu doplnku do kŕmnych zmesí.
Rok 2017 sa na úseku živočíšnej výroby zaobce Štrba Michala Sýkoru, predsedu Pozemkového spoločenstva Urbár v Štrbe – Ing. Pavla Jan- čal vyvíjať vcelku pozitívne. Už po niekoľkých
číka a všetkých prítomných členov družstva. Po mesiacoch sa mohlo konštatovať, že úlohy,
splnení povinných náležitostí VČS, akými sú hla- ktoré sa naplánovali, sa splnia, ba až prekročia.
sovanie o spôsobe hlasovania, schválenie členov Stabilizovala sa výkupná cena za surové kravjednotlivých komisií až po schválenie
programu, mohla sa začať „družstevná schôdza“.
V úvode bolo potrebné v súvislosti
s novelou Obchodného zákonníka §
240 schváliť na odporučenie Predstavenstva PD Štrba návrh na doplnenie
stanov. Členovia jednomyseľným
súhlasom vyjadrili kladné stanovisko
k zmene ohľadom hlasovania o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva, o zmene právnej formy
alebo rozhodnutí o zrušení družstva s
likvidáciou.
Podielnici PD Štrba počas rokovania.
V správe predstavenstva družstva o hospodárení v roku 2017, ktorú prečítal ské mlieko a koncom roka sa dokonca dosiahlo
jeho predseda Ing. Ján Šerfel, utvrdil všetkých jej navýšenie. Rovnako ako je to za posledné
prítomných, že ekologické hospodárenie hodnotí roky, pretrváva záujem o jatočné býky. V jeseni
ako najlepšiu možnosť fungovania družstva v postihlo v živočíšnej výrobe chov hovädzieho
podmienkach pod Tatrami. Družstvo hospodárilo dobytka ochorenie spojené s úhynom dojníc a
na približne rovnakej výmere ako v minulom roku, teliat. Zdroj nákazy sa, žiaľ, nepodarilo dokázať.
preto volí osvedčené osevné, ako aj agrotechnické Pri likvidácii nákazy družstvo spolupracovalo s
postupy pri prácach a zároveň dodržiava podmien- ŠVPÚ Zvolen, ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVPÚ Prešov,
ky správnej farmárskej praxe. Činnosť rastlinnej RVPS Poprad a z Univerzity veterinárneho levýroby je plne podriadená potrebám živočíšnej vý- kárstva Košice povolali prednostu kliniky HD
roby a je zameraná na výrobu objemových krmív, Prof. MVDr. Pavla Mudroňa PhD. Rozhodnutie
senáže (ďatelina, ďatelinotrávy), sena, obilovín preočkovať celý chov antibiotikami sa ukázal ako
(jačmeň, pšenica, tritikale, ovos, raž) pre výrobu finančne náročný, ale správny ťah, keďže sa úhyn

ihneď po medikácii zastavil a situácia sa stabilizovala.
V Lisovni plastických hmôt je stále nosným
výrobným programom vstrekolisová výroba. Aj
naďalej vyrába na objednávku papierové krabice
rôznych veľkostí a rôzne menšie predmety z plastu na vstrekolisoch a vákuolisoch. Nutnosť vyhľadávať odberateľov je spôsobená aj skutočnosťou,
že firmy ktoré majú väčšiu potrebu
výliskov, si budujú vlastné lisovne.
Správu kontrolnej komisie, ktorá
pôsobí zároveň ako škodová komisia
a zamestnanecká rada, prečítal predseda KK – MVDr. Pavol Knapík.
Prítomní členovia družstva boli
predsedom predstavenstva oboznámení, ako chce Poľnohospodárske
družstvo hospodáriť v nasledujúcom
roku 2018. Pri odhadovaných nákladoch a predpokladaných výnosoch
by malo družstvo aj v budúcom roku
vytvoriť zisk, samozrejme za predpokladu, že nevznikne nejaká nepredvídateľná situácia veľkého rozsahu.
Výročná členská schôdza v uznesení z
VČS okrem iného schválila, že v termíne do
30.6.2018 sa začnú vyplácať dividendy z hromadných družstevných podielnických listov.
V závere predseda predstavenstva menom jeho
členov poďakoval za účasť na VČS a všetkým
družstevníkom zablahoželal k 60. výročiu založenia JRD v Štrbe. Pri tejto príležitosti boli alebo ešte
budú v najbližšom čase všetkým členom odovzdané darčekové predmety s logom PD Štrba.
Ing. Petra Sokolová
členka Predstavenstva PD Štrba

Aká bola zimná lyžiarska sezóna 2017/2018
Príroda sa prebúdza, snehu v Tatrách ubúda, nápor návštevníkov poklesol, a to je čas obzrieť sa späť a vyhodnotiť si zimnú lyžiarsku sezónu
predovšetkým na Štrbskom Plese – v stredisku bežeckého a zjazdového lyžovania.
V bežeckom areáli sa s lyžovačkou začalo
už 28. 11. 2017, a to aj vďaka zasnežovaniu
bežeckých okruhov. Trate boli pripravené na
výbornej úrovni, čo si pochvaľovali mnohí profesionálni i rekreační lyžiari. Pre začiatočníkov
a deti bola k dispozícii asi 800 m trať vedľa
štartu a cieľa bežeckých tratí. Spestrením bol
fun park s premostením, či večerné lyžovanie pri osvetlení.

Bežecký areál bol využitý naplno. Boli
tu profi bežci od Kuzminovej, Fialkovej,
celá reprezentácia SLA, bežci i biatlonisti,
16 športových klubov, amatérski bežci, rodiny s deťmi, mladí ľudia, zjazdoví lyžiari, rekreanti a veľmi veľa hotelových hostí. V neposlednom rade štátne strediská vrcholového
športu so všetkými disciplínami od plavcov,
judo, kajak, veslovanie, cyklistika, jachting…..

V športovom areáli sme ponúkli zázemie aj
pre športové celky ako DUKLA a ŠKP. Uskutočnili sa tu športové podujatia na národnej
aj medzinárodnej úrovni, počnúc vynikajúcim
podujatím s medzinárodným zastúpením Tatranský pohár organizovaný ŠK Štrba, Slavic
Cup zastrešovaný FIS, až po verejné podujatie Štrbské bežky. K spokojnosti návštevníkov – lyžiarov prispeli aj doplnkové služby
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Štrbské Pleso – Zasnežovanie zjazdoviek
Začiatok zasnežovania: tento rok 11.11.2017, minulý rok 8.11.2016

Počet nocí / dní zasnežovania v sezóne
sezóna
sezóna
sezóna
2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18

november
december
január
február
marec
Súčet

8
13
15
4

12
20
4

14
13
4
2

40

36

33

Bežecký areál bude prechádzať zmenami
a modernizáciou aj počas letných mesiacov.
Čaká nás výstavba nových šatní pre športovcov a garáží pre pásové vozidlá a techniku,
potrebnú pre chod areálu. Stavebné investície,
ktoré môžeme realizovať s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a
Prešovského samosprávneho kraja, by mali začať slúžiť od novej zimnej sezóny 2018/2019.

Oproti minulým rokom, spadlo v novembri a decembri 60 až 70 cm prírodného snehu.
Vďaka chladnému a hmlistému počasiu boli malé úbytky snehu.
Posledné zasnežovanie prebehlo 6.2.2018.

– požičovňa lyží a výstroja, stan s malým
občerstvením, odkladacie skrinky, či nové
značenie bežeckých tratí. Prínosom boli
aj parkovacie karty pre bežcov lyžiarov.
V mesiaci marec obec Štrba prostredníctvom Športového klubu v Štrbe zakúpila
nový 4-stopový ratrak Kässbohrer Pisten
Bully 400, ktorý sme ešte počas jarných
mesiacov odskúšali priamo v teréne. Tento mechanizmus výrazne vylepší údržbu
a úpravu tratí v ďalších lyžiarskych sezónach na Štrbskom Plese.
Tohoročná sezóna na bežkách bola
ukončená 14. apríla 2018.

Nové snežné pásové vozidlo Pisten Bully 400.

