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stavebné aktivity v obci
Asfaltovanie cesty k Šoldovu
V minulom týždni sa dokončili stavebné práce spojené s asfaltovaním prístupovej cesty k archeologickému nálezisku Šoldov. V rámci týchto prác sa vybudovalo aj parkovisko oproti archeologickému nálezisku, ktoré zabezpečila obec. Práce boli financované cez OOCR Región Vysoké Tatry
v rámci skvalitnenia cestovného ruchu v podhorí Vysokých Tatier.

informácia
z rokovania obecného
zastupiteľstva
V pondelok 25. júna 2018 sa zišli poslanci
Obecného zastupiteľstva v Štrbe na 3. plánovanom zasadnutí, aby prerokovali a schválili Záverečný účet Obce Štrba za rok 2017 a celoročné
hospodárenie Obce Štrba za rok 2017 bez výhrad a použitie zostatku finančných operácií v
sume 27 795,29 EUR na tvorbu rezervného
fondu. Taktiež schválilo aktuálne zmeny rozpočtu obce na rok 2018. Predmetom rokovania
bola aj Správa o činnosti Obecnej polície v Štrbe
za rok 2017. S súvislosti s voľbami do orgánov
samosprávy, ktoré sa budú konať v novembri
2018 bolo prerokované a schválené Všeobecne
záväzné nariadenie č. 4/2018 o umiestňovaní
volebných plagátov na verejnom priestranstve
počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
v obci Štrba, určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022, určenie volebných
obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do
orgánov samosprávy v roku 2018 v obci Štrba
a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na
funkčné obdobie 2018-2022. Z nakladania s
majetkom obce bolo schválené vecné bremeno
medzi Obcou Štrba a VSD Košice na uloženie
kábla nízkeho napätia na Štrbskom Plese.
Keďže obec sa chce uchádzať o nenávratné
finančné prostriedky za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku – Tatranská
Štrba“, bolo potrebné túto žiadosť schváliť. Tiež
prerokovalo a súhlasilo so zahájením procesu
zmeny a doplnku Územného plánu Obce Štrba
pre Mareka Jančíka, Spišská Nová Ves v Tatranskej Štrbe z plochy zelene na rekreáciu a pre
1. Tatranskú, a.s. na Štrbskom Plese z plochy
športu na novonavrhovanú plochu pre hospodársku a technickú obsluhu územia. Po uplynutí
funkčného obdobia prísediacich na Okresnom
súde v Poprade, obecné zastupiteľstvo schválilo
na volebné obdobie 2018-2022 prísediaceho z
radov občanov Michala Havaša.
Ing. Oľga Netočná
prednostka OcÚ

Asfaltovanie výtlkov v obci Štrba, Tatranskej Štrbe a v chatovej
oblasti Lieskovec
V týchto dňoch
prebieha v obci
Štrba frézovanie a
zalievanie výtlkov
na miestnych komunikáciách vysúťaženou firmou
Strabag po jednotlivých uliciach.

Revitalizácia vnútroblokového priestoru
Obci sa podarilo získať finančné prostriedky zo Slovenskej agentúry ŽP cez Program obnovy
dediny na zlepšenie kvality životného prostredia na vidieku. Firma Kvety Tatry – Slovensko, s.r.o.
začala v týchto dňoch revitalizáciu priestoru vo vnútrobloku na sídlisku Lieskovec v Tatranskej
Štrbe, a to: odstránením náletových drevín, revitalizáciou územia, výsadbou kríkov a trvalkových
záhonov. V rámci projektu sa nahradí 5 ks starých lavičiek za nové, ktoré sa osadia vo vnútrobloku.
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Širokopásmová optická sieť
Obec pokračuje v budovaní novej optickej káblovej siete, ktorú sme započali
v roku 2015, a to prepojením starých domových prípojok pre káblovú televíziu, na
novú optickú sieť. Stará káblová televízia,
ktorá bola vybudovaná v roku 1990, už
dosluhuje a hlavný rozvod optickej siete
káblovej televízie bol v minulých rokoch
ukončený v stĺpových skrinkách pred rodinnými domami. Firma Harmata Servis

prepája každý deň dohodnutých účastníkov po uliciach. Práce sa započali ulicou
Čsl. armády a do konca roka by sme
chceli prepojiť všetkých účastníkov, ktorí
vrátili návratky a chcú prejsť na novú optickú káblovú sieť.

Detské ihrisko a vybudovanie nového plotu

Obec Štrba na základe požiadaviek mamičiek pristúpila k vybaveniu pozemku na výstavbu detského ihriska v obci. Združenie rodičov pri Materskej škole v Štrbe podalo projekt
na výstavbu detského ihriska. Z Nadácie pre
deti Slovenska a poisťovne Kooperatíva dostali
finančné prostriedky na jeho realizáciu. Na zakúpenie hracích prvkov pre deti získali finančné prostriedky z Nadácií ČSOB a Poštovej ban-

ky. Za finančnej spolupráce obce vybudovali
detské ihrisko vedľa Poštového úradu v Štrbe.
Starostovi obce sa podarilo zabezpečiť finančné prostriedky na vybudovanie ďalšieho
detského ihriska zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti – VEOLIA. Práce pre nich realizovala firma: Veríme v zábavu, s.r.o. Trenčín.
Obec sa na budovaní ihriska podieľala
zabezpečením bezpečnostného rezu drevín,

odstránením suchých a krížiacich sa vetiev a
lokálnou redukciou kvôli bezpečnosti detí. Vybudovala nové oplotenie, zabezpečila podložie
pod herné prvky a dokúpila dopadové plochy
pod ostatné hracie prvky. Pracovníci obce
dosypali zem, vyplanírovali priestranstvo a
vyčistili priestor od skál a konárov. Prvá časť
detského ihriska bola odovzdaná do užívania
29. 6. 2018.
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Druhá, väčšia časť ihriska bola otvorená za krásneho slnečného počasia 10. 8. 2018. Deťom boli odovzdané do užívania nové atrakcie, ktoré deti
pokrstili bublinami z bublifukov. Zábavný program s Ujom Ľubom, detská diskotéka, cukríkový dážď, maľovanie na tvár, cukrová vata i balóny, to
všetko doplnilo toto príjemné detské odpoludnie.

Oprava garáže pri lekárni
V rámci estetického skrášlenia priestorov pri detskom ihrisku sa vymenila stará
poškodená krytina nad garážou, natrela sa
zadná stena. Nakoľko dovnútra zatekalo,
garáž sa vyspravila, aby mohla slúžiť na
garážovanie obecných vozidiel.

