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Čím sú nám deti?
Čím vtákovi lety, čím stromu semienka.
Naša neodstupiteľná podmienka šťastia.
(V. Marčok)
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informácia z rokovaní obecného zastupiteľstva
V pondelok 9. apríla 2018 sa zišli
poslanci Obecného zastupiteľstva v Štrbe
na 2. plánovanom zasadnutí, aby prerokovali a schválili zmenu rozpočtu Obce Štrba,
obstaranie zmeny a doplnku územného
plánu obce Štrba z plochy zástavby rodinného domu na plochu bytového domu
v časti Tatranská Štrba pre žiadateľa Jána
Renka, Štrbské Pleso č.21, 059 85 Štrb-

žiadateľa 1. Tatranská, akciová spoločnosť,
K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso.
Taktiež schválilo zverenie majetku obce do
správy Základnej školy Štrba a Materskej
školy Štrba, ktoré obec získala z grantu,
uzniesli sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob-

V rámci zasadnutia boli prerokované viaceré témy.

ské Pleso, obstaranie zmeny a doplnku
územného plánu obce Štrba v časti Štrbské Pleso na plochách riešených v činnosti „Optimalizácia horských dopravných
zariadení a dopravy na Štrbskom Plese“ a
plochách súvisiacich s touto činnosťou pre

nými stavebnými odpadmi podľa zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, schválili Zásady zabezpečenia občianskych obradov
v obci Štrba, uzavretie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena medzi

Obcou Štrba a VSD Košice, majetkoprávne
usporiadanie pozemku pre občana, výšku nájomného pre ECAV v Štrbe za časť
pozemku za účelom zriadenia detského
ihriska. Zobrali na vedomie správy o hospodárení v spoločnostiach s majetkovou
účasťou obce.
30. apríla na mimoriadnom zasadnutí
poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali a schválili zmenu rozpočtu obce,
predloženia projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt „Výstavba centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti Štrba“, súhlasí so zahájením procesu Zmien
a doplnkov Územného plánu Obce Štrba, a
to pre občiansku vybavenosť s prístupom
a zázemím pri zariadení Domu seniorov v
Tatranskej Štrbe a pre výstavbu obecných
nájomných bytov pri objekte Obecného
úradu v Tatranskej Štrbe. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie
o výstavbe detského ihriska, o modernizácii športového areálu na Štrbskom Plese, o riešení odvodu vody na Prielohách,
o stave spracovania monografie obce, o
vydaní knihy „Štrbské Pleso a okolie - fakty - atraktivity - zaujímavosti”, o projekte
Dostavba verejnej kanalizácie v obci Štrba,
o projekte Podpora predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, o potrebe výrubu stromov na cintoríne a udelilo súhlas na rozdelenie parciel.
Ing. Oľga Netočná,
prednostka OcÚ

aktuálne informácie z diania v domove
sociálnych služieb tatranská štrba
Od apríla 2015 už tretí rok poskytuje svoje služby pre obyvateľov obce Štrba,
ale aj pre klientov z celého Slovenska zariadenie sociálnych služieb DOM SENIOROV Tatranská Štrba***. Ide o zariadenie hotelového typu poskytujúce dlhodobý
i krátkodobý pobyt v jedno a dvojlôžkových izbách s komplexnou starostlivosťou
pre aktívnych seniorov, ako aj pre ľudí odkázaných na stálu opatrovateľskú
pomoc. Okrem opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú vykonáva
tím opatrovateliek a zdravotných sestier, je pre klientov zabezpečený aj aktivizačný a terapeutický program, ktorý poskytujú špecializovaní odborníci v zložení:
sociálna pracovníčka - Mgr. Iveta Vaľková, inštruktori sociálnej rehabilitácie
- Mgr. Jaroslav Hajdučko a PhDr. Kristína Bednarčíková, špeciálny pedagóg
- Mgr.Katarína Hybenová, PhD. a pracovný terapeut - Mgr. Kristína Staňová.

Animoterapia – liečba pomocou zvierat. Pes Goro spríjemňuje
seniorom čas.
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dezorientácie, navodzuje
Práve
„nemepocit spokojnosti a takdicínsky“ život v
tiež prispieva k podpore
našom zariadení
verbálnej komunikácie.
častokrát nahrádza
K navodzovaniu pocitu
činnosti bežného
spokojnosti a znižovaniu
dňa a podnecuje
pocitu napätia využívame
klientov, aby sa
aj bazálnu stimuláciu, ktoaktívne zapojili do
rá sa u klientov zameriava
činností a množstva
predovšetkým na podpoaktivít, ktoré sú pre
ru vnímania realizovanú
klientov pripravované s ohľadom na
formou upokojujúcej a
ich vek, pohybové a
povzbudzujúcej masáže,
kognitívne vlastnosčím sa u klienta podpoti a s ohľadom na
ruje telesná aj zmyslová
skladbu klientov v
zložka osobnosti.
zariadení (pohyboAtraktívnou činnosťou
vo aktívni a imobilní Aktivity DSS - arteterapia a ergoterapia.
je aj animoterapia, teda
klienti). Najmä z poliečba pomocou zvierat,
hľadu terapeutickej starostlivosti by sme pod vedením Mgr. Kataríny Hybenovej, kedy čas na lôžku našim seniorom sprívám radi priblížili aspoň niekoľko poduja- PhD., ale aj arteterapia, ergoterpia a ani- jemňuje špeciálne vycvičený pes Goro.
tí, ktoré sme od začiatku roka spoločne moterapia pod vedením Mgr. Kristíny Sta- Prostredníctvom hladkania, česania, zastihli absolvovať a aktivít, ktorých sa ňovej.
Koncept
Monklienti v zariadení pravidelne zúčastňujú.
Pre našich klientov v DOME SENIOROV tessori prístupu u
Tatranská Štrba*** je každý deň priprave- ľudí vo veku staroby
né spektrum rôznorodých aktivít s cieľom a u ľudí s Alzheipodporiť, povzbudiť a v istom zmysle aj merovou chorobou
zamestnať tak, aby deň prežívali s vedo- realizovaný v DOME
mím, že bude naplnený. Aktivizácia sa SENIOROV Tatranrealizuje prirodzene v izbách klientov, pre- ská Štrba*** je inodovšetkým u tých, ktorým zdravotný stav vatívny prístup zaneumožňuje rozsiahlu pohybovú činnosť, ložený na stimulácii
ďalej v knižnici zariadenia, ergoterapeu- svalovej pamäti, ako
tickej miestnosti, ekumenickej miestnos- aj využití všetkých
ti, jedálni a spoločenských kuchynkách piatich zmyslov aktizariadenia prostredníctvom skupinových, vizujúcich rôzne čas- Metóda Montessori pre osoby s demenciou a Alzheimerovou chorobou.
ale aj individuálnych terapeutických ti mozgu. Vytváranie
stretnutí. Medzi takéto aktivity patrí napr.: takéhoto programu
bazálna stimulácia, práca s terapeutic- pre seniorov využíva
kými bábikami a koncept Validácie pod rad rehabilitačných
vedením PhDr. Kristíny Bednarčíkovej, Zá- princípov a techník,
žitkové čítanie, muzikoterapia, pohybové p r o s t r e d n í c t v o m
stretnutie a koncept Montessori prístupu ktorého dochádza
pre osoby s demenciou a Alzheimerom k tzv. nevedomému
učeniu spojenému s každodenným životom a
hlboko v pamäti
uloženými pohybovými a kognitívnymi vzorca- Práca s terapeutickými bábikami.
mi.
Podobne prebieha aj aktivizácia borenia si prstov do srsti psa či ponúkterapeutickými bábikami, ktorá je nutia drobnej maškrty psovi naši klienti
netradičnou formou terapie. Jej pod- nielen zmysluplne trávia svoj voľný čas,
stata spočíva vo vyvolávaní pozitív- ale takisto si neuvedomene precvičujú
nych reakcií, v upokojujúcich terape- pohyb a zároveň sa v spomienkach vraEkumenická bohoslužba, ktorá bola súčasťou sláve- utických účinkoch, znižuje nepokoj, cajú späť do svojich mladších čias, kedy
nia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
prispieva k eliminácii pocitu úzkosti a aj oni sami mali psa alebo iné zvieratko,
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Konvent Tatranského seniorátu ECAV a.v. na Slovensku.
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V rámci konventu Predsedníctvo TAS ECAV zagratulovalo starostovi
obce k 65-tym narodeninám.