Zimná sezóna 2017 - 2018
Návštevnosť strediska Štrbské Pleso, počet dni v prevádzke: 136 dní
Štrbské Pleso Lanovky
Počet dní
132
FY 2010
november
13 425
december
28 707
január
33 586
február
22 775
marec
8 448
apríl
SPOLU
106 941
Zima

144
FY 2011
301
14 088
27 508
30 984
22 144
5 178

143
FY 2012
1 213
12 996
24 422
23 782
18 991
9 174

141
FY 2013
1 037
14 148
18 168
26 868
20 246
11 606

145
FY 2014
2 027
12 368
21 391
37 071
22 311
4 687

141
FY 2015
2 394
16 439
21 550
29 501
19 409
11 804

100 203

90 578

92 073

99 855

101 097

Hostia v stredisku Štrbské Pleso
160 000

apríl v FY 2018 do
15.4.apríla
136
144
FY 2016
FY 2017
1 281
889
24 285
19 899
32 183
27 384
40 267
35 086
30 140
26 095
5 795
11 147
133 951

120 500

136
FY 2018
1 156
23 644
32 385
33 548
25 869
7 698
124 289
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výnimočnými raňajkami pod štítmi.
Od augusta 2017 je v prevádzke aj naše
nové turisticko-informačné centrum. Ako sa
prejavila zimná sezóna v návštevnosti info-centra si môžeme ukázať napr. na týchto
grafoch: December 2017 a marec 2018.
Najžiadanejšie dotazy v TIC boli
informácie:
- o bežeckých tratiach, lanovkách,
vlekoch, zjazdovkách
- o turistike a cestovných poriadkoch
- o lekárni, atrakciách pre deti
- o predajniach, reštauráciách a pod.
Najčastejšie informácie žiadali Slováci,
Česi a Poliaci.
Sezóna pre lyžiarov – zjazdárov začala na Štrbskom
Plese 1. 12. 2017 a ukončená
bola 15. apríla 2017 v celkovom trvaní 136 dní.
Najväčšia – rekordná návštevnosť bola zaznamenaná
30. 12. 2017, a to 3083 hostí – lyžiarov.
Prevádzkovateľ zjazdoviek a vlekov na Štrbskom
Plese – 1. Tatranská, a.s. ponúkla v zimnej sezóne nový
produkt Fresh track, ktorý
využilo 584 lyžiarov.
Produkt FRESH TRACK v
sebe spájal skorú rannú lyžovačku ešte pred oficiálnym
spustením lanoviek s perfektne upravenými svahmi a

Návštevnosť TIC – december 2017
34
38

0 0
0
0 32
2

15 2 0 0 0 23
0 117

0 0

7

555

233

SVK

CZE

POL

HUN

GER

GB

USA-CAN

AUS-NZ

FIN

HOL

SVE

ISR

JAP

FRA

BEL-DAN

SUI

AT

ITA-SPA

RUS-UKR

LAT-LOT

KOR

Iné

Dopravu a parkovanie pomáhala organizovať Obecná polícia Štrba. Parkoviská
boli aj počas tejto zimnej lyžiarskej sezóny
bezplatné (s výnimkou jedného súkromného parkoviska pri hospodársku budove).
Z centrálneho parkoviska pod lyžiarske svahy premával skibus, čo bolo lyžiarmi aj veľmi využívané. Bežci – lyžiari využívali toho
roku parkovacie karty s možnosťou parkovania priamo v areáli. Podľa odhadov 50 %
návštevníkov Štrbského Plesa boli lyžiari,
zvyšných 50 % sú jednodňoví návštevníci
a hoteloví hostia. Z toho dôvodu sa v niektorých top dňoch javilo parkovanie pre
nedostatok parkovacích miest ako problémové. Pri organizovaní dopravy výrazne
pomohlo oznamovanie podujatí , konaných
na Štrbskom Plese vopred a označenie áut
organizátorov. Parkoviská na Štrbskom
Plese sú opäť od 16. 4. 2018 spoplatnené,
parkovisko pri FIS-e od 23. 4. 2018.
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Návštevnosť TIC –marec 2018
1

4

0

0

0

16

2 2 0 0 0

8

13

0 0

9

25
14
22

41

329

613
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SUI

AT
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LAT-LOT

KOR

Iné

Na vysokej úrovni bola aj
propagácia a marketing Štrbského Plesa predovšetkým
funkčnosťou a aktuálnosťou
novej www.strbskepleso.
sk. Návštevníci portálu sa
vždy dozvedeli aktuálne informácie o stave a prevádzke
bežeckých tratí, zjazdoviek,
počasí, novinky, o kultúrnych
a športových podujatiach.
Vážime si aj spätnú väzbu
od návštevníkov priamo cez
kontaktné údaje na stránke,
Turistické informačné centrum, alebo prostredníctvom
mailom na obec. Ďakujeme
všetkým aktérom za úspešné
zvládnutie zimnej turistickej
sezóny.
Ing. Anna Hurajtová

návšteva prezidenta českej republiky
Začiatkom apríla navštívil našu krajinu
prezident Českej republiky Miloš Zeman.
Počas nej sa vo Vysokých Tatrách stretol so slovenským prezidentom Andrejom
Kiskom aj premiérom Petrom Pellegrinim. Okrem toho sa prezidenti spoločne
previezli v koči okolo Štrbského plesa a
ochutnali slovenské špeciality. Prezidenta
ČR doprevádzala počas návštevy Štrbského Plesa veľvyslankyňa ČR na Slovensku
a manželka bývalého premiéra ČR Lívia
Klausová. Obidvoch významných hostí pozdravil na našom území aj starosta obce
Michal Sýkora, ktorý im odovzdal drobné
upomienkové darčeky. Návšteva českého
prezidenta sa tak zaradila medzi významné
zahraničné návštevy Štrbského Plesa.

Prezidentovi ČR odovzdal starosta obce štrbskú valašku.

Starosta obce s veľvyslankyňou ČR na Slovensku Líviou Klausovou.

Stretnutie prezidentov sa uskutočnilo v hoteli Kempinski na Štrbskom Plese.
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ocenenie
Jednolistový kalendár obce Štrba na rok 2018 získal v súťaži o Najkrajší kalendár, vyhlásenej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu
novinárov a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, vo svojej kategórii 2. miesto. Blahoželáme!

Štrbské Pleso - Štrba - Tatranská Štrba

2018

Slávnostné odovzdávanie cien 10.4.2018 v Banskej Bystrici.

Je len v našej snahe vo všetkých dňoch roku, mať lásku a srdce po svojom boku.

I1

Nový rok
Deň vzniku SR

2 Alexandra
Karina
3 Daniela
4 Drahoslav
5 Andrea
6 Antónia
Zjavenie Pána, Traja králi
7 Bohuslava
8 Severín
9 Alexej
Alex
10 Dáša
11 Malvína
12 Ernest
13 Rastislav
14 Radovan
15 Dobroslav
16 Kristína
17 Nataša
18 Bohdana
19 Drahomíra
Mário
20 Dalibor
Sebastián
21 Vincent
22 Zora
23 Miloš
24 Timotej
25 Gejza
26 Tamara
27 Bohuš
28 Alfonz
29 Gašpar
30 Ema
31 Emil

II
1

III
1
Albín

Tatiana

2 Erika
Erik
3 Blažej
4 Veronika
5 Agáta
6 Dorota
7 Vanda
8 Zoja
9 Zdenko
10 Gabriela
11 Dezider
12 Perla
13 Arpád
14 Valentín
15 Pravoslav
16 Ida
Liana
17 Miloslava
18 Jaromír
19 Vlasta
20 Lívia
21 Eleonóra
22 Etela
23 Romana
Roman
24 Matej
Matiáš
25 Frederika
Frederik
26 Viktor
27 Alexander
28 Zlatica

2 Anežka
3 Bohumila
Bohumil
4 Kazimír
5 Fridrich
6 Radoslava
Radoslav
7 Tomáš
8 Alana
Alan
9 Františka
10 Branislav
Bruno
11 Angela
Angelika
12 Gregor
13 Vlastimil
14 Matilda
15 Svetlana
16 Boleslav
17 Ľubica
18 Eduard
19 Jozef
20 Víťazoslav
Klaudius
21 Blahoslav
22 Beňadik
23 Adrián
24 Gabriel
25 Marián
26 Emanuel
27 Alena
28 Soňa
29 Miroslav
Vieroslava, Vieroslav
30 Veľký
piatok
31 Benjamín

IV
1

Hugo
Veľkonočná nedeľa

2 Zita
Veľkonočný pondelok
3 Richard
4 Izidor
5 Miroslava
6 Irena
7 Zoltán
8 Albert
9 Milena
10 Igor
11 Július
12 Estera
13 Aleš
14 Justína
15 Fedor
16 Dana
Danica
17 Rudolf
18 Valér
19 Jela
20 Marcel
21 Ervín
22 Slavomír
23 Vojtech
24 Juraj
25 Marek
Marko
26 Jaroslava
27 Jaroslav
28 Jarmila
29 Lea
30 Anastázia