Práce na hospodárskom dvore v Štrbe
Na hospodárskom dvore sa dokončila
dvojkrídlová brána s automatickým pohonom, ktorá má zabezpečiť priestor verejnoprospešných služieb a uľahčiť vstup
a výstup našich nákladných áut. V rámci
bezpečnosti sa priestor hospodárskeho
dvora zabezpečil kamerovým systémom.
Od 15. marca tohto roku platia dve novely vodného zákona a zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách,
podľa ktorých sa všetci vlastníci nehnuteľnosti musia do roku 2021 pripojiť na
verejnú kanalizáciu. Obec chce byť vzorom svojim občanom, a preto pripojila aj
objekty hospodárskeho dvora na verejnú
kanalizáciu.
V priestore dvora prebieha výstavba
skladových priestorov na posypový materiál.

Ing. Štefánia Srebalová.
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Mozaika letných podujatí
Tatry Running Tour

Pohár Karola Poláka

15. – 17. júna sa konal na
Štrbskom Plese 8. ročník etapových bežeckých pretekov Tatry
Running Tour s účastníkmi z
12 krajín sveta.
Pavol Orolín, Patrícia Puklová
a Jíři Petr obhájili minuloročné
triumfy. Podujatie zo série Tatry
v pohybe PRESTIGE TOUR zorganizoval Sport Club 1896 Štrbské Pleso v spolupráci s OOCR
Región Vysoké Tatry a obcou
Štrba.

19. a 20. júna finálovým turnajom v Štrbe vyvrcholil 14. ročník súťaže detských
domovov vo futbale - tento rok ako Majstrovstvá Slovenska detských domovov vo
futbale venované jeho zakladateľovi Karolovi Polákovi, ktorý je čestným občanom
obce Štrba. Titul Majster Slovenska obhájil
Trnavský kraj, druhý skončil Prešovský
kraj, na bronzovú priečku dosiahli deti z
Bratislavského kraja, 4. miesto patrí Košickému kraju. Družstvo Trnavského kraja
získalo tiež zlatú plaketu klubu fair play
Slovenského olympijského výboru.

Tretia etapa bežeckých pretekov je určená hlavne bežcom
- vrchárom. Tvorí ju 7,5 km okruh na Štrbskom Plese po
modrej značke na InterSki a späť do cieľa.

Prijatie deviatakov

Končiaci deviataci Základnej školy v Štrbe. Prajeme
veľa šťastia!

Nie je to tak dávno, keď terajší
deviataci Základnej školy v Štrbe
ako prváčikovia odtlačkom prsta
do Pamätnej knihy obce potvrdili svoj vstup do základnej školy.
29. júna 2018 boli prijatí v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe
ako žiaci končiaci povinnú školskú
dochádzku. Pre šťastné vykročenie
do ďalšieho štúdia dostali keramickú podkovičku.

Ukončenie školského roka
29. júna sa zatvorili brány škôl a žiaci i učitelia odišli na letné prázdniny. Predtým však
v telocvični základnej školy slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Riaditelia ZŠ
a ZUŠ vyhodnotili prospech, dochádzku, ocenili najlepších žiakov a v triedach učitelia
rozdali vysvedčenia.

Slávnostné ukončenie školského roka v základnej škole.

Titul Majster Slovenska detských domovov vo
futbale obhájil Trnavský kraj.
Foto: OZ Múdry pes

Milovníci folklóru sa stretli
ako jedna rodina
Ľudský život je plný stretnutí, z ktorých
konanie nádej v ľudskom srdci budí, že
šťastie nájdeš jedine uprostred ľudí.
Ak ideme na slávnosť, ktorá sa chveje
rodnou kolískou, je potrebný v nás duch
dedičstva a ten je pri každom stretnutí pod
majestátnymi Tatrami výnimočný a krásny.
Stretli sme sa milovníci folklóru ako jedna
rodina. Ľudia dobrej vôle, ktorí vytvárajú

Program 18. ročníka Štrbských folklórnych slávností otvorila
spevom Folklórna skupina Štrbän a slovom starosta obce Michal
Sýkora.
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Michal Sýkora. Na
javisko postupne so
svojím
hodnotným
programom prichádzali Detský folklórny
súbor a detská ľudová
hudba Štrbianček, Folklórny súbor Vagonár
z Popradu, Detský
folklórny súbor Fialka
V rámci programu vystúpil DFS a ľudová hudba Štrbianček. z Partizánskeho a FolFolklórny súbor Jánošík zo Svitu počas vystúpenia.
klórny súbor Jánošík
zo Svitu.
a mali v živote jasný cieľ.
Návštevníkom sme ponúkli
Ďakujeme všetkým návštevníkom a obokrem hudby spevu a tanca aj divovateľom folklóru za účasť na našich
krásu krojov a dobového reme- slávnostiach a veríme, že sa stretneme aj
selníckeho náradia na prípravu na budúci rok na 19. ročníku Štrbských fola spracovanie textílií a hospo- klórnych slávností.
dárskeho náradia, ktoré máme

úžasnú atmosféru na našej folklórnej slávnosti.
Zažili sme množstvo pozitívnych zážitkov a emócií a určite sa v našich srdciach
rozhorela folklórna iskierka. Lebo folklór je
ľudová múdrosť našich predkov, zhmotnená do tancov, spevov a zvykov. Modrá obloha a slnečné lúče nám pripravili pohodu,
aby sme si mohli naplno vychutnať krásu a
bohatstvo ľudového umenia.
Program 18. ročníka Štrbských folklórnych slávností otvorila spevom Folklórna
skupina Štrbän a slovom starosta obce

Počas celého podujatia vláda príjemná atmosféra.

Temperamentné vystúpenie FS Vagonár z Popradu.

Aj Detský folklórny súbor Fialka z Partizánskeho spríjemnil
svojím vystúpením sobotné popoludnie.

zachované v našom miniskanzene v Štrbskej drevenici. Záujem
bol veľký a pani Anna Marcová
ochotne všetkých sprevádzala a
informovala o našom zachovanom bohatstve.
Je dobrým zvykom na našich
podujatiach či už športových alebo kultúrnych pripraviť tombolu.
Vyžrebovaní šťastlivci odišli zo
slávnosti aj so zaujímavými cenami.
Na záver sme si spoločne popriali - nech sa darí súčasným
tvorcom i nevšedným nadaním
obdareným muzikantom, spevákom a tanečníkom, nech sa darí
aj potomkom a všetkým do budúcich rokov želáme, aby boli hrdí
na to, čo je naše, aby si chránili
ako oko v hlave dedičstvo otcov,
aby sa vždy v dobrom stretávali

Hasiči bojovali O pohár
starostu obce
V nedeľu 1.7.2018 sa konal na Športovom štadióne v Štrbe už pätnásty ročník súťaže hasičských družstiev O putovný pohár
starostu obce Štrba.
Súťaže sa zúčastnilo 20 družstiev, ktoré
bojovali o ceny v štyroch kategóriách.

Príprava DHZ Štrba pred súťažou.
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U mužov si prvenstvo vybojovala Šuňava
a obhájila tak minuloročné prvenstvo. Druhí
skončili hasiči z družobnej obce Štěpánkovice. Hasiči zo Štrby si vybojovali 5.miesto.
Medzi ženami boli najlepšie hasičky zo Štr-

by, ktoré si zároveň odniesli aj Putovný pohár
starostu obce.
V kategórii dorastenky zvíťazili dievčatá

Odovzdávanie cien najlepším družstvám a jednotlivcom.

z Gánoviec. Hasičky dorastenky zo
Štrby skončili na
4.mieste.