veriacich z Tatranskej Štrby a klientov detských čias a zaspomínali sme si aj na
zariadenia, ktorá bola súčasťou slávenia najkrajšie rozprávky našich klientov z čias
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
ich detstva.
8. februára sa v DOME SENIOROV***
Prelom marca a apríla patril sviatkom
uskutočnil nultý ročník Valentínskeho Veľkej noci a spoločne s duchovným otplesu, ktorý sa celý niesol v znamení com Mgr. Miroslavom Hricom a Mgr. Marnajkrajšieho citu – lásky, výbornej hudby, tinom Jurčim z rímskokatolíckej farnosti
dekorovaného tanečného parketu, tanca, Štrba sa klienti na Veľkonočnú nedeľu
slávnostnej večere, tomboly a súťaží. zúčastnili posviacky jedla a slávnostnéÚvod plesu nám spríjemnilo aj umelecké ho sviatočného obeda, čím mohli znova
vystúpenie talentovaných mladých gym- prežívať význam jedného z najväčších
nastiek z gymnastického klubu ŠK GYTA cirkevných sviatkov roka. Na Veľkonočný
Poprad. Pevne veríme, že pondelok, ako tradícia káže, sa aj u nás
táto tanečná a plesová v zariadení uskutočnila veľkonočná „kúakcia sa stane pravidelnou pačka“a „šibačka“ spojená s rozdávaním
súčasťou života v zariade- veľkonočných dobrôt. Všetky klientky
ní a aj keď starkých boleli boli decentne vyoblievané a vyšibané,
nohy, chrbát, či kolená, aby boli zdravé a aby sme spolu s nimi
ešte aj po skončení progra- mohli osláviť ešte veľa krásnych sviatkov.
mu mali chuť tancovať a
V priestoroch ekumenickej Bohoslužobdebatovať, a niektorí sa nej miestnosti DOMU SENIOROV Tatranpodľa ich vlastných slov ská Štrba***, kde sa pravidelne konajú
počas tohto večera „vrátili v nedeľu a v sviatky bohoslužby pre
do svojich mladých liet“.
veriacich s pánom farárom ECAV Štrba
Marec sa niesol v zna- Mgr. Stanislavom Balocom, sa začiatkom
mení mesiaca kníh. Na apríla uskutočnil Konvent Tatranského
pravidelnom
Zážitkovom
čítaní pod veNa sviatok Troch kráľov boli požehnané izby všetkých klientov.
dením špeciálnej
pedagogičky,
Mgr. KaZ množstva podujatí by sme vám radi
taríny
Hybenovej,
PhD.
ktoré
sprostredkovane priblížili aspoň niektoré.
sa
u
nás
realizuje
každý
utoZačiatok Nového roka sme spoločne
rok
dopoludnia,
sme
si
tento
privítali pri speve a sviatočnom novoročnom obede a na sviatok Troch kráľov sme mesiac pripomenuli čítaním
s duchovným otcom Mgr. Miroslavom Hri- najkrajších slovenských ľucom a kaplánom Mgr. Martinom Jurčim z dových rozprávok od nášho
rímskokatolíckej farnosti Štrba požehnali najznámejšieho rozprávkara
nielen DOM SENIOROV***, ale aj izby Pavla Dobšinského a tiež
všetkých klientov, ktorí prostredníctvom nádhernými ilustráciami kníh
požehnania chceli duchovne privítať ob- od národného umelca Ľudodobie nového roka a trojkráľový sviatok. víta Fullu. Každý týždeň sme
28. januára bola v ekumenickej Bohoslu- venovali inému rozprávkové- Nultý ročník Valentínskeho plesu sa niesol v znamení lásky,
žobnej miestnosti slávená bohoslužba za mu príbehu, v spomienkach výbornej hudby, tanca a súťaží.
účasti evanjelických a rímskokatolíckych sme sa vracali do našich
o ktoré sa starali a realizujú tak proces
reminiscencie (spomínania), čím sa podporuje opätovné vybavovanie si vnemov
z dlhodobej pamäti.
Okrem každodenných rehabilitačných a
terapeutických aktivít sa pravidelne organizujú aj zážitkové stretnutia, podujatia a
celodenné programy, čo prispieva k zapojeniu klientov do činností zmenou prostredia a získavaním nových podnetov. Od
začiatku kalendárneho roka sme toho v
našom DOME SENIOROV*** stihli už veľa.
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Klienti DSS sa zúčastnili na Štrbskom Plese podujatia Ľudové umelecké remeslá.

seniorátu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, ktorý viedlo predsedníctvo Tatranského seniorátu (TAS) ECAV – Ing.
Tomáš Hyben, PhD. – seniorátny dozorca
a zároveň riaditeľ zariadenia, spolu so seniorom TAS ECAV Mgr. Jaroslavom Matysom. Vyše 80 delegátov z celého Tatransko-podtatranského regiónu z okresov
Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves,
Stará Ľubovňa a Levoča prišiel pozdraviť
starosta obce Štrba Michal Sýkora. Predsedníctvo TAS ECAV mu pri tejto príležitosti zagratulovalo k jeho jubileu, ktoré v
apríli oslávil a venovalo mu symbol kresťanov – vyrezávaný drevený kríž.
Ekumenickú miestnosť, ktorá zároveň
slúži ako multifunkčná sála pre spoločenské a kultúrne podujatia, sme v mesiaci
apríl zaplnili opätovne počas divadelného
predstavenia, kde sa pódium premenilo
na „dosky, ktoré znamenajú svet“. Mnoho
našich klientov je vyznávačmi umenia a
radi spomínajú na slovenské inscenácie a
poviedky. Aspoň kúsok divadelného umenia sme sa im snažili sprostredkovať aj za
pomoci ochotníckeho divadla z Liptovskej

Divadelné predstavenie ochotníckeho divadla z Liptovskej Tepličky.