V
1

Pamela

Sviatok práce

2 Žigmund
3 Galina
4 Florián
5 Lesana
Lesia
6 Hermína
7 Monika
8 Ingrida
Deň víťazstva nad fašizmom
9 Roland
10 Viktória
11 Blažena
12 Pankrác
13 Servác
14 Bonifác
15 Žofia
Sofia
16 Svetozár
17 Gizela
18 Viola
19 Gertrúda
20 Bernard
21 Zina
22 Júlia
Juliana
23 Želmíra
24 Ela
25 Urban
26 Dušan
27 Iveta
28 Viliam
29 Vilma
30 Ferdinand
31 Petronela
Petrana

VI
1

Žaneta

2 Xénia
Oxana
3 Karolína
4 Lenka
5 Laura
6 Norbert
7 Róbert
8 Medard
9 Stanislava
10 Margaréta
11 Dobroslava
12 Zlatko
13 Anton
14 Vasil
15 Vít
16 Blanka
Bianka
17 Adolf
18 Vratislav
19 Alfréd
20 Valéria
21 Alojz
22 Paulína
23 Sidónia
24 Ján
25 Olívia
Tadeáš
26 Adriána
27 Ladislava
Ladislav
28 Beáta
29 Petra
Peter a Pavol
30 Melánia

VII
1
Diana

2 Berta
3 Miloslav
4 Prokop
5 Cyril a Metod
6 Patrícia
Patrik
7 Oliver
8 Ivan
9 Lujza
10 Amália
11 Milota
12 Nina
13 Margita
14 Kamil
15 Henrich
16 Drahomír
17 Bohuslav
18 Kamila
19 Dušana
20 Iľja
Eliáš
21 Daniel
22 Magdaléna
23 Oľga
24 Vladimír
25 Jakub
26 Anna
Hana
27 Božena
28 Krištof
29 Marta
30 Libuša
31 Ignác

VIII
1
Božidara

2 Gustáv
3 Jerguš
4 Dominika
Dominik
5 Hortenzia
6 Jozefína
7 Štefánia
8 Oskar
9 Ľubomíra
10 Vavrinec
11 Zuzana
12 Darina
13 Ľubomír
14 Mojmír
15 Marcela
16 Leonard
17 Milica
18 Elena
Helena
19 Lýdia
20 Anabela
21 Jana
22 Tichomír
23 Filip
24 Bartolomej
25 Ľudovít
26 Samuel
27 Silvia
28 Augustín
Nikolaj
29 Nikola,
Výročie SNP
30 Ružena
31 Nora

IX
1

Drahoslava
Deň Ústavy SR

2 Linda
3 Belo
4 Rozália
5 Regína
6 Alica
7 Marianna
8 Miriama
9 Martina
10 Oleg
11 Bystrík
12 Mária
13 Ctibor
14 Ľudomil
15 Jolana
Sedembolestná Panna Mária
16 Ľudmila
17 Olympia
18 Eugénia
19 Konštantín
20 Ľuboslava
Ľuboslav
21 Matúš
22 Móric
23 Zdenka
24 Ľuboš
Ľubor
25 Vladislav
26 Edita
27 Cyprián
28 Václav
29 Michaela
Michal
30 Jarolím

X
1

Arnold

2 Levoslav
3 Stela
4 František
5 Viera
6 Natália
7 Eliška
8 Brigita
9 Dionýz
10 Slavomíra
11 Valentína
12 Maximilián
Max
13 Koloman
14 Boris
15 Terézia
16 Vladimíra
17 Hedviga
18 Lukáš
19 Kristián
20 Vendelín
21 Uršuľa
22 Sergej
23 Alojzia
24 Kvetoslava
25 Aurel
26 Demeter
27 Sabína
28 Dobromila
29 Klára
30 Simona
Šimon
31 Aurélia

XI
1

Denisa, Denis

Sviatok všetkých svätých

2 Pamiatka zosnulých
3 Hubert
4 Karol
5 Imrich
6 Renáta
7 René
8 Bohumír
9 Teodor
10 Tibor
11 Martin
Maroš
12 Svätopluk
13 Stanislav
14 Irma
15 Leopold
16 Agnesa
17 Klaudia
Deň boja za slobodu a dem.
18 Eugen
19 Alžbeta
20 Félix
21 Elvíra
22 Cecília
23 Klement
24 Emília
25 Katarína
26 Kornel
27 Milan
28 Henrieta
29 Vratko
30 Ondrej
Andrej

XII
1
Edmund

2 Bibiána
3 Oldrich
4 Barbara
Barbora
5 Oto
6 Mikuláš
7 Ambróz
8 Marína
9 Izabela
10 Radúz
11 Hilda
12 Otília
13 Lucia
14 Bronislava
Branislava
15 Ivica
16 Albína
17 Kornélia
18 Sláva
Slávka
19 Judita
20 Dagmara
21 Bohdan
22 Adela
23 Nadežda
Adam a Eva
24 Štedrý
deň
25 1. sviatok vianočný
26 Štefan
2. sviatok vianočný
27 Filoména
28 Ivana
Ivona
Milada
29
30 Dávid
31 Silvester
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Štrba 60 Štěpánkovice

V roku 2018 si pripomíname už 60. výročie vzájomných
vzťahov obcí Štrba a Štěpánkovice.
Na začiatku tejto oficiálnej družby možno málokto predpokladal, že dohodnutá spolupráca prerastie do krásneho neformálneho priateľstva nielen medzi predstaviteľmi obce, ale aj
hasičmi, športovcami, školami a rodinami. Niť, ktorú spriadame
už 60 rokov sa nedá len tak ľahko pretrhnúť. Kiež by priateľstvo
medzi oboma národmi, obcami a občanmi pretrvalo aj ďalšie
roky a budúca generácia rozvíjala všetko to pozitívne, čomu
položili základ ich dedovia a otcovia.
Pri príležitosti 60. výročia tohto vzájomného priateľstva sa
uskutočnia návštevy zástupcov oboch obcí - v Štěpánkoviciach
9. júna 2018, v Štrbe v rámci Dňa obce 26. augusta 2018.

oznam
Milí spoluobčania,
v Štrbských novinách č. 3 sme uverejnili informáciu o doručovaní nástenného kalendára, v ktorom sú zverejnené fotografie z histórie života obce. V prípade, že na dobových fotografiách identifikujete vám známe osoby, oznámte nám ich na
tel.č. 052/7781 461-3, alebo e-mailom strba@strba.sk. Ďakujeme.
Redakcia
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE — XI. diel
Piata etapa rozvoja Štrbského Plesa má doteraz najdlhšie časové obdobie, ktoré je od skončenia druhej svetovej vojny 8. 5. 1945 až do
31. 12. 1992, kedy po vzájomnej dohode zanikla bývalá Československá socialistická republika. Pre lepšiu prehľadnosť sme aj toto obdobie,
podobne ako za prvej Československej republiky rozdelili až na tri časové úseky, jeho prvým predelom je 6. november 1965, kedy Slovenská
národná rada /SNR/ prijala uznesenie o organizácii výstavby v rokoch 1966 – 1970 v súvislosti s kandidatúrou Vysokých Tatier na usporiadanie
MS v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 1970. Od tohto okamihu sa totiž výrazne zintenzívnil rozvoj i samotná výstavba Štrbského Plesa.
Druhým predelom je samotné usporiadanie MS 1970 a tretím časovým úsekom je následné obdobie od MS 1970 do roku 1992.
Štrbské Pleso však v prvých rokoch po
oslobodení prežilo turbulentné časy. Prvé
roky sa rovnako, ako aj iné tatranské osady stalo prechodným azylom pre vojnových
rekonvalescentov, pre bývalých väzňov koncentračných táborov a pre židovské deti z
rôznych krajín. Najväčším problémom tohto
obdobia bolo zásobovanie, pretože existoval prídelový systém na jednotlivé druhy
potravín. Vojnové strádania však znásobili aj
počty tuberkulotikov, astmatikov i alergikov.
Aj keď sa Štrbské Pleso vyhlo liečbe infekčných pľúcnych chorôb, Kriváň, Hviezdoslav
i Solisko sa však premenili z doterajšej
hotelovo-klimatoterapeutickej orientácie od
roku 1953 na liečebné domy. Posilnením
kúpeľnej funkcie celých Vysokých Tatier
bol aj rok 1957, kedy bol uznesením Zboru
povereníkov č. 235/57 schválený aj Štatút
kúpeľného mesta Vysoké Tatry. A tak zdraví
návštevníci Tatier, ktorí pricestovali na Štrbské Pleso nemali kde prenocovať a mali len
možnosť „ráno docestovať a večer sa vrátiť“
ako napísali v roku 1956 Tatranské noviny.
Zmeny nastali aj v reorganizácii územia
osady, napriek protestom materskej obce
Štrba bola nariadením Slovenskej národnej
rady /SNR/ č. 52 z 15. 3. 1947 zriadená
samostatná obec Vysoké Tatry, pod ktorú
spadalo aj Štrbské Pleso a osada okolo železničnej stanice Štrba, ktorá bola premenovaná na Tatranskú Štrbu a od roku 1957 sa