15. ročník hasičskej súťaže O pohár
starostu obce sa niesol v rámci osláv
140. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe.

v absolútnom poradí na piatom mieste.
Najrýchlejšou ženou sa stala Marcela Joglová (2:02:52, Plánice, Česko) pred Joyce Muthoni Njeru (2:13:01, run2gether,
Keňa) a Andreou Hudákovou (2:31:58,
Active Life Košice). 31 km trať odbehlo
153 bežcov a vzdali
to iba dvaja pretekári.
Z domácich bežcov zo
Štrby absolvovalo trať
5 mužov a najrýchlejším bol Juraj Plekanec
(1:58:45), ktorý sa
celkovo umiestnil na
piatom mieste. Stále
viac populárna 10-kilometrová trať zo Štrby cez Vyšnú a Nižnú
Šuňavu
preskúšala
spolu 287 bežcov. Najrýchlejšie bol v cieli Jo-

(44:46, Liptovské Sliače) a Karin Kaczorová (48:11, sporttatry.sk). Na 10-kilometrovej trati pretekajú aj priaznivci Nordic
Walking. Spolu sa ich do súťaženia zapojilo 37 a najrýchlejšími boli Jozef Šoltés
(1:08:23, NW Running Prešov) a Simona Šimová (1:13:00, NW klub Lučenec).
60 rokov trvajúce priateľstvo si opäť prišli
pripomenúť aj bežci z českej družobnej
obce Štěpánkovice. 10-kilometrovú trať
spolu absolvovalo aj 30 domácich bežcov a walkerov. Preteky na 31 a 10 kilometrov sú súčasťou bežeckej série Tatry
v pohybe Prestige Tour. Každý pretekár
získal účastnícku medailu, ktorá spolu s
medailami z ďalších 5 podujatí vytvára
panorámu Vysokých Tatier. Pretekári si
môžu na internetovej stránke pretekaj.sk
vytlačiť účastnícky list a pozrieť cieľové video. Bežecká séria pokračuje už o týždeň
Memoriálom Jána Stilla v Novej Lesnej a

Dievčatá a chlapci z DZH Štrba.

Malý štrbský maratón
Druhá júlová nedeľa v Štrbe opäť patrila športu. Po úspešnom 40. ročníku sa aj
tento rok na pretekoch zúčastnilo množstvo bežcov zo Slovenska, Česka, Kene,
Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Nemecka.
V príjemnom letnom počasí si svoje sily

Štart hlavnej kategórie pretekov na 31 km.

zmeralo spolu 675 pretekárov. Na hlavnej
31-kilometrovej trati zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť dosiahol najlepší čas
Keňan Geoffrey Githuku Chege z klubu
run2gether. S časom 1:41:07 bol lepší ako
vlani jeho africký krajan, no ani to nestačilo na prekonanie traťového rekordu. Ten s
časom 1:40:06 naďalej drží Orest Babiak,
ktorý tento rok absolvoval MŠM už po pätnástykrát. Druhý skončil Stephen Ndege
(1:46:05, run2gether, Keňa) a tretí Viktor
Starodubtsev (1:52:08, JM Demolex IPhone Bardejov, Ukrajina). Najlepší Slovák
Tomáš Kopčík (1:55:42, Trnava) dobehol

zef Dubašák (36:09,
AK Steeple Poprad).
V absolútnom poradí
dobehol druhý Miroslav Gad (37:02, ŠK
Copy-servis Liptovský
Mikuláš) a tretí najrýchlejší čas dosiahol
Martin
Makovický
(37:37, Kompas Slovensko). Najrýchlejšie
ženy boli Aneta Smerčiaková (44:07, KBL
Jasná), Dana Hanulová

Celkovo v uliciach obce bežalo 195 detí od najmenších po 15-ročných
dorastencov.
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vyvrcholí 1. septembra na Podtatranskom
polmaratóne v Poprade. Čas medzi štartom a príchodom prvých dospelých pre-

športovým tovarom a čakanie
na bežcov spríjemňovala ľudová
hudba Jánošík zo Svitu. 300 metrov pred cieľom bola druhýkrát aj zóna pre fanúšikov.
Poďakovanie patrí všetkým
účastníkom tohto nádherného podujatia, všetkým
partnerom a organizátorom, ktorí každoročne vynakladajú množstvo úsilia
na to, aby bežcom pripravili
čo najlepšie podmienky pre
súťaženie v podtatranskej
obci Štrba. Podujatie zor-

Ocenení štrbskí bežci.

ganizovala obec Štrba,
obec Liptovská Teplička,
rozhodcovia Športového
klubu Štrba a spolu viac
ako 100 dobrovoľníkov,
zdravotníkov, záchranárov i pracovníkov obce.
Výsledky sú zverejnené
na: https://pretekaj.sk/
sk/podujatia/msm41

Najlepší čas dosiahol Keňan Geoffrey Githuku
Chege z klubu Run2gether. Na snímke s riaditeľom pretekov PaedDr. Michalom Šerfelom.

tekárov vypĺňajú preteky žiakov, ktoré sú
súčasťou Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy. Každý detský pretekár
si odniesol účastnícku medailu a drobnú
sladkosť od partnerov podujatia. Atmosféru 41. ročníka umocňovali aj sprievodné
aktivity. Diváci i pretekári sa mohli zapojiť
do tomboly, v priestoroch štartu a cieľa
boli k dispozícii stánky s občerstvením,

Matúš Jančík
Dvojica afrických bežcov – Geoffrey Githuku Chege a Ndege Stephen.

Štrbské Pleso sa už po piatykrát premenilo na malé Benátky
Člnky na hladine Štrbského plesa sa
hojdali v rytmoch talianskych tónov,
kvalitné vína a nápoje, špeciality z grilu
a talianska gastronómia od majstrov kuchárov a hudobné vystúpenia, to všetko
tešilo oči a hladilo dušu na výnimočnom
podujatí na Benátskej noci, vďaka ktorej
sa Štrbské Pleso už po piatykrát premenilo v sobotu 14.7.2018 na malé Benátky.
Pri jazere Štrbské pleso návštevníkov
vítala príjemná talianska hudba, tóny
harfy, živé zrkadlové sochy, chodúľo-

vé
divadlo
Harlequins,
hudobná skupina La Gioia
a Popradské
mestské divadlo. Vytvorili spolu nezabudnuteľnú
atmosféru a
úžasný kultúrny zážitok.