Koncom mája sa spolu s našimi senior- uskutoční tradičné podujatie Ľudové umemi tešíme na spoločný výlet na ranč do lecké remeslá, ktorého sa opäť zúčastnia
Betlanoviec, v rámci ktorého budú mať aj naši klienti, a to nielen ako návštevníbohatý celodenný program hipoterapie ci, ale aj ako priami účastníci, nakoľko
(terapia pomocou pôsobenia koní), pre- na Štrbskom Plese budeme mať vlastný
hliadky ranča, pikniku v krásnej okolitej predajný stánok s výrobkami a darčekprírode v blízkosti Slovenského raja a
opekačky, ktorou sa výlet zavŕši. Pred nami
je aj dobrovoľnícka
akcia
Naše mesto,
ktorá sa uskutoční 8.júna za
podpory Nadácie Pontis.
Tešíme sa na
viac ako dvad- Veľkonočné sviatky prežili klienti DSS v príjemnej atmosfére.
sať dobrovoľníkov z radov zamestnancov pobočky VÚB mi, ktoré spolu s pracovnou terapeutkou
banky Poprad, ktorí prídu podporiť našich Mgr. Kristínou Staňovou vyrábajú klienklientov v ich práci a počas celého dňa ti DOMU SENIOROV***. Okrem predaja
nám budú pomáhať nielen s aktivizáciou výrobkov klientov čaká prechádzka okonašich klien- lo jazera Štrbské pleso, člnkovanie či
tov, ale aj s ochutnávka dobrého jedla a ďalší bohatý
úpravou oko- program.
Život v DOME SENIOROV*** to nie sú
litého parku
či umývaním iba štyri steny izby a múry zariadenia.
okien a pomô- Život v DOME SENIOROV*** znamená
žu nám tak naplniť každý deň tak, aby klient cítil, že
opäť skvalitniť dnešný deň stál naozaj za to. O to sa všetnaše služby a ci zamestnanci spoločne snažíme, lebo
spríjemniť oko- všetci sme súčasťou jedného tímu a to čo
lie zariadenia robíme, má zmysel!
nielen pre naMgr. Katarína Hybenová, PhD.
šich starkých,
foto: archív DSTŠ, n.o.
ale aj pre ich
priateľov
a
roKaždý utorok sa v DSS organizuje „Zážitkové čítanie“.
diny, ktorí svoTepličky, ktoré k nám zavítalo s divadel- jich rodičov, starých rodičov pravidelne
ným predstavením drámy Horký chlieb na navštevujú.
základe poviedky J.G.Tajovského.
21. júla 2018, sa na Štrbskom Plese
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Výročná
Domy
členská
musia schôdza
byť pripojené
Pozemkového
na kanalizáciu
spoločenstva
do rokuUrbár
2021Štrba
Vážení občania,
upozorňujeme vás, že od polovice marca
tohto roku vznikla majiteľom pozemkov, na
ktorých je umiestnená žumpa, povinnosť
pripojiť sa na verejný odpad. Na verejný
odpad sa musia napojiť už i staršie domy.
Legislatíva zavádza účinnejšie kontroly na

nedodržiavanie zákona, pretože nedôsledné plnenie si povinností predstavuje riziko
pre životné prostredie.
Novela zákona č. 364/2004 Z. z.o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný

zákon) zavádza povinnosť pripojiť sa do
31. decembra 2021 na verejnú kanalizáciu. Vlastník stavby alebo pozemku, na
ktorom bola povolená žumpa, je povinný
pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú
kanalizáciu, ak je to technicky možné a
nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady. Doterajšie výnimky z pripojenia pre
staršie domy sa budú rušiť.
Niektorí občania sa snažia šetriť na nesprávnom mieste a namiesto vodotesných
žúmp budujú trativody, ktorými vypúšťajú
odpadové vody do okolia svojich nehnuteľností, za čo im hrozí pokuta. Znehodnocujú
tak podzemné vody nielen sebe, ale aj v širokom okolí. Vlastník žumpy musí i naďalej
zabezpečovať vyprázdňovanie jej obsahu
na zákonom určené miesta. Od 15. marca
2018 došlo k zmene! Doklad o vyprázdnení žumpy musíte archivovať najmenej dva
roky. Zneškodňovanie obsahu žumpy musí
vlastník na vyžiadanie obce alebo okresného úradu preukázať.
Ing. Štefánia Srebalová

Výročná členská
8. schôdza
máj - ukončenie
Pozemkového
2. svetovej
spoločenstva
vojny Urbár Štrba
Štrbskí matičiari si 8. mája zapálením história opakovala. Naši slovenskí vojaci Zostáva nám len veriť v zdravý rozum a že
sviečok na hrobe neznámeho vojaka a pod znovu pôjdu na ruské hranice pod velením 2. svetovú vojnu si budeme pripomínať stápamätnou tabuľou padlých Štrbanov, pripo- západných mocností, tak ako v prvej a le ako posledný svetový vojnový konflikt.
menuli ukončenie 2. svetovej vojny. Štrby druhej svetovej vojne. Znovu sme sa staMichal Pavela,
sa priamo dotýkali tieto vojnové udalosti. li súčasťou vojenského zoskupenia, ktoré
predseda MO MS v Štrbe
Či už aktívnym zapojením Štrbanov v Slo- rinčí zbraňami na východných hraniciach.
venskom národnom povstaní
alebo v Československom
armádnom zbore. Mnohí za
to položili to najcennejšie –
svoje životy. Nižný koniec
obce bol vypálený počas nemeckého bombardovania a
boli obete aj medzi civilistami.
O čo tragickejšie vyznieva,
keď Štrba už bola oslobodená
a viacerí mladí štrbskí chlapi
padli v bojoch pri Liptovskom
Mikuláši a Strečne.
Dejiny si máme pripomínať
nielen z nostalgie, ale aj ako
ponaučenie, aby sa takéto
vojnové konflikty už neopakovali. Ale my sme asi nepoučiteľní a hlavne naši predstavitelia, keď dovolia, aby sa Matičiari pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne v Štrbe.
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Výročná členská schôdza Pozemkového
deň matiek spoločenstva Urbár Štrba
„Kto myslí na rok, pestuje kvetiny, kto
na roky, sadí stromy a kto na budúcnosť,
vychováva deti.“ - Hoci je materstvo a výchova detí putom, ktoré spája predovšetkým členov rodiny, zároveň je to najcennejší dar, ktorý rodina dáva spoločnosti.
Zrodom nového života a výchovou svojich
detí obdarujú nielen seba a svoju rodinu,
ale nás všetkých – našu obec.
Ženy prinášajú životu krásu, lásku, hlas
detí. V matke je veľká sila. Matka je symbolom pravého rodinného šťastia, ktoré sa
napĺňa v deťoch, v spokojnosti, porozumení, láske a šťastí rodín.
Kyticou pozdravov k sviatku našich
mám v druhú májovú nedeľu vyjadrili milým programom svoju lásku, úctu a vďaku
za všetku starostlivosť deti našich škôl. Na
javisku v sále Kultúrneho domu v Štrbe a
v stacionári v budove Obecného úradu v
Tatranskej Štrbe sa striedali deti materskej
školy, základnej školy i základnej umeleckej školy. So slovami vyznania všetkým
mamám sa prihovoril starosta obce Michal

Deň matiek v materskej škole, kde oslávili tento krásny sviatok.

Sýkora a za obe cirkvi kňaz evanjelickej
cirkvi a.v. Stanislav Baloc.
Spevom, recitáciou, tancami a samozrej-

V Štrbe i v Tatranskej Štrbe spestril program svojím vystúpením DFS Štrbianček.