Výstavba chaty kpt. Rašu na Troch studničkách v roku 1960.

stala samostatnou sídelnou jednotkou. Zákonom č. 3/1954 bol ustanovený Mestský
národný výbor Vysoké Tatry a na Štrbskom
Plese vznikol Obvodný národný výbor, ktorý
fungoval až do ďalšej reorganizácie štátnej
správy v roku 1964. Počas svojho pôsobenia
sídlil tento Obvodný národný výbor vo vile
Jazierka pri plese.
Nové, dovtedy neznáme nazeranie na vývoj celých Vysokých Tatier priniesol zákon
SNR č. 11/1948 Zb., ktorým bol vyhlásený
Tatranský národný
park. Vznikol tak
nový, štátom delegovaný subjekt,
ktorý začal zasahovať do rozhodovania o ďalšom vývoji tohto územia.
V roku 1953 bolo
zlikvidované maštaľné hospodárstvo
vo všetkých tatranských osadách,
v roku 1956 bola
z územia vylúčená s definitívnou
Reštaurácia Plaváreň s požičovňou člnkov pri jazere.
platnosťou pastva

hospodárskych zvierat a zastavila sa ťažba
kameňa, štrku a piesku. Pribrzdili sa aj viaceré podnikateľské projekty.
Zmena spoločensko-politického usporiadania v našej krajine po februári 1948 znamenala aj sprístupnenie Vysokých Tatier masám
pracujúcich. Všetky objekty súkromných
podnikateľov totiž prešli do všeľudového
vlastníctva. Organizovaná masová rekreácia,
rozšírenie lôžkovej kapacity a cenová dostupnosť ubytovní cestovného ruchu zapríčinili
prudký rast návštevnosti a tieto okolnosti
si vynútili /okrem iného/ v roku 1958 aj vypracovanie smerného územného plánu pre
Štrbské Pleso, v ktorom jeho riešiteľ profesor
Dr. Ing. Ján Svetlík vymedzil funkciu tejto
osady pojmami: turistika, rekreácia, šport a
neinfekčná liečba.
Dôležitou úlohou tohto obdobia bolo aj vybudovanie cesty Štrbské Pleso – Podbanské,
ktorú sa JNV rozhodol vybudovať v akcii „Z“.
Po dlhých rokovaniach sa podarilo dosiahnuť
pomer investície na 80% hradených zo štátnych zdrojov a 20% vlastnou brigádnickou
činnosťou. Dodávateľom bola pridružená výroba JRD Veľký Liptov na čele s predsedom
Jozefom Herzegom, brigádnickú činnosť si
zobral na starosť Zväz mládeže, ktorý vyhlá-

12
sil túto akciu za Tatranskú cestu mládeže v
rámci letnej aktivity študentov. V tomto období sa obnovila aj masová akcia výstupu na
Kriváň /18. 9. 1955/ a začala tradícia nového výstupu na Rysy /29. 9. 1957/. Úlohu
zabezpečiť služby cestovného ruchu nových
podmienkach prebrali Slovenské hotely so
sídlom v Bratislave, ktoré riadili závody v
oblasti celých Tatier. Tento podnik sa dňom
1. 7. 1953 premenoval na Reštaurácie a jedálne, ktoré mali podnikové riaditeľstvo v Novom
Smokovci v hoteli Tokajík. Tento podnik bol
od 1. 1. 1958 premenovaný na podnik Turista
a takto pôsobil do konca roku 1961. Keďže
však badateľne poklesla úroveň poskytovaných služieb, od roku 1962 boli zriadené dva
podniky, a to: Tatranské hotely, p. r. v Starom
Smokovci a Interhotel Tatry, p. r. v Starom
Smokovci. Týmto rozdelením sa podarilo vylepšiť materiálno-technickú základňu a aj zvýšiť úroveň služieb v ubytovacích i stravovacích zariadeniach oboch podnikov. Na úrovni
mesta Vysoké Tatry vznikli aj ďalšie organizácie, ktoré zabezpečovali svoje činnosti aj na
Štrbskom Plese, či už to boli Komunálne služby Vysoké Tatry, ktoré vznikli v roku 1950
a zabezpečovali rozvoj miestneho hospodárstva, ako aj Technické služby Vysoké Tatry,
ktoré vznikli v roku 1965 a mali na starosti
údržbu verejných priestorov, osvetlenie osady, či zvoz tuhého komunálneho odpadu.

Stará chata pri Popradskom plese.

Zmenili sa aj názvy niektorých objektov, z
bývalého hotela Móry na Novom Štrbskom
Plese sa stala odborárska zotavovňa Baník,
bývalá Prónayho vila pri jazere, ktorá slúžila
ako turistická ubytovňa Študentka bola premenovaná na Tuček a Vila Iskra sa zmenila
na Solisko. V roku 1951 bola premenovaná
aj bývalá Lonekova chata vo Furkotskej doline na chatu kpt. Rašu a chata pri Poprad-
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skom plese na chatu
kpt. Morávku podľa
mien padlých hrdinov
– príslušníkov partizánskeho oddielu Vysoké
Tatry Jána Rašu a Štefana Morávku.
Čo sa týkalo športového života v tomto období, bol spojený jednak
s obnovením pretekov v
lyžiarskych disciplínach
o Tatranský pohár, a
to usporiadaním jeho
II. ročníka v roku 1950,
ako aj s usporiadaním
zimnej časti I. celoštátnej Spartakiády v roku
1955. Obe akcie sa
konali spoločne aj v Skokanská súťaž na Jarolímkovom mostíku v roku 1955 počas Zimnej
Tatranskej Lomnici, aj časti celoštátnej spartakiády.
na Štrbskom Plese v závislosti od športových disciplín. Následne v od roku 1873 ponúkal Jozef Szentiványi. V
roku 1956 sa uskutočnili na Jarolímkovom juhovýchodnom cípe jazera, kde dal pôvodne
mostíku posledné preteky, a to Medzinárod- zriadiť aj prírodnú plaváreň, /táto bola zbúrané preteky odborárskych družstiev v skoku ná už v roku 1921/, bola v roku 1926 postavená nová plaváreň, a práve tento objekt
na lyžiach.
V roku 1957 vznikla na Štrbskom Plese bol v roku 1946 výrazne rozšírený a vedľa
lyžiarska základňa s cieľom prípravy česko- plavárne pribudlo neskôr aj nové stanovisko
slovenskej reprezentácie mužov i žien na MS člnkov a objekt reštaurácie s terasou, ktorú
1962 v Zakopanom i ZOH 1964 v Innsbruc- domáci nazvali jednoducho „Plavárňou“. Tento objekt má na našej novej historickej mape
číslo 1, pretože sme pre lepšiu prehľadnosť
začali aj s novým číslovaním. Popoludňajšie posedenia na terase tejto reštaurácie
po úspešne zdolanej túre v okolí Štrbského
Plesa pri lúčoch zapadajúceho slnka nad
tatranskými končiarmi patrili dlhé roky k nezabudnuteľným vrcholom návštev turistov v
tejto osade.
V roku 1956 vyhorela bývalá Lonekova
chata, ktorá bola v roku 1951, už pod správou Slovakotouru premenovaná na Chatu
kpt. Rašu. Smer k tejto chate, ktorá ležala
neďaleko Štrbského Plesa v ústí Furkotskej
doliny, je na našej historickej mape označený
číslom 2. Keďže nikto neprejavil záujem o jej
obnovenie, tak zanikla, iba jej nový názov sa v
roku 1961 preniesol na novopostavenú chatu
neďaleko Troch studničiek. Žiaľ, aj tento objekt, ktorý dlhé roky prevádzkovali ako svoje
ku, jej prvým vedúcim bol Ján Terezčák. V rekreačné zariadenie Obchodné domy Prior,
rokoch 1958 – 1959 boli tiež na Štrbskom zanikol po požiari v roku 1999 a nebol viac
Plese postavené prvé štandardné bežecké ly- obnovený.
Stavebné zmeny nastali aj na neďalekom
žiarske trate v strednej Európe, pozostávali z
okruhov na 5 a 15 km so štartom a cieľom na Popradskom plese, kde Chata pri Popradzamrznutej hladine Štrbského plesa a smero- skom plese slúžila až do roku 1961, kedy
sa zborila strecha pod hrubou vrstvou snevali do priestoru Rakytovca.
Jednou z hlavných atrakcií Štrbského hu a v lete 1962 sa zbytky chaty rozobrali.
Plesa bolo člnkovanie na jazere, ktoré už V roku 1957 sa uskutočnil slávnostný vý-
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Výcvik vojakov na lyžiach na Vojenských, dnes Tatranských Zruboch.