Pri jazere vítali návštevníkov živé zrkadlové sochy a chodúľové divadlo Harlequins.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry v spolupráci
s obcou Štrba, Ministerstvom dopravy a výstavby SR a
partnermi pripravila

výnimočné podujatie, ktoré v sebe spája
návrat k tradícii a spojenie slovenskej a
talianskej kultúry.
Úsilie organizátorov bolo umocnené
krásnym slnečným počasím a veríme, že
aj odmenené spokojnosťou návštevníkov
s nezabudnuteľnými zážitkami.
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Štrbská športová smršť
venský pohár silných mužov do 105 kilogramov a zároveň
4. kolo Slovenského pohára silných mužov. Moderátorom
podujatia bol Jožo Pročko spoločne s viceprezidentom
SASIM-u, Milanom Gabrhelom.
Spríjemnením športového podujatia bolo vystúpenie populárneho herca, moderátora a speváka Štefana Skrúcaného,
svoj program predstavila aj Katarína Holbová vicemajsterka
sveta vo fitnes a diváci sa potešili ukážkam výcviku psov.

Silní muži Štrbskej športovej smršte.

Netradičné podujatie na tradičnom mieste – Štrbská športová smršť - sa uskutočnila
21. júla 2018 v Areáli bežeckého lyžovania na
Štrbskom Plese, ktorú zorganizovala Komisia
športu a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve

v Štrbe s podporou Oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry a obce
Štrba.
Jej súčasťou bol Česko-Slo-

Súťažilo sa vo viacerých disciplínach.

Ľudové umelecké remeslá
21. a 22. júla 2018 privítalo Štrbské
Pleso 90 remeselníkov zo Slovenska,
Čiech, Poľska, Maďarska, Lotyšska a
Ukrajiny, ktorí prezentovali svoje remeslá a prácu svojich rúk.
Za krásneho slnečného počasia návštevníci videli viac ako 30 druhov remesiel: hrnčiarstvo, keramiku, drotárstvo,
kováčstvo, drevorezbárstvo, výrobu
bačovského riadu, výrobu fujár, píšťal,
tkáčstvo, výrobu kraslíc, šperkárstvo,
remenárstvo, výrobu pastierskych palíc,

Podujatie otvorili starosta obce M. Sýkora a predseda OZ Tradičné ľudové umelecké remeslá M. Kunkel.

Ľudové umelecké remeslá začali
sprievodom remeselníkov so spevom folklórnej skupiny Štrbän.

Remeselníci ponúkali rôzne druhy
výrobkov.

maľovanie na hodváb, čipkárstvo, stvo, sklomaľbu, korytárstvo, pletenie
plstenie, háčkovanie, vyšívanie, z pediga, medovnikárstvo, včelárstvo,
drevené a textilné hračky, tokár- patchwork, textilnú tvorbu, kroje, sviečkárstvo, mydlárstvo, razenie mincí i sokoliarstvo.
Ľudové umelecké remeslá začali
sprievodom remeselníkov so spevom
folklórnej skupiny Štrbän a slávnostným
otvorením starostom obce Štrba Michalom Sýkorom a predsedom Tradičných
ľudových umeleckých remesiel Milošom
Kunkelom.
Podujatie bolo organizované v spolupráci s obcou Štrba a s podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu región
Vysoké Tatry.
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Rezbárske sympózium

Drevorezby rezbárov, v popredí drevorezba valacha Ondreja Levockého
s ovečkou na pleciach.

Účastníci Rezbárskeho sympózia.

Rezbári Štrbskému Plesu, to je názov medzinárodného predstavenia rezbárov na 2. ročníku Rezbárskeho sympózia, ktoré sa konalo
20. – 22. júla na Štrbskom Plese. Rezbári sa tento rok pri tvorbe opierali o históriu Štrbského Plesa a figurálne drevorezby, a to o ťažbu
ľadu na jazere, no vytvorili aj drevorezbu valacha Ondreja Levockého s ovečkou na pleciach.

Vatra zvrchovanosti
26. výročie vyhlásenia
zvrchovanosti slovenského národa si pripomenuli
členovia aj nečlenovia
Miestneho odboru Matice slovenskej v Štrbe
21. júla. Pri tejto príležitosti pripravili opäť Vatru
zvrchovanosti. V rámci
kultúrneho
programu
vystúpila FS Osturňanka so spevákom Jánom
Timkom a pre všetkých
zúčastnených bol pripravený pravý matičiarsky
guláš.

Okrem starostu obce a predsedu MO MS v Štrbe Vatru zvrchovanosti zapálili
aj predsedovia miestnych odborov MS z Popradu, Liptovskej Tepličky, zástupca Ústredia MS v Martine, starostka obce Osturňa a člen FS Osturňa.
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Muzikál Kubo mal na Štrbskom Plese úspech
Azda najznámejšia veta „Anča, ja mám
nožík“ zo slovenskej filmovej a divadelnej klasiky Kubo odznela aj na Štrbskom
Plese na pódiu v prírodnom areáli pod
skokanskými mostíkmi. Tatranský večer,
trochu chladný, ale s krásnou hviezdnou
oblohou privítal v sobotu 4. augusta 2018
na Štrbskom Plese takmer 4000 návštevníkov.
Pozvánkou na muzikál bolo aj spievanie
okolo Štrbského plesa s moderátorom Milanom Juniorom Zimnýkovalom. Ženská
spevácka skupina Štrbän zo Štrby, mužská spevácka skupina Kriváň z Východnej a detské folklórne skupiny spievali
piesne zo zostaveného spevníka spolu s
návštevníkmi Štrbského Plesa.

Projekt Kubo v Tatrách dal priestor
detským kolektívom DFS Jadlovček z
Margecian, DFS Pramienok z Liptovské-

ho Mikuláša, DFS
Stavbárik zo Žiliny, DĽH DFS Ďumbier z Liptovského
Mikuláša a mužskej
speváckej
skupine Fsk Kriváň z Východnej
na profi pódiu pod
skokanským mostíkom a motivovať
ich tak k pokračovaniu v ich krásnej
záľube.
Bezprostredne
pred začiatkom
muzikálu zaspievala ženská spevácka skupina Štrbän trávnice, návštevníkov privítal a poprial
pekný umelecký zážitok
starosta obce Michal Sýkora a hercov muzikálu Kubo
na javisku na Štrbskom
Plese potleskom privítal
areál plný divákov.
Československý
muzikál
Kubo je oslavou
slovenského folklóru a vzdanie holdu velikánovi
slovenskej filmovej a divadelnej
scény – Jozefovi Krónerovi. Film
Kubo je jedna
zo slovenských
filmových a divadelných klasík,
plná čarovných
momentov, ktoré
postupom času
zľudoveli a prenášajú sa z
generácie na generáciu.
Režisérom spracovania
je Ivan Blahút, o hudbu
a originálne piesne sa
spoločne postarali Sima
Martausová a Peter Ulič-

ný, šéfom choreografie je Martin Urban.
Hlavnú postavu muzikálu Kuba, stvárnil
Peter Brajerčík. Okrem neho sa divákom
predstavili Ján Jackuliak, Silvia Holečková, Peter Trník, Peter Makranský, Katarína Ivanková, Judit Hansman, Tomáš
Palonder a ďalší. Súčasťou programu boli
aj sólisti Lúčnice Anička a Michal Dudášovci.