Zber trávy
a stavebnej sute
Každú sobotu od 8,00
- 14,00 hod. môžete doniesť do pripravených
kontajnerov na hospodársky dvor trávu a
konáre a za poplatok
stavebnú suť. V prípade ďalších informácií
sa kontaktujte na tel. č.
0911 295 152.

Hospodársky dvor na Ul. 29. januára v Štrbe.

me, aj srdečnými blahoželaniami veríme,
že sme naše mamky, staré mamy, babky
potešili a že prežili s nami príjemné nedeľné popoludnie.
Ľubomíra Otčenášová

V rámci programu vystúpili aj žiaci ZUŠ Štrba.
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Výročná
Člnkovanie
členská
je stále
schôdza
jedinečnou
Pozemkového
atrakciou
spoločenstva
na Štrbskom
Urbárplese
Štrba
Člnkovanie na Štrbskom plese má takú dlhú tradíciu ako osada sama. Zakladateľ Štrbského Plesa Jozef Szentiványi dal v roku 1872 postaviť
na južnom brehu jazera prvú prízemnú zrubovú poľovnícku chatku, ktorú už v roku 1873 sprístupnil aj verejnosti. A tak od tohto roku začali
„brázdiť“ na člnkoch hladinu jazera aj prví návštevníci. O atraktivite člnkovania od jeho počiatkov najlepšie svedčí aj fakt, že Uhorský štát pri
odkúpení Štrbského Plesa od Jozefa Szentiványiho v roku 1901 zaručil jeho rodine až do vymretia priamej vetvy rodu po meči tak držbu rodinného
letohrádku Gemer, ako aj trvalé právo prevádzkovania člnkov na jazere.

Počiatky člnkovania na jazere.

Prvé člny na jazere sa však objavili už
pred založením samotnej osady Štrbské
Pleso, teda pred rokom 1872. Podľa sprievodcu po Vysokých Tatrách od Miloša Janošku z roku 1911, už v roku 1839 meral
istý inžinier Cornides z člna hĺbku jazera,
pričom zistil, že hĺbka je 19 siah /36,9 m/.
Pri meraniach mu pomáhali Juraj Chladoň
a Hermína Markušovská, dcéra evanjelického farára zo Štrby, u ktorého Cornides
býval. Hermína Markušovská bola pravdepodobne prvou ženou vôbec, ktorá sa kedy
plavila po Štrbskom plese. Pred založením
samotnej osady však bol určite opakovane
s člnom na jazere aj samotný majiteľ týchto pozemkov Jozef Szentiványi so svojimi
hosťami.
Prvé prístavné mólo pre člnky bolo postavené v roku 1873 na južnom brehu jazera, neďaleko neho bol neskôr pri brehu
postavený aj prístrešok na odkladanie člnov. Szentiványi využíval Štrbské pleso od
počiatku aj v spoločenskom programe pre
hostí. Ponúkal im športový rybolov, kúpanie
i člnkovanie. V roku 1883 dal už v juhovýchodnom cípe jazera postaviť aj ohradenú

prírodnú plaváreň s kabínkami a ležadlami
na drevenom plató s možnosťou letného
kúpania v 15-20oC teplej vode plesa. Člnkovanie sa stalo obľúbenou oddychovou
aktivitou, ktorá má dnes už 145-ročnú tradíciu, aj keď táto bola takmer na celé štvrť-

Nástupné mólo na južnom brehu jazera.

storočie prerušená. Na spríjemnenie pobytu
ho využívali nielen návštevníci Štrbského
Plesa, ale aj majitelia súkromných viliek a
ich hostia.
K týmto hosťom často patrili aj predstavitelia vtedajších najvyšších panovníckych
kruhov. Z historických záznamov vieme,
že napr. v júli 1882 si člnkovanie na jazere užili arcikniežatá Jozef Karol Habsburg
s manželkou Klotildou Sasko-Coburskou,
ktorých pre neprítomnosť majiteľa osady
Jozefa Szentiványiho sprevádzal počas
tejto návštevy jeho príbuzný, synovec
Gyula Laszkáry. Manželia mali potom záujem odkúpiť si od Szentiványiho aj stavebný pozemok na výstavbu svojej vily pri
jazere, z neznámych dôvodov však z tohto
zámeru zišlo, a tak v rokoch 1885 – 1886
vyrástla ich súkromná vila pod názvom Klotildina vila /po roku 1918 Československý
penzionát, od roku 1948 Fučík a od roku
1990 Kamzík, objekt slúžil na reprezentatívne a vládne ciele/ v Starom Smokovci.
Arcikňažná Klotilda však potom navštevovala veľmi často Štrbské Pleso a aj finančne podporila viaceré projekty súvisiace s
jeho rozvojom. A tak bola po nej až do roku
1919 pomenovaná promenáda okolo jazera
Štrbské pleso, ako aj cesta zo Štrbského
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Plesa do Starého Smokovca. V septembri
1889 sa po plese člnkoval dokonca brat
cisára Františka Jozefa I., arciknieža Karol
Ľudovít Habsburgský so svojou treťou manželkou Máriou Teréziou, portugalskou princeznou, ktorí si v roku 1890 dali postaviť
pri jazere súkromnú Vilu Mária Terézia, v
roku 1919 premenovanú na Detvan. Karol
Ľudovít sa potom následne stal aj protektorom Uhorského karpatského spolku.
V roku 1899 si člnkovanie na Štrbskom
plese užili aj vojvoda Filip Orleánsky v
sprievode manželky arcikňažnej Márie Doroty Habsburgsko-Lotrinskej, ktorí tu boli na
poľovačke na kamzíky a Štrbské Pleso si
okamžite obľúbili až do takej miery, že hneď
v tom roku si odkúpili súkromnú vilu Gyulu
Laszkáryho na brehu jazera a rozhodli sa
každé ďalšie leto tráviť vo Vysokých Tatrách. K panovníckej rodine Habsburgovcov
tiež patrila belgická princezná Štefánia,
manželka korunného princa Rudolfa Habsburgského, jediného syna cisára Františka
Jozefa I. a Alžbety Bavorskej, ktorý v roku
1889 spáchal samovraždu v Mayerlingu pri
Viedni. Štefánia navštívila Štrbské Pleso

Plachetnica na jazere.

ho plesa pstruhy, ktoré nachytali vo Svätojánke a na Štrbu ich prepravovali vlakom
v sudoch, pričom na každej stanici im
vymieňali vodu. Majiteľ osady Szentiványi
dal potom v poslednej dekáde 19. storočia
cca 500 m od jazera vybudovať v blízkosti

Stará lodenica na juhovýchodnom brehu jazera.