kop základov nového horského hotela, ktorý začal slúžiť verejnosti od Vianoc 1961.
Smer k tomuto objektu má na našej historickej mape číslo 3. Stavbou tohto objektu, ktorý nadväzoval svojou architektúrou
na tradičné slovenské ľudové staviteľstvo,
dosiahli autori tohto projektu Ladislav Bauer
a Ferdinand Čapka jeho harmonické včlenenie
do prírodného prostredia.
Už spomínaný smerný územný plán Štrbského Plesa počítal s počtom tisíc lôžok pre
voľný cestovný ruch, dvesto lôžok pre odborársku rekreáciu a dvestopäťdesiat lôžok pre
kúpeľnú liečbu. Nové obchodné centrum s pohotovostnými bytmi a teplárňou malo by situované na Novom Štrbskom Plese, ktoré už bolo
urbanisticky pričlenené k Štrbskému Plesu.
Rodinná výstavba bola vysunutá do Tatranskej
Štrby a s neinfekčnou liečbou sa počítalo v
priestore pod Triganom. Pre športové centrum,

Vizualizácia bytového domu Tuček.

vzhľadom na problémy medzi Mestským národným výborom a Správou TANAP-u napr.
pri určení šírky sortimentu tohto zariadenia
bol dokončený až v roku 1962. Toto zariadenie má na našej historickej mape číslo 4.
Po roku 1970 sa tento obchodný dom stal
súčasťou obchodnej siete PRIOR. Po roku
1989 sa tento objekt dostal v rámci privatizácie do vlastníctva Kaffex s.r.o, ktorá vznikla
v roku 1991 a po viacerých prestavbách, celkovej rekonštrukcii, modernizácii a nadstavbe
o dve podlažia sa zmenil na trojhviezdičkový
hotel Toliar s komplexnou ponukou ubytovacích, stravovacích, kongresových a wellness
služieb, vrátane veľkej predajne potravín. V
súčasnosti je to hotel rodinného typu s kapacitou 142 lôžok a 53 prísteliek, k dispozícii má
aj krytú podzemnú garáž.
Štrbské Pleso potrebovalo po vojne aj určitú ubytovaciu kapacitu pre zamestnancov

Výstavba novej Chaty pri Popradskom Plese.

osobitne zamerané na lyžiarske disciplíny bol
vyhradený priestor pod Soliskom. Čo sa týka
Tatranskej Štrby, počítalo sa s vybudovaním
satelitného sídliska s bytmi pre 304 stálych
zamestnancov Štrbského Plesa s rodinami,
pričom pôvodný počet obyvateľov tejto osady
mal vzrásť z pôvodných 205 na 1 400. Bol tu
ešte situovaný dvestolôžkový turistický hotel
a turistické táborisko. Samotná povojnová výstavba vo Vysokých Tatrách prebehla v dvoch
výraznejších vlnách. Tá prvá, v päťdesiatych
rokoch, súvisela so stabilizáciou osídlenia.
Bola preto zameraná predovšetkým na obytné
domy a na novú občiansku vybavenosť, a len
v menšej miere na menšie hotelové stavby.
Prvým objektom, ktorý sa začal v tejto prvej
vlne stavať na Štrbskom Plese bol nový, dvojpodlažný Obchodný dom v roku 1958, avšak

zariadení, ktoré v ňom fungovali, a tak sa
napr. oba bývalé Móryho penzióny na Novom
Štrbskom Plese zmenili na ubytovacie objekty pre zamestnancov, ten väčší už s novým
názvom Vila Prašivá, bol určený pre ubytovanie zamestnancov blízkej zotavovne Revolučného odborového hnutia Baník a ten menší,
kde bola zriadené aj nové pracovisko pošty,
bol určený pre ubytovanie zamestnancov tohto zariadenia. Na konci šesťdesiatych rokov si
v bývalej časti Nového Štrbského Plesa postavil horáreň pre ubytovanie dvoch rodín svojich
zamestnancov aj TANAP, tento objekt má na
našej mape číslo 5.
V osade však bola v roku 1963, už v súlade s novým územným plánom postavená
aj slobodáreň Tuček, ktorá sa neskôr stala
rodinnou bytovkou, a tomuto účelu slúži
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dodnes. Na našej historickej mape má číslo
6. V ďalších rokoch boli na jej prízemí zriadené
jasle a od roku 1969 tu bola tiež umiestnená aj pobočka mestskej knižnice zo Starého
Smokovca, ktorá bola v roku 1990 presťahovaná do Sanatória Helios. Po zmene spoločensko-politických pomerov v našej krajine

v roku 1989, následne v roku 1994 prijalo
MZ Mesta Vysoké Tatry na základe „Zásad
odpredaja obecných bytov podľa Zákona NR
SR č. 182/93 Z. z., uznesenie č. 29/1994
„O odpredaji bytov a nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta“ a postupne sa tak všetky byty v bytovke Tuček dostali do súkromné-

ho vlastníctva konkrétnych obyvateľov.
Podľa knihy Ivana Bohuša
„Osudy Štrbského Plesa“
voľne spracoval Peter Chudý
Foto: archív obce Štrba
archív ŠL TANAP-u Tatranská Lomnica

JÁN MÓRY – TATRANSKÝ HOTELIER A HUDOBNÝ
SKLADATEĽ
Ján Móry žil v šiestich politických režimoch a prežil dve svetové vojny. Vybudoval a viedol
kvalitný a vyhľadávaný hotelový areál na Novom Štrbskom Plese a hoci nemal systematické
profesionálne hudobné, ale obchodné vzdelanie, vynikal v oboch profesiách. Ako hotelier a jeden
z prvých hudobných umelcov propagoval Slovensko a Vysoké Tatry v zahraničí. Nevzdal sa ani
vtedy, keď prišiel o všetok majetok a aj na poste riaditeľa Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi
významne prispel k rozvoju školy a hudobného života v tomto meste. 5. mája 2018 sme si
pripomenuli 40-te výročie jeho úmrtia v roku 1978.
Ján Móry sa narodil 10. 7. 1892 do váženej banskobystrickej rodiny ako prostredné
z troch detí. Pri krste dostal až tri mená, a to Joannes Tiburtius Victor. Rodičia už od
útleho detstva dbali o všestranný rozvoj svojich detí, ktoré sa okrem štúdia venovali aj
športu, hlavne tenisu a plávaniu, ako aj kultúre a umeniu. Najmä Ján vynikal ako tenis-

Ján Móry.
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ta a v športových turnajoch získal viacero
ocenení a medailí.
V rokoch 1900-1910 bol žiakom banskobystrického katolíckeho gymnázia,
a pretože mal prevziať rodinný obchod,
otec trval na pokračovaní v obchodných
štúdiách. Syn si však vynútil, že súčasne
môže pokračovať aj v štúdiu hudby. A tak
v Budapešti absolvoval trojročnú Obchodnú akadémiu a niekoľko semestrov práva,
no popri tom stále študoval aj hudbu u
Sándora Dobóa. Na obchodnej praxi bol
v Berlíne, Hamburgu, Opatiji a v ďalších
mestách v Európe.
Po vypuknutí prvej svetovej vojny narukoval k 9-temu jazdeckému delostreleckému pluku rakúsko-uhorskej armády a vojenské povinnosti ho ako poručíka zaviali
do Sedmohradska, do okolia mesta Sibiu,
v dnešnom Rumunsku. V septembri 1916
mu však zomrel otec a aby sa mohol postarať o matku, mladšieho brata a obchod,
bol preložený ako dôstojník do zálohy.
11. 8. 1917 sa v Budapešti oženil so speváčkou Luciou Redding, mladí manželia
však bývali v Banskej Bystrici, kde sa im
30. 4. 1918 narodil syn Viktor.
V živote Jána Móryho došlo k zásadnej
zmene v roku 1921, kedy zomrel bezdetný brat jeho otca Karol Móry, po ktorom
zdedil pozemky s umelým jazerom a hotel na Novom Štrbskom Plese. Móryovci
predali v Banskej Bystrici rodinný veľkoobchod s koloniálnym tovarom, a pretože
Ján nechcel prerušiť prevádzku hotela, už
v roku 1921 sa spolu s manželkou Luciou
a trojročným synom Viktorom presťahoval na Nové Štrbské Pleso do Vysokých
Tatier. V krásnom, ale drsnom prírodnom
prostredí sa mu otvorili nové životné možnosti. Mohol tu zúročiť svoje obchodné
vzdelanie a spojiť ho so svojou celoživotnou záľubou v hudbe.
Mladá rodina bývala spočiatku v hoteli Móry, ktorý jeho strýko postavil už
v roku 1905, ale v roku 1924 sa Móry
pustil už do výstavby pôvabnej rodinnej
vily v secesnom štýle, ktorú pristavili k
drevenej reštaurácii z južnej strany hotela.
Mala dve podlažia a neskôr niesla názov
„Starý privát“. Manželka však nebola na
Štrbskom Plese spokojná, mala vyššie
umelecké ambície, a tak po roku 1925
opustila manžela aj syna a neskôr žila v
Ríme. Syn Viktor až do skončenia vysokoškolských štúdií medicíny strávil väčšinu
času v internátnych školách, no s otcom a
jeho neskoršou rodinou bol však neustále
v styku.
Ján Móry sa potom pustil do postupnej