Spoluorganizátorom podujatia bola
obec Štrba a pri technickom zabezpečení pomáhali pracovníci obce, spoločnosti
OTV.s.r.o. a členovia DHZ Štrba.
Ľubomíra Otčenášová

oznam pre jubilantov
Vážení jubilanti!
Od septembra 2018 budeme v reláciách Obecného televízneho vysielania blahoželať jubilantom, ktorí sa dožijú v danom týždni 70, 80 a viac rokov. V prípade, že si nebudete želať gratuláciu, môžete to oznámiť osobne na obecnom úrade, telefonicky
na č. 78 78 825 alebo mailom na adrese otcenasova@strba.sk. Ochotne zablahoželáme aj na želanie pri dožití sa akéhokoľvek
iného jubilea.
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aktivity spoločenských organizácií v lete
Členovia ZO SZZP v Štrbe spoznávali pamiatky Bardejova
31. mája strávili deň spoznávaním pamiatok mesta Bardejov, zapísaného v Zozname Svetového dedičstva UNESCO.
Dominantou bardejovského
lu sa nachádza najstarší skanzen Slovenska, tvorí ho okolo
námestia je Chrám sv. Egídia,
30 objektov Zemplína a Šariša.
spolu s historickou mestskou
Prezentované je tu bývanie rôzradnicou. Členovia si prezreli
nych sociálnych vrstiev z konca
interiér kostola, pozoruhodný
19. storočia. Dominantami múvnútorným zariadením. Obdivovali gotické oltáre, renesančné
zea sú dva drevené kostolíky.
lavice s bohatou rezbárskou
Domov sa členovia vracali unavení, ale spokojní a plní krásvýrobou, rôzne liturgické predmety i vzácne sochárske práce.
nych zážitkov.
Výška kostolnej veže je 76 m a
V júni navštívili členovia
zaraďuje sa k najvyšším kostolSZZP dve divadelné predstaveným vežiam Slovenska.
nia. 10. júna sa v Štrbe zúčastnili predstavenia "NA KOHO
Pokračovali prehliadkou historickej renesančnej radnice, Návšteva Múzea ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch.
TO SLOVO PADNE", v podaní
ktorá slúžila tomuto účelu vyše
popredných televíznych hercov.
400 rokov. Od roku 1907 sa tieto historické kokatolíckych a pravoslávnych svätých 29.6. v Spišskej Novej Vsi tiež videli hru
priestory využívajú ako miestnosti Šariš- obrázkov. Sú tu ikony písané na dreve a plnú humoru, smiechu a groteskných situáplátne zo 16. až 19. storočia. Navštívili aj cií "MANŽELSKÉ HRY".
ského múzea.
Potom sa presunuli do Múzea ikon, ktoré areál Bardejovských kúpeľov a ochutnali
Oľga Bartošová
svojim návštevníkom odhaľujú svet gré- liečivé minerálne pramene. Na okraji areáZO SZZP Štrba

Členovia ZO SZPB v Štrbe po stopách pamätných miest slovenských dejín
20 členov Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ich sympatizantov sa 7. júla zúčastnilo kultúrno-poznávacieho
zájazdu na pamätné miesta slovenských dejín.
Pozreli si múzeum v Nemeckej, ktorého expozícia je venovaná jednej z najtragickejších kapitol novodobých dejín Slovenska – represáliám
nemeckým nacistov a domácich kolaborantov
z radov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gar-

dy. Tu v januári 1945 po strele do tyla skončilo v plameňoch vápennej pece do 900 osôb.
Účastníci zájazdu s pietou položili kvety k pôsobivému pamätníku pripomínajúcemu plameň
pece, pred ktorým kľačí žena s rozpaženými
rukami.
Nasledovala Banská Bystrica –
centrum Slovenského národného
povstania. V Pamätníku SNP, v ktorom dnes sídli Múzeum SNP, lektor
pútavo rozprával o vzniku a priebehu vojnového konfliktu, vyzdvihol
rolu SNP a pokračoval s výkladom
histórie až do ukončenia 2. svetovej
vojny.
V areáli Pamätníka si všetci so
záujmom prezreli ukážky ťažkej
bojovej techniky z čias SNP, bunker i lietadlo Li-2, ktoré počas SNP
slúžilo na prepravu osôb a materiálu. V pietnej sieni položili kvety k
symbolickému hrobu neznámeho
bojovníka.
Výlet pokračoval v obsahovej
Pri pamätníku Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. línii SNP do Zvolena, kde navštívili

jedno z najväčších námestí v Európe - Námestie
SNP, videli tam Pamätník v tvare valašky od sochára Jána Kulicha i pomník padlým vojakom
Sovietskej armády. Neďaleko je vystavená kópia pancierového vlaku. Samozrejme, nevynechali dominantu mesta Zvolenský zámok, ktorý je upravený pre potreby Slovenskej národnej
galérie a ponúka návštevníkom veľkú kolekciu
výtvarného umenia od 13. do 21. storočia.
Nikoho nesklamala návšteva dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, postaveného v
roku 1726. Naopak, zrubová konštrukcia kostola, jeho cenný interiér, zaujímavá drevená zvonica a pôsobivý výklad sprievodkyne zanechali
nezabudnuteľné dojmy. Pamiatka je zapísaná
do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Bohatý program výletníci ukončili v lokalite
na úpätí Prašivej, ktorá tiež súvisí so SNP – v
Korytnických kúpeľoch. Vychutnali si nádhernú
prírodu a nabrali si zdravú minerálku z liečivých
prameňov. Na celodennom výlete ich sklamali
len dve veci: opustené a schátrané kúpele Korytnica a podobný stav prenajatého autobusu.
Anna Gejdošová
ZO SZPB Štrba
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najvyššie položená včelnica na slovensku
V nadmorskej výške 1380 metrov bude chovať dohromady päť včelstiev s približne 150 000 včelami. Tri z nich sa už na streche aklimatizujú
od 17.6., ďalšie k nim pribudnú v najbližších dňoch. "Nadmorská výška včelám určite neublíži, predpokladáme, že by sa tu včelám mohlo dariť.
Na streche sú dobré slnečné podmienky, úle sú osadené letáčmi na východ. Je tu veľa medodajných rastlín, čo je pre včely veľmi podnetné,"
uviedla Jana Znášiková z Občianskeho združenia Apis Carpatica.
O včely sa bude raz za týždeň starať a kontrolovať ich profesionálny včelár. Zimu prečkajú v úľoch, ktoré sú zateplené a v prípade
extrémneho počasia sa zateplia ešte ďalšími
doskami. Znášiková dodala, že horšie ako
tatranská zima je neskorý nástup jari. Podľa
nej je momentálne ťažko povedať, aká bude
produkcia toto leto. "Dve včelstvá sú veľmi
dobre rozplodované, ak nebude veľká zima
počas leta, je možné, že testovacia ukážková
znáška by aj mohla byť už tento rok," dodala
Znášiková.
Včely v úľoch sú situované na roštoch na
streche fitnes v zadnej časti hotela, smerom
k parkovisku tak, aby mali možnosť vyletieť
priamo do lesa. Projekt realizuje vedenie hotela
v spolupráci s uvedeným OZ, ktoré včely aj doviezlo."Sme hotel v prírode, čoraz viac sa hovorí
o vymieraní včiel a ich dôležitosti pre ľudstvo,

preto sme chceli aj my urobiť niečo pre prírodu
a inšpirovali sme sa včelami na mestských strechách v Prahe a Bratislave," uviedla riaditeľka
Hotela FIS Erika Fočarová.
Farebné úle vyrobili v slovenskom včelárstve
Lupták a ekologickými farbami ich maľovali