v roku 1909 spolu so svojím druhým manželom Elemérom Lónyayom a člnkovanie
si užili spolu s grófom Kazimírom Zichym,
ktorý ich pri návšteve Plesa sprevádzal.
Člny na jazere však využíval aj personál
viliek, ktoré boli postavené okolo jazera, a
to na „komerčný“ rybolov, pretože zásobovanie potravinami a najmä mäsom nebolo
v tých časoch jednoduché a „zarybnením“
Štrbského plesa pribudla možnosť spestrenia jedálneho lístka pre jeho návštevníkov.
O prvých zarybňovacích akciách sa nezachovali podrobnejšie údaje, no je napríklad
známe, že v roku 1885 vysadili do Štrbské-

potoka Mlynica aj dva chovné rybníky na
umelý odchov pstruhov a domček rybného hospodára a priebežne sa začal starať
o umelé zarybňovanie Štrbského plesa. V
minulosti sa člnky na člnkovanie objavili aj
na hladinách Popradského plesa a umelého
Nového Štrbského plesa, ale táto tradícia
bola neskôr z dôvodu ochrany prírody zrušená.
Počas prevádzkovania člnkovania po jazere však došlo aj k viacerým tragédiám,
podľa záznamov malo priamo v jazere prísť
o život až 13 člnkárov a plavcov. Najtragickejšia nehoda sa stala v júli 1894, kedy sa

po jazere člnkovali 4 mladíci z Kežmarku,
3 učni a jeden gymnazista. Pri nerozvážnom šantení prevrátili člnok a keďže nevedeli plávať, všetci sa utopili. Následkom
tragédie bolo aj zavedenie prísnejších bezpečnostných opatrení pri člnkovaní návštevníkov.
Po tom, čo bola v juhovýchodnom
cípe jazera v roku 1921 zbúraná stará krytá plaváreň, ktorá pôvodne chránila kúpajúcich pred zrakmi divákov,
bola v roku 1926 postavená nová, už
odkrytá plaváreň aj s dreveným pristávacím mólom a požičovňou lodiek, ktorú potom v roku 1946 výrazne rozšírili a zmenili
na lodenicu. V období medzi dvoma svetovými vojnami sa sporadicky na hladine
Štrbského plesa objavovali aj plachetnice.
Najväčšiu slávu zažilo člnkovanie na jazere v 50-tych rokoch minulého storočia,
kedy sa stalo ľudovou zábavou. Vtedy túto
atraktivitu prevádzkovala reštaurácia Končistá Štrbské Pleso, ktorá prevádzkovala aj
reštauráciu Plaváreň, ktorá bola pri lodenici
vybudovaná po skončení druhej svetovej
vojny v roku 1946. Mólo bolo pevné a v lodenici bolo vtedy asi 60 lodí. Lode mali ploché
dno, takže pri nastupovaní vyšla loď až na
breh, kde sa nastúpilo. Dlhoročným zamestnancom lodenice v tomto období bol aj občan Štrbského Plesa Oldřich Bublík st. Sezóna trvala od mája do októbra podľa počasia.
Návštevníci sa mohli počas plavby po jazere
pokochať nádhernými pohľadmi na Patriu,
Štrbský štít, Solisko, či Furkotský hrebeň a
užívať si pokojnú hladinu tohto unikátneho
prostredia. V roku 1984 bolo člnkovanie
na hladine jazera zrušené z ochranárskych
a bezpečnostných dôvodov. Dôvodom boli
odpady, s tým súvisiace znečistenie plesa a

ŠTRBSKÉ NOVINY

10

Letná idylka na jazere.

následná zmena kvality vody.
K obnoveniu tejto atraktivity došlo po
24 rokoch 5. júla 2008, na základe iniciatívy starostu obce Štrba Michala Sýkoru a
spolupráce s firmou Tatranské lanové dráhy
/TLD/. Prvú sezónu bolo člnkovanie povolené
iba ako skúšobná prevádzka s 8 člnkami do
15. 10. 2008, pretože Štrbské pleso sa
nachádza v najprísnejšom, piatom stupni
ochrany prírody. Keďže prevádzkovateľ
počas skúšobnej sezóny splnil všetky stanovené požiadavky na ochranu životného
prostredia, bolo člnkovanie následne odsúhlasené a odvtedy sú vody jazera každoročne symbolicky slávnostne odomykané
kľúčom za prítomnosti vládcu všetkých
vôd Poseidona, a týmto aktom sa začína na
Štrbskom Plese aj letná turistická sezóna.
Návštevníci majú odvtedy možnosť využívať drevené veslice, ktoré boli vyrobené
v Litve. Z bezpečnostných dôvodov má
prevádzkovateľ k dispozícii aj motorový záchranný čln. Nové drevené plávajúce mólo
je ukotvené približne na rovnakom mieste
na južnej strane jazera, ako bolo to historicky prvé v roku 1873.
Samotné jazero Štrbské pleso často
nazývajú perlou Vysokých Tatier, bez návštevy ktorej sa ani návšteva týchto najmenších veľhôr sveta nepočíta. Vzniklo v
mieste, kde sa spájajú Furkotská a Mlynická dolina, má rozlohu 19,76 ha, hĺbku
26 m /po meraní v roku 2002/, dĺžka plesa je 640 m, šírka 600 m. Ide o morénové
jazero – pleso, ktoré je druhé najväčšie vo
Vysokých Tatrách, nachádza sa vo výške
1 346 m a je priemerne 155 dní pokryté
ľadom. Štrbské pleso nemá žiadny povrcho-

vý prítok ani odtok. Napájané je iba podzemnými prítokmi a neznámymi podzemnými priesakmi z neho voda aj odteká. V
roku 2009 bolo samotné jazero nominované do celosvetovej súťaže o sedem nových
prírodných divov sveta „New 7 Wonders of
Nature“, pričom bolo jediným zástupcom
Slovenska v tejto celosvetovej internetovej
kampani. Bolo zaradené medzi 261 najkrajších prírodných miest na svete a po hlasovaní postúpilo medzi TOP 77.
S člnkovaním po jazere súvisí aj
obnovenie tradície tzv. Benátskych
nocí, ako výnimočných kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa v tridsiatych rokoch minulého storočia zrodili
z iniciatívy vtedajšieho riaditeľstva kúpeľov
na Štrbskom Plese a ich cieľom bolo prilákať návštevníkov
do tejto lokality.
V roku 1925 totiž
správa
kúpeľov
zaviedla elektrické
osvetlenie Masarykovej promenády okolo jazera a
plánovala pripraviť
v auguste spektakulárnu slávnosť.
Žiaľ,
nečakaná
prírodná katastrofa – prudký lejak
a vietor so silou
orkánu, ktorý zničil
aj loďky na jazere,
toto podujatie zrušila. Ďalší pokus
o zaujímavú akciu Posedenie na plavárni.