veľkorysej modernizácie a dostavby hotela a celého areálu, do ktorého pribudlo
desať nových objektov. Dostavbu financoval čiastočne z prostriedkov, ktoré získal
z predaja rodinného obchodu v Banskej
Bystrici, ale aj z predaja časti svojich
tatranských pozemkov. Jednou z prvých
úloh bolo zavedenie elektrického osvetlenia ešte pred zimnou sezónou 1921/1922
pre zvýšenie spokojnosti hotelových hostí
a návštevníkov.
Po postavení súkromnej vily v roku
1924 dal na východnej strane starého Karolovho hotela v roku 1930 postaviť nový
trojposchodový hotel a zvýšil tak ubytovaciu kapacitu celého komplexu na 85 izieb.

Ako tretí podnikateľ v Tatrách dal Móry
pri plese postaviť aj otvorenú plaváreň,
vedľa ktorej bol kvalitný tenisový kurt,
takže športovci sa po turnaji hneď mohli
okúpať v bazéne. Bazén mal rozmery
20 krát 10 metrov a ako v prvom bolo v
ňom zavedené otepľovanie vody formou
pozdĺžneho prívodu vody cez hadicu.
Keďže o pobyty v lacných turistických
ubytovniach bol v tomto období enormný
záujem, situáciu využil aj Ján Móry a dal
vybudovať aj na Novom Štrbskom Plese
vo funkcionalistickom štýle dva menšie,
lacnejšie penzióny. V roku 1931 to bol
prvý, ktorý bol po vojne zmenený na Vilu
Prašivú a v roku 1936 druhý, ktorý bol

Účastníci tenisového turnaja na Novom Štrbskom Plese, Ján Móry prvý sprava.

Na prvom poschodí novej budovy bola
kaviareň, ktorá stála na terase zo žulových kvádrov. Na boku boli žulové schody
vedúce dole do pôvodného hotela a pod
stenou kaviarne boli tenisové dvorce. V
čase letnej sezóny sedávali v kaviarni pod
slnečníkmi hostia a prizerali sa dole na
priateľské tenisové turnaje.
Na východnej strane jazera od hotela
smerom dole k prvej zákrute cesty do Štrby bol strmý lyžiarsky svah, kde dal Móry
postaviť jednoduchú turistickú nocľaháreň
pre študentov. Vedľa prístupovej cesty k
hotelu však pribudli ešte ďalšie stavby, a
to domec pre šoféra a sedliaka, drevené
humno a veľká práčovňa, na prízemí ktorej boli garáže.
V Novom Štrbskom plese bol dostatok
rýb, a tak ich chytanie bolo obľúbenou činnosťou hotelových hostí. Samotné pleso
sa využívalo aj na romantické člnkovanie,
bolo však v ňom zakázané kúpanie kvôli plytkej vode a nebezpečným koreňom.

zase zmenený na poštu a ubytovňu jej zamestnancov.
V roku 1935 dal Ján Móry podľa vlastného návrhu postaviť namiesto drevenej
rozhľadne na kopci Klát jedinečnú osem
metrov vysokú murovanú vyhliadkovú
vežu s kaviarňou s osemhranným pôdorysom. Následne v rokoch 1936 až 1937
dal na svojom pozemku neďaleko dnešnej
stanice ozubnicovej železnice postaviť aj
menší kostol v peknom neogotickom štýle
so štíhlou zvonovou vežou, ktorý bol zasvätený Sv. Krížu.
Svoje služobné cesty do Košíc, Kežmarku a ďalších okolitých miest využíval
Ján Móry aj na návštevy koncertov, a tak
v roku 1930 pri jednej z návštev Košíc
prvýkrát uvidel a počul na koncerte mladú košickú speváčku Magdu Szakmáry,
ktorú hneď po koncerte s kyticou kvetov
v náručí požiadal o ruku. Tá bola, samozrejme, úplne zaskočená, ale Móry sa jej
už nevzdal a postupne si začal získavať
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Hotel Móry z roku 1905.

jej náklonnosť. Nakoniec sa 2. 10. 1934
V období druhej svetovej vojny, najmä
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach zobrali a po vypuknutí Slovenského národného
nasťahovali sa do novopostavenej trojpod- povstania v roku 1944 sa situácia aj na
lažnej Vily Móry na Novom Štrbskom Ple- Novom Štrbskom Plese často dramaticky
se, z ktorej bol panoramatický výhľad na menila, raz do Hotela Móry prichádzali
všetky strany. Do vily po synovi Viktorovi partizáni, potom zase Nemci. Sám Ján
z prvého manželstva pribudli aj tri dcéry, Móry bol v októbri 1944 spolu s niekoľa to najstaršia Andrea v roku 1935, pro- kými zamestnancami i hosťami zaistený,
stredná Lívia v roku 1936 a v roku 1942 neskôr bol väznený v kasárňach v Ružomaj najmladšia Erika.
berku, odkiaľ po bombardovaní ušiel a nieOd roku 1934 manželia Móryovci uspo- koľko týždňov sa skrýval po horách. Po
radúvali vo svojej novej vile tzv. hudobné návrate domov sa však situácia zmenila
salóny, na ktorých obaja koncertovali.
Rádiožurnál Košice prostredníctvom
prenosového vozu vysielal z koncertov priame prenosy do celého Československa. Tieto koncerty nazvali
Rádio Monte Móry. Medzi významné
osobnosti, ktoré Móryho navštívili na
Novom Štrbskom Plese boli hlavne
hudobní skladatelia Viliam Figuš-Bystrý, Alexander Albrecht, Béla Bartók,
Eugen Suchoň a Alexander Moyzes,
hudobný riaditeľ Hermann Buchel z
Berlína, ako aj maliar Edmund Gwerk
a viacerí speváci, herci a hudobníci.
V nádhernom prostredí Tatier sa
naplno rozvinul Móryho skladateľský
talent a svojimi hudobnými dielami si
vydobyl široké uznanie doma i za hranicami Československa. Tatry sa stali inšpiračným zdrojom pre celý rad Člnkovanie na Novom Štrbskom plese.
jeho skladieb ako napr. orchestrálna
suita „Pod Kriváňom“ /1924/ op. 19, sym- aj tu, pretože 20. 2. 1945 prišli za Jánom
fonická báseň „Pod Tatrami“ /1926/, či Mórym zástupcovia Národného výboru
orchestrálna suita „V tieni hôr“ /1930/. Štrbské Pleso, ktorí mu oznámili, že na
Móry sa mimoriadne úspešne presadil aj jeho majetok bola uvalená národná správa
svojou javiskovou tvorbou – operetami a a on i s celou rodinou sa musí z Nového
hudobnými veselohrami. Najúspešnejšou Štrbského Plesa bezodkladne odsťahovať,
sa stala jeho spevohra „La Valliére“.
pričom si so sebou môžu zobrať iba 10 kg
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vecí na osobu.
A tak sa 22.2.1945 manželia Móryovci, napriek tomu, že výrazným spôsobom
prispeli k demokratizácii cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách, spolu s troma
dcérami a pestúnkou rozlúčili so zamestnancami, svojou vilou a hotelom a na saniach len s povoleným limitom vecí ako
„triedni nepriatelia“ museli opustiť Nové
Štrbské Pleso a odísť do Popradu – Veľkej, kde ich prichýlila jedna staršia pani,
ktorá bývala v stredovekom dome pri
kostole na námestí. Po niekoľkých mesiacoch však dostali príkaz na presťahovanie
ďalej od Tatier, a tak sa rodina presťahovala do Spišskej Novej Vsi, kde sa nakoniec
na námestí zložili v prázdnom byte po nemeckej rodine Forsterovcov.
Napriek úpornej snahe pri predkladaní
žiadostí o prinavrátenie majetku sa Jánovi Mórymu podarilo dosiahnuť len pár
drobných ústupkov zo strany štátnych
orgánov, no nehnuteľný majetok mu už
nebol prinavrátený. Štátne orgány to zdôvodňovali tým, že už od roku 1924 vyvíjal
činnosť škodlivú Československu, prihlásil
sa k národnosti maďarskej a jeho styky
boli prevažne s Maďarmi a Nemcami a
počas vojny aj s nemeckým veľvyslancom
na Slovensku Hansom Luddinom. Tieto
tvrdenia sa síce nikdy nedokázali, ale Ján
Móry sa za svojho života už spravodlivosti