členovia personálu hotela. Motívmi a ornamentmi ich vyzdobila stála návštevníčka
Tatier Mária Roháľová. Podľa Fočarovej sa
neobávajú, že by mali okrem bežných hostí aj nechcenú medvediu návštevu. "Úle sú
umiestnené na vysokej streche bez rebríka,
takže veríme, že ich to sem nepriláka," ubezpečila riaditeľka.
V rámci projektu Včely v horách pripravuje tento tatranský hotel aj náučný chodník
s infopanelmi o včelách a ich význame, drevené lavičky, sochu s motívom včiel, detskú
preliezačku a oddychovo-náučnú zónu. Zároveň chcú pripraviť včelárske víkendy zamerané
nielen pre tých, ktorí sa túžia stať včelármi, ale
aj pre deti. Pre ne bude pripravený tréningový
úľ a možnosť vytvoriť si vlastnú sviečku zo včelieho vosku.
Zdroj: TASR

známe osobnosti a štrba
jaroslav hašek a jeho cesta cez štrbu na kráľovu hoľu
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Jaroslav
Jaroslav Hašek
Hašek Neštěstí
Neštěstí vv Tatrách
Tatrách (( 1911
1911 ))
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Pavel Pantůček

MAŠA HAĽAMOVÁ A VILA MARÍNA PATRIA K SYMBOLOM ŠTRBSKÉHO PLESA
Tento rok si pripomíname okrúhlych 110 rokov od narodenia Maše Haľamovej, ktorá spolu so svojím manželom MUDr. Jánom Pullmanom žila
a pracovala na Štrbskom Plese v rokoch 1930 až 1956 vo Vile Marína na brehu Štrbského plesa. Táto vila, postavená v roku 1892 pôvodne
ako vila Tivoli je v súčasnosti druhou najstaršou stavbou na Štrbskom Plese po vile Gemer z roku 1882, ktorá bola neskôr premenovaná na vilu
Jazierku a v roku 2008 bola premiestnená
pred budovu bývalého Sanatória Helios. Maša
Haľamová bola autorkou ženskej krehkej lyriky
a svojou tvorbou sa zapísala do dejín slovenskej
literatúry ako jedna z najvýznamnejších
predstaviteliek slovenskej poézie 20. storočia.
Jej dielo bolo preložené do 9 cudzích jazykov.
Maša Haľamová sa narodila 28. 8. 1908
v Blatnici do rodiny turčianskeho obchodníka a olejkára – šafraníka Jozefa a jeho
manželky Oľgy, rod. Peniažtekovej. Mala
deväť súrodencov. Detstvo prežila v Blatnici. Od malička mala problémy s dýchaním.
Vyrastala v rusofilskom prostredí, pretože
jej otec žil istý čas v ázijskej časti predrevolučného Ruska. Po gymnaziálnych štúdiách v Martine a Bratislave maturovala v
roku 1925 na bratislavskej obchodnej akadémii. Absolvovala tiež kurz francúzštiny
na Sorbonne v Paríži. Jej prvý kontakt s
Vysokými Tatrami bol v roku 1924, kedy
nastúpila na liečenie svojej pľúcnej choroby

Maša Haľamová.

do Szontaghovho sanatória v Novom Smokovci. Po svojom vyliečení zostala pracovať v rokoch 1926 až 1929 ako úradníčka
v príjmacej kancelárii tohto sanatória. Pri
svojej liečbe v Tatrách sa zoznámila aj s
charizmatickým českým básnikom Jiřím
Wolkerom /1900 – 1924/, márne hľadajúceho svoje uzdravenie v tatranskej prírode.
Jeho osud i tvorba ovplyvnili jej básnické
začiatky. Priťahoval ju obraz na smrť chorého Jiřího Wolkra. V Novom Smokovci sa
tiež zoznámila so svojím budúcim manželom MUDr. Jánom Pullmanom, s ktorým sa
zosobášila v roku 1930 a odvtedy žili spolu vo vile Marína na Štrbskom Plese až do
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Maša Haľamová (vľavo na foto) so synovcami
a neterami pred LÚ Hviezdoslav.