pripravil v roku 1932 Otakar Štáfl, ktorý v
lete zorganizoval svätojánsku noc na plese
s lampiónovou výzdobou. Prvá skutočná
Benátska noc sa konala spolu s koncertom
vojenskej hudby, lampiónmi a osvetlenými
člnmi, premenenými na gondoly v roku
1936, ako aj dva nasledujúce roky v rámci
tatranských slávností. Oživením Benátskej
noci v auguste 1937 bola tiež folklórna
slávnosť, kde súbory zo Štrby, Važca a
Ždiaru predviedli svoje zvyky a tance. K
tradícii svätojánskych nocí sa organizátori z kúpeľov vrátili aj po vojne. Poslednou
svätojánskou nocou s lampiónmi na jazere
bola tá z roku 1973. Táto tradícia sa opätovne oživila pred pár rokmi, a tak sa od roku
2014 Benátska noc opätovne stala pevnou
súčasťou letného programu pre návštevníkov Štrbského Plesa, ktorým prináša nezabudnuteľný umelecký i vizuálny zážitok,
pričom tohto roku sa uskutoční už piatykrát.
V súčasnosti je na člnkovanie pre
návštevníkov k dispozícii 18 drevených štýlových pramíc a jedna športová pramica, ktoré sú pristavené na
novovybudovanom móle s prekrásnym
výhľadom na tatranské končiare. Výnimočným zážitkom je aj možnosť využitia služieb
osobného veslára. Sezóna člnkovania trvá
od júna do konca septembra, tá minuloročná patrila doteraz k tým najúspešnejším,
nakoľko na jazero sa vypravilo viac ako
4 600 člnkov, na ktorých sa previezlo viac
ako 16 000 návštevníkov. Túto atrakciu si
tak doteraz užilo viac ako 100 000 spokojných návštevníkov Štrbského Plesa.
Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Peter Chudý
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VýročnáČESKÝ
členská
PRÍSPEVOK
schôdza
K ROZVOJU
Pozemkového
ŠTRBSKÉHO
spoločenstva
PLESA – III.Urbár
časť Štrba
V minulom príspevku sme z príležitosti 100-tého výročia vzniku prvej Československej republiky prezentovali prínos ďalších troch Čechov,
Václava Fišku, Alojza Lutonského a Roberta Vosyku pri vybudovaní Symbolického cintorína na Popradskom Plese, ktorý patrí k najväčším atraktivitám návštevníkov Vysokých Tatier v bezprostrednej blízkosti Štrbského Plesa. Dnes sa budeme venovať prínosu staviteľa Jozefa Šašinku /1891
– 1945/ a štábneho kapitána /škpt./ Václava Dusila /1884 – 1960/ nielen pri vybudovaní najvyššie položenej tatranskej Chaty pod Rysmi, ale aj
ich priamym aktivitám na Štrbskom Plese.
Jozef Šašinka sa narodil 21. 3. 1891 do
rodiny moravského murára v starobylej
maďarskej dedinke Rákoszkeresztúr, ktorá je dnes už súčasťou Budapešti. Jeho
otec patril ku generácii murárov z Moravy
a Slovenska, ktorí koncom 19. storočia
chodili budovať toto mesto. Mladý Jozef
zostal verný povolaniu svojho otca a za
murára sa vyučil vo Veľkej Bytči v roku
1911. Oženil sa s Andělou Prágerovou z
Nezdenic a mali spolu dve dcéry. Neskôr
študoval v Brne a stal sa z neho nielen
staviteľ, ale aj projektant.
Na Slovensko prišiel natrvalo po vytvorení 1. ČSR spolu s mnohými ďalšími

prispeli k celkovej ekonomickej prosperite regiónu.
Mladý Šašinka začínal u architekta Michala Milana Harminca, ktorý patril k tzv.
prvej generácii slovenských architektov.
Podieľal sa na výstavbe takých zdravotníckych objektov, ako napr. Všeobecný penzijný ústav /Penzák/ v rokoch 1917 – 1925 v
Novom Smokovci, Masarykova liečebňa v
Kvetnici v rokoch 1932 až 1934, liečebný
ústav v Lučivnej v roku 1937, či Sanatórium vo Vyšných Hágoch v rokoch 1935
až 1941. Vo Vysokých Tatrách staval aj
väčšinu hotelov a ubytovacích zariadení /
napr. Zotavovňu Morava v Tatranskej Lomnici/, my sa však zameriame len na
pár významných objektov, ktoré vybudoval na Štrbskom Plese a v jeho
najbližšom okolí.
V roku 1926 začal Šašinka s
výstavbou reštaurácie pri hoteli Hviezdoslav /dnes Grandhotel
Kempinski High Tatras/ na Štrbskom Plese. Ústredné riaditeľstvo
štátnych kúpeľov vtedy rozhodlo
nahradiť starý objekt turistickej
reštaurácie novostavbou. Projekt vypracoval architekt Vojtech
Šebor z referátu ministerstva
verejných prác, oddelenia pre pozemné stavby. Pre účel výstavby
bola vytvorená štátna stavebná správa prestavby turistickej
reštaurácie na Štrbskom Plese
a predbežné náklady boli vyčíslené na 840 tis. Kč. Na jar 1926
Jarolímkov mostík pri komplexnej rekonštrukcii v roku 1934.
zbúral Šašinka starú budovu tuČechmi a Moravanmi, ktorí sa v tom čase ristickej reštaurácie z roku 1892 a ihneď
presídlili na Slovensko. Usadil sa v Po- začal s novostavbou. Na konci roku výprade, kde sa v medzivojnovom období stavba pokročila do takej miery, že sa prastal jedným z najväčších a najznámej- covalo už na vnútornom zariadení. Stavbu
ších staviteľov - počtom i veľkosťou pro- novej reštaurácie odovzdal Šašinka štátu
jektov ho možno priradiť k staviteľom s už 30. mája 1927. Okrem nových reštaunadregionálnym záberom. Stavebníctvo račných priestorov, ktoré sa mali opätovbolo totiž v Poprade a celom tatranskom ne využívať aj na stravovanie turistov,
regióne v tomto období dynamicky sa bola v zapustenom prízemí umiestnená
rozvíjajúcim odvetvím na rozdiel od ostat- moderná práčovňa. Pod Štrbským Plesom
ného Slovenska. Rýchle tempo a objem smerom na Tatranskú Štrbu si vtedy Šastavebných prác poskytli zamestnanie šinka postavil aj chatu, ktorá stojí dodnes
značnej časti obyvateľstva a výrazne a spravujú ju Štátne lesy TANAP-u.

Jozef Šašinka.