nedovolal.
V novom bydlisku v Spišskej Novej Vsi
žili Móryovci od roku 1945 až do roku
1962. Ján Móry tu nastúpil ako učiteľ do
hudobnej školy, no už 20. 2. 1946 sa stal
jej riaditeľom a v tejto funkcii pracoval
až do 15. 12. 1959. Aj napriek svojim
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neustálym snahám o prinavrátenie majetku aj popri svojej pedagogickej činnosti
pokračoval v skladateľskej tvorbe. Dcéry
Móryovcov Andrea a Lívia maturovali v
roku 1953, no mali problémy pre svoj pôvod dostať sa na vysnívané vysoké školy.
Ich matka Magda sa však v tom istom
roku prihlásila na konkurz na miesto učiteľa na konzervatóriu v Bratislave, kde ju
prijali a až do roku 1973 tu pôsobila ako
pedagogička spevu a korepetície.
S blížiacim sa rokom 1960 sa mala

Bratislave ako 96-ročná. Všetky štyri deti
Jána Móryho a ich potomkov zavial osud
do iných krajín.
Prvorodený syn Viktor maturoval na
známom nemeckom gymnáziu v Kežmarku, potom študoval medicínu v Prahe a vo
Viedni, vojna mu však neumožnila dokončiť štúdiá. Naposledy bol doma na Novom
Štrbskom Plese v zime 1942/1943, v snahe vyhnúť sa nástupu do nemeckej armády
odišiel do Viedne a potom cez Taliansko do
Austrálie, kde vzhľadom na svoje medicín-

Stanica električky na Novom Štrbskom Plese.

uzatvoriť aj dovtedajšia kapitola budovania socializmu v Československu,
čo sa na základe ústavného zákona
č. 100/1960 Sb. prejavilo nielen zmenou
názvu na „Československú socialistickú
republiku“, ale aj ideologickými nárokmi na
vedúcich štátnych inštitúcií, a tak bol Ján
Móry z funkcie riaditeľa hudobnej školy odvolaný, no zostal v nej ešte 3 roky pracovať
ako učiteľ. V roku 1962 sa potom presťahoval za manželkou a dcérami do Bratislavy,
kde žil na dôchodku až do roku 1978.
Zomrel 5. 5. 1978 v Bratislave ako
86-ročný, pochovaný je však v rodinnej
hrobke Móryovcov na mestskom katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici. Po
spoločensko-politických zmenách v roku
1989 bola v roku 1992 bývalá Vila Móry
v rámci reštitúcie vrátená prázdna jeho
manželke, ktorá však pred tým musela
doložiť dobrozdanie, že táto vila skutočne
slúžila len na ubytovanie rodiny a nebola súčasťou podnikania. Neskôr bola vila
predaná novým súkromným majiteľom,
ktorí ju komplexne zrekonštruovali. Jeho
manželka Magda Szakmáry-Móryová ho
prežila o 23 rokov, zomrela 3. 8. 2001 v

ske vzdelanie prijal pozvanie pracovať ako
zdravotník na Šalamúnových ostrovoch.
Do Európy sa vrátil v roku 1963, usadil sa
vo Viedni, kde si zriadil fotoateliér a stal sa
vyhľadávaným fotografom a žil s bývalou
úspešnou krasokorčuliarkou Lilly Hope.
V roku 1970 bol aj oficiálnym fotografom
pre ČEDOK na Majstrovstvách sveta v
klasickom lyžovaní na Štrbskom Plese.
Zomrel 17. 4. 2006 vo Viedni, na základe
svojho posledného želania je však pochovaný v rodinnej hrobke Móryovcov v Banskej Bystrici.
Najstaršia dcéra Andrea zdedila po
rodičoch hudobné nadanie, vyštudovala
hru na klavíri a neskôr aj hru na organe.
V rokoch 1960-1965 vyučovala v Hudobnej škole v Bratislave hru na klavíri. V lete
v roku 1965 sa počas prázdnin u starej
mamy Szakmáryovej v Budapešti zoznámila s Ing. Sándorom Rétim, za ktorého sa
ešte toho roku 9. 11. vydala. Odvtedy žije
v Budapešti, s manželom majú dve dcéry
Andreu a Eriku. Pracovala ako tlmočníčka
v slovenskom, maďarskom a nemeckom
jazyku v oblasti vodného hospodárstva
pre bilaterárne rokovania ministerstiev a

vlád. Po roku 1980 opakovane prichádzala so svojou rodinou na pobyt cez vianočné sviatky na Štrbské Pleso do sanatória
Helios, ktoré v tomto období fungoval ako
hotelové zariadenie. Pani Andrea Móry-Reti bola prítomná na Štrbskom Plese v roku
2013 na krste knihy Jozefa Hubera "Štrbské Pleso na dobových pohľadniciach a
fotografiách" ako jej krstná mama.
Dcéra Lívia vyštudovala v rokoch
1954-1960 Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva na SVŠT v Bratislave, prax absolvovala na odbore stavebníctva MsNV Vysoké Tatry. Potom
v rokoch 1960-1963 vyštudovala aj na
oddelení architektúry VŠVU a za výborné výsledky ju odmenili účasťou na
kongrese UIA na Kube v roku 1963. Potom pracovala ako projektantka vo vývojovom pracovisku Krajského združenia stavebníctva v Bratislave, odkiaľ bola v roku
1967 v západonemeckom meste Hagen
na pracovnom pobyte v projekčnej kancelárii Dr. Ing. Lothara Kammela, s ktorým
sa zblížila a 14. 8. 1967 sa zaňho v Bratislave aj vydala. Po sobáši sa legálne presťahovala do Nemecka. S manželom majú
dvoch synov, Thomasa a Christiana, ktorí
majú podľa vzoru rodičov obaja technické
vysokoškolské vzdelanie a povolania.
Najmladšia dcéra Erika bývala s otcom
v Spišskej Novej Vsi až do roku 1958,
potom sa presťahovala za matkou a sestrami do Bratislavy. Pre svoj „zlý kádrový
pôvod“ sa dlho nemohla uchádzať ani o
vysokoškolské štúdium a nevedela si
nájsť ani prácu. Potom sa však otváralo
nové štúdium v odbore výpočtových metód, kde bola prijatá a začala popri práci
študovať večerne. Po roku však prešla
na denné štúdium, ktoré úspešne ukončila v roku 1966. Podarilo sa jej získať
aj štipendijné štúdium vo Viedni, kde po
dvoch rokoch štúdia dostala miesto v Národohospodárskom ústave, kde pracovala
7 rokov. 30. 3. 1968 sa v Bratislave vydala za prof. Gerharda Schwodiauera, s ktorým sa zoznámila počas štúdia a potom
žili a pracovali vo Viedni. V roku 1980 sa
rodina presťahovala za manželovou prácou do nemeckého mesta Bielefeld. Manželia majú spolu tri deti, syna Philippa a
dcéry Sophiu a Valeriu.
Podľa knihy M. Bárdyovej
„Ján Móry, Tatranský skladateľ a hotelier“
voľne spracoval Peter Chudý
Foto: archív obce Štrba
archív ŠL TANAP-u Tatranská Lomnica
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Galéria osobností Štrbského športu
Maroš Ochotnícky, bratia Čunderlíkovci a
ďalší.
Otec a tréner v jednej osobe – Zdeněk
Kovařík, rozvíjal športový talent svojich
synov, čo sa odrazilo aj na výsledkoch.
Najvýraznejšie úspechy pod vedením

stra ČSSR. Veľký podiel mal na úspechu
svojho syna aj na pretekoch, keď sa stal
celkovým víťazom 1. ročníka Európskeho
pohára v skoku na lyžiach a na výsledkoch, ktoré dosiahol na ZOH v Albertville
v roku 1992.