predčasnej manželovej smrti po srdcovom
infarkte 28. 9. 1956.
Počas rokov, strávených v Tatrách sa
Maša Haľamová stretávala aj s významnými osobnosťami vtedajšieho československého verejného i literárneho života, v roku
1927 napr. s českým spisovateľom,
dramatikom a redaktorom Lidových
novin Karlom Čapkom, ktorý so svojou priateľkou Oľgou
Scheinpflugovou
býval ako tradične
v hoteli Hviezdoslav
na Štrbskom Plese.
Po príchode na Štrbské Pleso sa stala aj
rodinnou priateľkou
hoteliéra a hudobného skladateľa Jána
Móryho s manželkou, jej manžel bol
ich rodinným lekárom. Českého astronóma a klimatológa RNDr. Antonína
Bečvářa zase počas Lyžiarka.
jeho pracovného pobytu na Štrbskom Plese v rokoch 1937 až
1943 naučila perfektne po slovensky.
Vila Marína získala svoje meno v roku
1919 podľa známej literárnej postavy Andreja Sládkoviča. Pomenovali ju tak mikulášski turisti na čele s Fedorom Droppom,
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keď spolu s českými lyžiarmi na čele s vala s Dr. Igorom Daxnerom, ktorý bol do
Aloisom Chytilom spolu trávili prvú spoloč- roku 1943 členom Ústredného národného
nú zimnú dovolenku v novovzniknutej Čes- revolučného výboru v Bratislave a potom
koslovenskej republike práve na Štrbskom organizátorom ozbrojeného odboja v TiPlese. Samotnú
sovci a Banskej
vilu na brehu
Bystrici. Po vyhláŠtrbského plesa
sení Slovenského
však dal postanárodného povstaviť už v roku
nia 29. 8. 1944
1892 bývalý riasa stala spolu s
diteľ kúpeľov v
Jánom Zalčíkom
Starom Smokova Gustávom Neci Viliam Rajner
dobrým členkou
z Levoče. Vila sa
revolučného nápôvodne volala
rodného výboru,
vila Tivoli podľa
ktorý vznikol na
známych talianŠtrbskom Plese.
skych sírnych
Bola aktívnou
kúpeľov. Ešte
športovkyňou a
dlhé roky po
turistkou,
rada
manželovej smrti
korčuľovala
a
v roku 1956 a
bola vynikajúcou
svojom odchode
a vášnivou lyžiarzo
Štrbského
kou, v roku 1935
Plesa mala Maša
pôsobila dokonca
Haľamová vďaka Korčuliarka Maša Haľamová (vľavo na foto).
na Majstrovstvách
porozumeniu vesveta v klasickom
denia kúpeľov na Štrbskom Plese odlože- lyžovaní na Štrbskom Plese ako najmladné svoje osobné veci a nábytok v jednej šia lyžiarska rozhodkyňa vôbec. O Maši
z izieb tejto vily, kde sa často a s láskou Haľamovej sa pamätníci vyjadrovali ako o
vracala. Vila Marí- krehkej žene, ktorá v každom zanechávala
na je zapísaná aj v „pocit slnka“. Neskôr aj vo vysokom veku
Ústrednom zozname mnohých prekvapovala, keď sa napr. chypamiatkového
fondu ako národná kultúrna
pamiatka od
30. 10. 1963.
Počas života
na Štrbskom
Plese pomáhala neúnavne
svojmu manželovi, ktorý sa od
roku 1929 stal
hlavným kúpeľným lekárom,
aj ako asitentka
v jeho práci.
MUDr. Pullman
mal svoju ordináciu aj s röntgenom priamo
vo vile Marína.
Počas druhej svetovej vojny chodili
spolu do blízkej Štrby obetavo ošetrovať aj civilistov a vojakov, zranených
v bojoch s vojakmi Wehrmachtu.
Maša Haľamová sa aktívne zapojila
aj do odbojovej činnosti, spolupraco- Turistka.
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tila murovať, alebo sa ako sedemdesiatnička postavila na lyže.
Po manželovej smrti v roku 1956 odišla z Tatier zabúdať do rodnej dediny. So
smrťou manžela sa Maša Haľamová vyrovnávala pri písaní poézie a pri práci vo vydavateľstve, kde tvorila rozprávky pre deti.
Dvere za osobnou tragédiou, spojenou s
manželom definitívne zamkla po desiatich
rokoch v tretej a poslednej zbierke básní
„Smrť tvoju žijem“. Keďže jej rodný dom
v Blatnici na rázcestí do oboch dolín padol
v Slovenskom národnom povstaní, kúpila
si starší dom v inej lokalite Blatnice pod
Plešovicou. Neskôr pracovala ako redaktorka vydavateľstva Osveta v Martine a
potom až do dôchodku v roku 1973 ako
redaktorka vo vydavateľstve Mladé letá
v Bratislave. Často navštevovala Štrbské
Pleso, kde bola dlhé roky patrónkou miestnej základnej školy, ktorú viedli manželia
František a Elena Petákovi a so svojou
priateľkou Magdou Suchánkovou vždy
navštívili aj miesto posledného odpočinku
manžela MUDr. Jána Pullmana na smokoveckom cintoríne. Bolo to práve Štrbské
Pleso, ktoré ju inšpirovalo pri písaní básní
a prózy pre deti.

Svadobné foto Maše Haľamovej a MUDr. Jána
Pullmana.

Jej posledným želaním bol ale spoločný
večný odpočinok s milovaným manželom,
a tak boli ostatky MUDr. Pullmana na cintoríne v Novom Smokovci exhumované a
prenesené na Národný cintorín v Martine.
Keďže zomrela bezdetná, dom v Blatnici
zanechala neteri po manželovi – Viere Gardošovej, ktorá jej bola blízka odmalička a
Maša Haľamová ju niesla aj na krst.
Jej poézia je plná jemnosti, dievčenskej
a ženskej krehkosti, časté sú aj ľúbostné
a baladické motívy, spojené s obrazmi prírody, najmä tatranskej. Už ako študentka
uverejňovala preklady ruskej poézie, no
známou sa stala najmä svojou poéziou.
Vyšli jej zbierky poézie Dar /1928/, Červený mak /1932/, Smrť tvoju žijem /1966/,
venovala sa aj próze pre deti a mládež
– Svrček a mravci /1957/, Mechúrik
Koščúrik s kamarátmi /1962/, Petrišor-

Vila Marína.

Poslanec za Štrbské Pleso Ing. Peter Chudý pri privítaní prítomných
hostí pri odhalení pamätnej dosky Maše Haľamovej v roku 2002,
úplne vpravo v modrom tričku sochár Ján Gejgoš, autor pamätníka.

V roku 1968 jej bol
udelený titul zaslúžilá
umelkyňa a v roku 1983
aj titul národná umelkyňa.
Zomrela 17. 7. 1995 po
astmatickom záchvate
a srdcovom infarkte v
bratislavskej nemocnici
v prítomnosti svojho synovca Ivana Rolla, syna
svojej sestry Ľudmily. O
39 rokov tak prežila svojho muža, ktorý bol v roku
1956 pochovaný na cintoríne v Novom Smokovci. Maša Haľamová však
bola pochovaná na Národnom cintoríne v Martine.

ka /1965/, Hodinky /leporelo/ /1966/,
O sýkorke z kokosového domčeka /1976/.
Vyšlo jej viacero výberov z poézie, spomienkové eseje a preklady diel pre deti a
mládež. Je najvýznamnejšou slovenskou
poetkou prvej polovice 20. storočia a do
povedomia sa zapísala aj ako autorka
kníh pre deti a prekladateľka. Prekladala
z lužickosrbskej, českej a ruskej literatúry.
Slovenskí skladatelia jej viaceré básne aj
zhudobnili, /napr. básne zo zbierky Červený mak/.
Vo svojej básnickej tvorbe nadviazala
na tradíciu kraskovského symbolizmu, ale
často použitý voľný verš ju zblížil s modernými básnickými smermi, ktoré prichádzali
po symbolizme. Jej poézia sa vyznačuje
hlboko prežívanými a presvedčivo artiku-
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Starosta Obce Štrba Michal Sýkora pri slávnostnom príhovore pri odhalení pamätnej dosky Maše
Haľamovej v roku 2002, vpravo od neho v obleku Ing. Ivan Roll, synovec Maše Haľamovej.

lovanými citovými zážitkami. Hľadala v nej
opravdivý cit lásky nielen pre seba, ale pre
všetkých, a najmä pre tých, ktorým ju „tvrdé veci dňa“ nedožičili. Jej kvantitatívne
neveľké dielo sa v kontexte medzivojnovej
literatúry vyníma osobitým rukopisom, dôsledne rozvíjajúc domácu tradíciu symbolizmu.
Od roku 2003 sa uďeluje „Cena Maše
Haľamovej“ pre mladé slovenské poetky
do 35 rokov, ktorú založili spoločne Matica Slovenská a rodina spisovateľky. Pri
príležitosti 100. výročia narodenia Maše
Haľamovej v roku 2008 vydala Slovenská

pošta aj poštovú známku, ktorej inaugurácia sa uskutočnila v hoteli Átrium v Novom
Smokovci, kde bola pre zberateľskú verejnosť k dispozícii aj príležitostná poštová
pečiatka, vyrobená zvlášť pre túto príležitosť.
V roku 2002 pri 130. výročí založenia
osady Štrbské Pleso bol z iniciatívy miestnych poslancov Jozefa Hubera a Petra
Chudého pred vilou Marína osadený tatranský žulový balvan s pamätnou doskou
v tvare otvorenej knihy, venovanou jej životu a tvorbe v tomto objekte s nasledovným textom: „Vo vile žila a tvorila poetka