Šašinka tiež projektoval vysokohorskú
chatu v Sedle Váha /pôvodná Chata pod
Rysmi/ pre KČST. V roku 1930 sa na jej
výstavbu vyzbieralo 10 tis. Kč, no projekty sa menili. Hlavnými iniciátormi stavby
boli členovia KČST Ing. Róbert Vosyka a
škpt. Václav Dusil. Už v roku 1929 boli
urobené prípravné harmonogramy stavby,
v roku 1931 mal byť vynesený materiál.
Ministerstvo školstva však v súvislosti s
Krakovským protokolom o vytvorení poľsko-československého národného parku
nariadilo na poslednú chvíľu, že chata
musí byť postavená v Dolinke pod Váhou,
cca 100 m pod sedlom. Stavbu financovalo Ústredie KČST. Materiál na stavbu
chaty dopravovala tatranská vicinálna železnica a v doline vojaci. Stavební robotníci tu zažili dramatické chvíle v snehovej
víchrici, ktorá ich mohla stáť životy. Chatu
stavali 93 pracovných dní a bola dokončená 19. 9. 1932.
15. 7. 1933 v prívaloch dažďa vítal
nový chatár Alojz Krupitzer predsedu
smokoveckého odboru KČST Gustáva
Nedobrého, no na druhý deň sa na otvorení novej chaty zúčastnilo až 126 hostí.
Prvými nájomcami chaty boli Václav Fiška a Otakar Štáfl z Chaty pri Popradskom
plese.
Jozef Šašinka sa zapísal aj do športo-
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vej histórie Štrbského Plesa, pretože jeho
firma zrealizovala v roku 1934 komplexnú prestavbu Jarolímkovho skokanského
mostíka, na ktorom sa v roku 1935 mali
konať preteky FIS, neskôr označené ako
riadne Majstrovstvá sveta v klasických
disciplínach. Pôvodný mostík z roku
1927 bol kompletne prestavaný, drevený
nájazd sa zvýšil až na výšku 54 m. Bola
vybudovaná aj nová rozhodcovská veža
a tribúna pre 1 500 divákov na státie a
600 miest na sedenie, ako aj šatne, sociálne zariadenia, ošetrovňa, kancelárie
ohrievarne a bufety. V amfiteátri dojazdu
bolo miesto až pre 15 000 divákov. Vynaložené náklady presiahli viac ako štvrť
milióna korún.
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šinku dodnes žijú v
Poprade.
Št. kpt. Václav Dusil
prišiel do Popradu
pod Tatry medzi
prvými legionármi,
ktorí vytvorili trvalú
posádku v Poprade
už od 6. 1. 1919.
Od príchodu do vojenskej
posádky
pod Tatrami akoby
splynul s horami.
Št. kpt. Václav Dusil (s bradou a fúzami) so skupinou turistov.
Ako už skúsený
dôstojník
myslel
strategicky
a
presviedčal
všetkých
okozánom a utečencom, no táto pomoc sa
lo
seba,
že
vojaci
podhorskej
posádky
mu v posledný rok vojny stala osudnou.
V januári 1945 potrebujú dobrý výcvik v horách. A tak
ho zobralo po- bolo možné vidieť vojakov na lyžiach pod
pradské gestapo jeho velením tak na Štrbskom Plese, ako
a odviezli ho do aj v iných tatranských osadách. Podieľal
väzenia v Ružom- sa aj na spracovaní metodiky lyžiarskeho
berku, kde bol ná- výcviku, ale so špecifikom pre vojakov. Tí
sledne 27. 1. 1945 mali predsa zbraň a batoh s potrebným
vo veku 53 rokov vybavením. Dusilovi nešlo iba o lyžiarpri obci Lisková za- ske výcviky, najskôr školil dôstojníkov a
strelený nemecký- inštruktorov horolezectva a vôbec pohymi gestapákmi za bu a prežitia v horách, aby tak následne
finančné podporo- mohli dostať kvalitný výcvik aj vojaci.
V roku 1923 postavili vojaci aj z jeho
vanie povstaleckéiniciatívy
za Smokovcom smerom na ŠtrbInformačná kancelária KČST v prístavbe stanice bývalej zubačky na Štrbskom Plese. ho hnutia. Bolo to
ské
Pleso
prvé drevené zruby, v ktorých
len jeden deň pred
V roku 1943 dokončil Šašinka stavbu oslobodením Popradu! Jeho majetok a fir- našli ubytovanie cvičiaci vojaci. Tieto boli
hvezdárne na Skalnatom Plese, ktorá mu zdedila jeho manželka Anděla s dcé- známe aj ako „Baráky pri Slavkovskom
dodnes patrí k ikonickým stavbám ce- rami, firma ešte fungovala do roku 1948, potoku“. V roku 1926 tu pribudol aj dôslých Vysokých Tatier. Plán na jej výstavbu sa zrodil v mysli astronóma Antonína
Bečvářa, pracujúceho vtedy v Kúpeľoch
na Štrbskom Plese, ktorý ako najvhodnejšiu lokalitu na takúto stavbu vo Vysokých
Tatrách vybral v roku 1939 práve Skalnaté Pleso. Podľa architektonických náčrtov
Václava Houdeka a Františka Eduarda Bednárika realizoval Šašinka projekt v rokoch
1940 až 1943. Budova stojí v nadmorskej
výške 1 752 m a tvorí ju dvojpodlažná
hranolová hmota a tesne k nej pripojená valcová veža s kupolou s otváracou
strechou. Na plochej streche je okrem
meracích zariadení umiestnená ďalšia menšia kupola. Hvezdáreň, ktorá
je dnes pracoviskom Astronomického
ústavu SAV, obsahuje rad miestností so
špeciálnymi náročnými prevádzkami a
byty personálu. Masívnosť kamenných Dnešný stav Šašinkovej vily medzi Štrbským Plesom a Tatranskou Štrbou.
stien dáva budove pevný horský ráz.
O kvalite stavby svedčí aj fakt, že až kedy bola znárodnená. Pani Šašinková s tojnícky pavilón a lokalita dostala názov
dodnes, teda už 75 rokov, budova nepo- dcérami prišla nielen o firmu, ale podobne „Vojenské zruby“, pričom tento názov vytrebovala nijaké väčšie opravy.
ako ostatní „kapitalisti“ v tom čase, prišla držal až do roku 1956. Od tohto roku sa
Počas vojny Šašinka pomáhal parti- o všetok majetok. Vnučky staviteľa Ša- charakter tejto osady zmenil na rekreačný
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a osada dostala terajší názov „Tatranské
zruby“.
Dusil však všemožne pomáhal aj pri
športových aktivitách. Už v roku 1920 ho
Alois Chytil požiadal o technickú pomoc
pri príprave športovísk na Zimné športové
hry na Štrbskom Plese. Ten na dva týždne
uvoľnil z výcviku pätnásťčlennú jednotku, ktorá pripravila lyžiarsku trať, rýchlokorčuliarsky ovál na zamrznutej hladine
Štrbského plesa a pri Móryho rozhľadni
postavili aj provizórny lyžiarsky mostík,
aby sa všetky súťaže mohli uskutočniť.
Rovnaká situácia sa zopakovala aj pred
MS v lyžovaní v roku 1935, ktoré boli
ohrozené veľkým návalom snehu. Opätovne to boli vojaci z 3. horského pluku z
Popradu, ktorí prešliapali všetky bežecké
stopy a upravovali aj doskočisko pod Jarolímkovým mostíkom.
Vojakov o pomoc však žiadal aj KČST
pri údržbe a značkovaní turistických chodníkov. Vojaci, samozrejme, pomohli, ale
ako prvé si na značenie určili vojensky
strategicky významné chodníky na Rysy
a do Kopského sedla a významnou mierou sa pričinili aj o výstavbu Tatranskej
magistrály. Dusil bol členom popradského
KČST a patril medzi horlivých iniciátorov
stavby Chaty pod Rysmi. Ich zámerom
bolo postaviť chatu tesne pod vrcholom
tohto hraničného štítu, ktorý bol už vtedy
početne navštevovaný. Iba zásah z pražského ústredia tomu na poslednú chvíľu
zabránil, a tak bola chata postavená na
inom mieste trochu nižšie. Aj tak bol však
podiel vojakov pri jej výstavbe rozhodujúci. Počas celého leta 1932 mohli turisti
vojakov stretávať na chodníku od Popradského plesa až do sedla Váhy pri vynáške

Pôvodná kamenná Chata pod Rysmi.

nielen impozantnou veľkou bielou
bradou, ale najmä
obrovským množstvom vedomostí
o horách, ktoré bol
ochotný odovzdať
každému, kto o
ne prejavil záujem.
A tak sa vtedy v
medzivojnových
rokoch v Tatrách
tradovalo, že informačná kancelária
Karpatenvereinu
bola síce prvá, ale tá Dusilova /KČST/
bola lepšia.
Bol aj iniciátor prvého tatranského lyžiarskeho filmu, v ktorom aj účinkoval a