Zdeněk Kovařík
Narodil sa v Ostrave. V 60-tych rokoch
bol členom Lokomotívy Košice, za ktorú
odbehol 11 maratónov. Po MS 1970 sa
s rodinou presťahoval do Tatranskej Štrby.
Šport mu ostal v srdci a vštepoval ho aj
svojim dvom synom. V rokoch 1978-1980
priviedol k športu mnoho detí. Trénoval ich
v skokoch na lyžiach a v severskej kombinácii a dosahovali na súťažiach aj výrazné
úspechy. Medzi jeho zverencov – športovcov patrili jeho synovia Jozef a Vladimír,
ale aj Dušan Pitoňák, Dušan Ochotnícky a

Zdeněk Kovařík so synmi.

Zdenka Kovaříka dosiahol v roku 1979
Dušan Pitoňák v skokoch na lyžiach na
Majstrovstvách ČSSR, kde získal titul majstra ČSSR. Jozef Kovařík bol na týchto
pretekoch v severskej kombinácii tretí a v
roku 1980 získal v tejto kategórii titul maj-

Niekoľko rokov pôsobil aj v ŠKP Štrbské
Pleso vo funkcii tajomníka.
Zdeněk Kovařík za úspechy, ktoré dosiahol vo svojej trénerskej dráhe a za rozvoj
športu bol v roku 2014 uvedený do Galérie osobností športu obce Štrba.

Zimné Tourism X Games tentokrát na Štrbskom Plese
Piaty ročník zimných Tourism X Games bol výnimočný. Mimo iného tým, že sa organizátori rozhodli pripomenúť si 100. výročie Česko-Slovenska, ktoré si obe krajiny tento rok spomínajú a oslavujú ako "společné století". Športovo-spoločenské podujatie sa odohralo 6.-7. apríla 2018 na
Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách ako hosťujúcej destinácii. Zúčastnili sa na ňom tri desiatky tímov z Čiech a Slovenska. V pravom slova zmysle
šlo o hry česko-slovenské, pretože profesionáli v cestovnom ruchu sa stretli z oboch krajín.
Tohtoročné Tourism X Games boli
po organizačnej stránke určite najnáročnejšie, zároveň ale tiež najlepšie zvládnuté, a to vďaka spolupráci
na slovenskej strane. Od dopravy
na miesto konania až po odjazd
posledného účastníka všetko prebiehalo bez väčších problémov. Ku
zdarnému priebehu prispelo i skvelé počasie – i na začiatku apríla a
konci zimnej tatranskej sezóny bolo
v Tatrách dostatok snehu, zjazdovky, bežecký areál i areál doskočiska skokanských mostíkov, kde sa
disciplíny odohrávali, boli skvelo
upravené. Navzdory pôvodnej predpovedi počasia nečakal účastníkov
dážď, ale blankytná obloha s ostrým

Jedným z pretekov bol biatlon s laserovou strelnicou.
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jarným slniečkom.
„Som veľmi rada, že sa tohtoročné
zimné Tourism X Games podarilo zorganizovať v spolupráci so slovenskými
kolegami z cestovného ruchu a vzišlo z
toho stretnutie k 100-ročnému výročiu v
krásnom prostredí Vysokých Tatier. Štrbské Pleso sa potvrdilo ako ideálne miesto
k usporiadaniu tohoto podujatia, počasie
vyšlo výborne a desiatky účastníkov sa
zabavili, zašportovali i nadviazali nové
kontakty. Akcia ma opäť nadchla ako vý-

vej časti Tourism X Games bola veľká tímová guľovačka. Nepredstavujte si však
ale chaotickú hru, ktorú poznáte z detstva,
ale s určenými pravidlami zviazanú hru,
ktorá ako novinka doputovala z Japonska
pod názvom Yukigassen. Príjemným spestrením po športovej časti bola oddychová
zóna, kde sa účastníci mohli porozprávať
a ochutnať obľúbený a známy tatranský
čaj Tatra Tea. Rovnako na podujatí mohli
ochutnať a spoznať lokálne a slovenské
značky, vynikajúcu Tatranskú minerálku a

ktorým bola piatková galavečera spojená
s vyhlasovaním výsledkov a kultúrnym
programom. O ten sa postarali fenomenálni CimbalBrothers. Súčasťou večera bola i
súťaž o najštýlovejšie oblečených účastníkov, pričom dress code predaný večer bol
pri príležitosti výročia – prvorepublikový.
Zimné hry mali i charitatívny podtext.
Výťažok z nich poputuje na projekt činnosti
Zdravotní klaun a Červený nos Clowndoctors, ktorí spríjemňujú pobyty v nemocniciach deťom a seniorom na Slovensku i

Súťažilo sa v tradičných i menej tradičných a zábavných disciplínach.

bornou organizáciou, tak i priateľskou atmosférou,“ komentovala riaditeľka agentúry CzechTourism Monika Palatková.
Pokiaľ sa jedná o športovú časť hier, na
účastníkov tento rok čakala šestica tradičných i menej tradičných a zábavných
disciplín. K tým patrili tradične slalom na lyžiach a pretek v biatlone s laserovou strelnicou, z neobvyklých organizátori zvolili
snežný rafting (teda zjazd doskočiska neaktívneho skokanského mostíka raftom),
slalom na snežných trikke (predstavte si
kombináciu kolobežky s trojkolkou, kde sú
kolieska nahradené krátkymi ly-žami), discgolf, či disciplínu nazvanú ,,ski&drink“, pri
ktorej trojčlenný tím pochoduje na dvoch
dlhých lyžiach ku stanovišťu, na ktorom
musí vypiť obsah postavený na špeciálnej
lyže. Z iných tatranských zručností bola
tzv. šerpa rallye, pri ktorej si účastníci vyskúšali fyzicky náročnú prácu tatranských
horských nosičov a vyvrcholením športo-

svetové slovenské vína Ostrožovič počas
večerného programu.
„S potešením bola naša súčasť na
zimných Tourism X Games 2018, ktoré
sa uskutočnili prvýkrát na Slovensku, pri
príležitosti 100. výročia Československa.
Tento event je príkladom toho, ako sa
dajú v práci spájať veci príjemné s vecami užitočnými. Cestovný ruch je o zážitkoch, o družnosti, o kvalitných službách,
o gastronómii, o ľuďoch a ja som veľmi
rada, že Tourism X Games na Slovensku
bolo skĺbením všetkého,“ dodáva riaditeľka českého zastúpenia slovenského
cestovného ruchu Ministerstva dopravy a
výstavby SR v Prahe Klára Badinková.
Nedeliteľnou súčasťou Tourism X Games
je spoločenský a neformálny program. V
rámci oddychového času mohli účastníci
vyskúšať vynikajúce wellness zázemie hotela Patria, v ktorom boli účastníci ubytovaní. Hotel bol hostiteľom i zlatého klinca,

v Českej republike.
„Tohtoročné zimné hry sa vydarili a teší
ma, že sa Štrbské Pleso, Vysoké Tatry,
Prešovský kraj a Slovensko predstavili
účastníkom skvelou organizáciou, slnečným počasím a ideálnymi športovými
podmienkami. Poďakovanie patrí všetkým
partnerom z oboch krajín a účastníkom
za vynikajúce športové nasadenie i atmosféru. Gratulácie športovým víťazom a
radosť z príjemne neformálne stráveného
času pre branžu cestovného ruchu. Verím,
že Tourism X Games bude, mať od tohto
ročníka vždy ,,česko-slovenský“ rozmer a
v lete na Sečskej priehrade v Pardubickom kraji sa 31. augusta stretnú nielen
tímy z domácej Českej republiky, ale i
Slovenska, Poľska, Nemecka a ostatných
krajín z branže cestovného ruchu, ktorí sa
radi zapoja. Tešíme sa na stretnutia,“ uzatvára organizátor podujatia Filip Remenec.
spracované podľa TS TXG
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Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č.3/2018: Kde sa dvaja bijú, tretí vyberá vstupné.
Knihu Čarovné Tatry vyhrávajú: Ivan Šutarík, Družstevná 621/42, Štrba a PaedDr. Pavel Chalúpka, Štefánikova 538/11, Štrba.
Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
Bez práce
sú koláče,
ani s ňou
ČIŽMÁR
Tajničku z krížovky
ŠN č. nie
4/2018
zašlitečasto
na Obecný
úrad Štrba – HlavnáJÁN
188/67
osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk do 15. 5. 2018.
Dvom lúštiteľom opäť venujeme knižnú publikáciu.
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