Václav Dusil veľmi detailne poznal
Tatry a teda aj ich problémy. Ten vážny,
ktorý sa snažil vyriešiť, bol problém organizácie záchrannej služby. Spracoval
zásady, štruktúru záchranných staníc a
vymenoval aj
ich základné
vybavenie.
Zdôrazňoval
akcieschopnosť záchrannej skupiny,
čo možno dosiahnuť predovšetkým
p ro f e s i o n a lizáciou záchrannej služby v horách. Václav Dusil (s gitarou) so svojimi priateľmi na plavárni, klobúk drží Otakar Štáfl.
Svoju víziu
horskej záchrany publikoval už v roku spolu s Chytilom bol spoluzakladateľom
1926 a z jeho iniciatívy sa začalo aj s týždenníka „Z Tater a slovenských lázní“,
telefonizáciou záchranných staníc, ktoré v rokoch 1925 – 1930 bol aj jeho stálym
vtedy tvorili hlav- spolupracovníkom a autorom mnohých
ne chaty a hotely. článkov z Vysokých Tatier.
S Dusilom veľV roku 1935 vtedy už podplukovník
mi plodne spolu- Václav Dusil opúšťa Tatry. Nadriadení
pracoval najmä ho prevelili späť do rodného Olomouca.
Alois Chytil a z Dotklo sa to najmä Športového klubu Vyich iniciatívy bola soké Tatry, ktorého bol Dusil spoluzaklaaj na Štrbskom dateľom, viedol jeho technickú komisiu a
Plese vytvorená hlavne bol duchovným otcom a iniciátov budove bývalej rom mnohých jeho podujatí, hlavne však
stanice zubačky lyžiarskych. Pochovaný bol v rodnom Oloinformačná kance- mouci.
lária KČST, ktorá
poskytovala turisPodľa knihy Mikuláša Argalácsa
tom plný servis,
„Česká stopa v Tatrách“
Rozhodcovská veža Jarolímkovho mostíka pred MS 1935.
teda od bežných
voľne spracoval Peter Chudý
stavebného materiálu na stavbu chaty. informácií až po zabezpečenie nocľahu,
Samotný Dusil, podporený dôstojníkmi ve- horského vodcu i cestovného lístku. Veľlenia horského pluku, odôvodnil túto akti- mi často v nej bolo možné stretnúť aj
št. kpt. Dusila, ktorý pútal pozornosť
vitu potrebou tvrdého výcviku vojakov.
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Galéria osobností Štrbského športu

Pavel Dusík

Svoju športovú kariéru začal už v základnej škole ako futbalista, neskôr v
dorasteneckom družstve a do 25. roku
hrával futbal za mužov. Volejbal hrával
rekreačne. Keď skončil aktívne s futbalovou kariérou začal hrávať volejbal súťažne v rámci okresu i kraja v kategórii muži.
V posledných rokoch sú to Podtatranské
volejbalové súťaže v kategórii MIX. Už
viac ako 40 rokov je predsedom volejbalového oddielu a 38 rokov organizuje volejbalový turnaj O pohár starostu
obce. Aktívne udržiava družbu s volejbalistami zo Štěpánkovíc účasťou na volejbalovom turnaji v Štěpánkoviciach a

organizáciou májového medzinárodného turnaja v Štrbe. Je zakladateľom aj
tenisového oddielu, ktorý začínal svoju
činnosť na kurtoch v Lučivnej. Volejbalový oddiel bol aj zakladateľom dnes už
33. ročníka bežeckej štafety 100 x 1000
metrov. Počas svojej dlhoročnej športovej činnosti vychoval veľa volejbalistov,
ktorí hrávajú v rámci okresných súťaží,
ale aj na turnajoch.
Pavel Dusík za výrazný rozvoj športu a za reprezentáciu obce Štrba bol v
roku 2015 uvedený do Galérie osobností
športu obce Štrba.

Výročná
4. ročník
členskávolejbalového
schôdza Pozemkového
turnaja Štrba
spoločenstva
– Štěpánkovice
Urbár Štrba
Pri príležitosti 60. výročia družby Štrba – Štěpánkovice, sa v sobotu 5. mája 2018 uskutočnil v telocvični Základnej školy v Štrbe 4. ročník
volejbalového turnaja Štrba – Štěpánkovice. Naši družobní priatelia pricestovali do Štrby už v piatok. Keďže bol predĺžený víkend, poniektorí odcestovali domov až v utorok. Okrem volejbalového turnaja absolvovali niekoľko výletov do Vysokých Tatier – na Solisko, Hrebienok atď. Otvorenia
turnaja sa zúčastnil poslanec Obecného zastupiteľstva v Štrbe Ing. Marián Macko, ktorý po uvítacom prípitku už tradičnou Spišskou borovičkou
pozdravil všetkých účastníkov.

Družobné mužstvo zo Štěpánkovíc.

Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev – Štrba, Paseka, Štěpánkovice, Jarná a Dupkovia. Hralo sa systémom každý s každým
na jeden set do 30 bodov, mohli hrať muži aj ženy. Počas celého turnaja vládla príjemná športová atmosféra, víťazom sa stalo prekvapujúco družstvo Štrba. Druhé miesto patrilo Paseke
zo Štrby a tretie hosťujúcemu družstvu z Popradu (Jarná). "V
takýchto zápasoch vôbec nejde o výsledky, teší nás, že sme
sa mohli po roku opäť spoločne stretnúť, zahrať si s chuťou a
zabaviť sa," hovorí Pavel Dusík. Po vyhodnotení turnaja boli vy-

hlásené aj netradičné volejbalové ocenenia – najtvrdší baran – Pepa
Baránek, najväčšie dudy – Martin Duda /Oko/a najhustejšie vlasy
- Igor Gut. V závere nás Martin Duda pozval všetkých na Deň obce
Štěpánkovice, ktorý sa uskutoční 9. júna a v rámci ktorého sa bude
konať aj volejbalový turnaj. V popoludňajších hodinách sme našich
priateľov pozvali na opekačku v priestoroch športového štadióna a
večer sme si spoločne pozreli hokejový zápas z tohtoročných Majstrovstiev sveta v Dánsku Česko – Slovensko.
Volejbalový oddiel ďakuje sponzorom turnaja, ktorí nás stále podporujú - Základnej škole Štrba, Pozemkovému spoločenstvu Urbár
Štrba, obci Štrba, Potravinám Mária Hlavová, Reštaurácii Martek,
spoločnosti Synot Tip a za prípravu občerstvenia počas celého dňa
Denisovi Blahovi, Ľudke Fotlínovej, Žanete a Jurajovi Mackovým a
ďalším spoluorganizátorom.
Verím, že naši
priatelia si odniesli z pobytu v
Štrbe príjemné
spomienky, z turnaja krásny športový zážitok a samozrejme, že si aj
oddýchli. Tešíme
sa na ďalšie spoločné stretnutia.
Pavel Dusík,
predseda VO
ŠK Štrba
Víťazné družstvo Štrba, za ktoré hrali aj hráči Štěpánkovíc.
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Pozývame vás na otvorenie
letnej turistickej sezóny na Štrbskom Plese.
Štrbský folklór, vládca všetkých
morí Poseidon a medveď Štrbko
budú pri symbolickom odomknutí vôd jazera Štrbského plesa v
prístave člnkov 15. júna 2018.

Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č.4/2018: Bez práce nie sú koláče, často ani s ňou.
Knihu Čarovné Tatry vyhrávajú: Viera Gotthardtová, ul. 29. januára 649/29, Štrba. Ľudmila Otčenášová, A. Sládkoviča 452/1, Štrba.
Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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