Maša Haľamová v rokoch 1930 – 1956“ s
úryvkom z jej tvorby: „Na konci mojej križovatky stojí dom. Na brehu jazera skutočný, nevysnívaný“. Tento text na pamätník
vybrala vtedajšia riaditeľka Tatranského
kultúrneho centra Oľga Chalupková.
Samotný pamätník slávnostne odhalili
spoločne jej synovec Ing. Ivan Roll a poslanec za Štrbské Pleso Ing. Peter Chudý aj
za účasti starostu obce Štrba Michala Sýkoru, ktorý sa účastníkom tohto podujatia
aj prihovoril. Autorom pamätníka je sochár
Ján Gejdoš z Trenčína /rodák zo Štrby/.
Zatiaľ poslednou správou, týkajúcou sa
života Maše Haľamovej je tragická udalosť
z posledného aprílového víkendu v roku
2010, kedy zhorel v Blatnici dom, v ktorom kedysi bývala a ktorý patril neteri po
jej manželovi Viere Gardošovej. S domom
zhoreli aj osobné veci, ktoré boli pamiatkou na známu poetku. Oheň zničil jej ručne
vyšívané dečky, vankúše, zhorel i jej vyrezávaný nábytok zo slovenskej izby s maľovanými slovenskými námetmi, ktorý si
priviezla z vily Marína na Štrbskom Plese.
Rada v tejto izbe sedávala vo fotelke a ešte
rok pred smrťou tu čítavala knihy. V súčasnosti je však možné krásu slovenskej
izby Maše Haľamovej obdivovať už iba na
fotografiách z Archívu literatúry a umenia
Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Podľa wikipédie
voľne spracoval
Ing. Peter Chudý

STOROČNICA LYŽIARSKEJ LEGENDY
Pred pár dňami, 11. júla 2018 sme si pripomenuli nedožité sté narodeniny bývalej československej legendy skokanského lyžiarskeho športu
Miloslava Bělonožníka. Po Ing. Karolovi Suchánkovi, ktorého nedožitú storočnicu sme si pripomenuli v minulom roku 2017 vám predstavujeme
druhú zo športových osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do historickej športovej kroniky Štrbského Plesa a ktoré spoločne stáli tak pri
organizácii nezabudnuteľných MS 1970, ako aj mnohých ročníkov Tatranského pohára v skoku na lyžiach.
Miloslav Bělonožník sa narodil
11. 7. 1918 v podkrkonoší v Zlaté
Olešnici ešte za Rakúsko - Uhorska a
už ako deväťročný žiačik absolvoval
prvé preteky v skoku na lyžiach a výkonom 18 metrov obsadil 2. miesto.
Tento šport mu učaroval a skokom
na lyžiach a skokanským mostíkom
zostal verný celý život. Všetci, ktorí
sme s ním spolupracovali sme ho volali jednoducho Milda. Najlepšie pretekárske roky mu však zobrala druhá
svetová vojna, lyže mu však nezosta-

li na povale, trénovalo sa ďalej,
často však tajne. V tom období
sa v Protektoráte Čechy a Morava skákalo najďalej na mostíku na Kopanine, na výstavbe
ktorého sa Milda podieľal tiež.
Po vojne sa presťahoval do
Liberca, kde pokračoval v tréningu. V roku 1947 sa presadil
aj do československej reprezentácie a v roku 1948 štartoval aj na prvých povojnových
90-ročný M. Bělonožník preberá ocenenie "Osobnosť Liberecka v roku 2008". Zimných olympijských hrách
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vo švajčiarskom Svätom Moritzi, kde už vo Miloslav Bělonožník zapísal aj do historicveku 30 rokov obsadil 16. miesto. Bol to kých tabuliek československého skokanjeho prvý štart v zahraničí vôbec. V tom- ského športu, keď ako prvý skokan preto roku získal aj titul majstra republiky a konal magickú hranicu 100 metrov. Bola
zvíťazil i v populárnych pretekoch o Pohár to súťaž v letoch na lyžiach v bývalom zákongresového mostíka. Popri pretekárskej padonemeckom Oberstdorfe, kde Milda zakariére potom začal pracovať aj ako úspeš- stával až tri funkcie. Bol vedúcim družstva,
ný skokanský tréner, lyžiarsky rozhodca a trénerom a tiež pretekárom. Napriek tomu,
organizátor pretekov.
že v noci musel písať zápis zo schôdze FIS,
Od roku 1953, od 19. kongresu Me- dokázal nasledujúci deň skočiť 102 metrov
dzinárodnej lyžiarskej federácie FIS v ra- a na ďalší deň dokonca 107 metrov, čím
kúskom Igls však začal pracovať aj ako v tom čase utvoril nový platný svetový remedzinárodný lyžiarsky činovník, stal sa kord v skoku na lyžiach!
členom vtedajšieho podvýboru pre stavbu
Napriek tomu, že nemal technické vzdeskokanských mostíkov, neskôr, v rokoch lanie, stal sa autorom mnohých skokan1969 až 1990 bol dokonca jej predsedom. ských mostíkov v celom bývalom ČeskoV komisiách a subkomisiách FIS odpraco- slovensku, napr. v Harrachove, v Liberci
val Miloslav Bělonožník neuveriteľných i vo Frenštáte pod Radhoštom, ako aj v
35 rokov, ako rozhodca či technický de- zahraničí, napr. vo švédskom Falune. Prialegát FIS sa zúčastnil niekoľkých MS, mo sa pričinil aj o vyprojektovanie oboch
či ZOH. Je držiteľom zlatej plakety FIS a skokanských mostíkov v športovom areáli
čestným členom skokanskej komisie FIS. na Štrbskom Plese na Majstrovstvá sveta
Jeho zásluhou bola zavedená celosvetová v klasických lyžiarskych disciplínach v
evidencia skokanských mostíkov a
vytvoril tiež systém ich pravidelnej
homologizácie a vydávania certifikátov.
Vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese sa stal nezabudnuteľným jeho skok na starom Jarolímkovom mostíku v Mlynickej doline
v druhom kole skokanskej súťaže
v rámci zimnej časti II. celoštátnej
spartakiády v roku 1955. Ešte aj
dnes naň spomína Ing. František
Odložilík /92-ročný/, ktorý bol jedným z organizátorov tohto podujatia. „Milda po prvom kole viedol, Venoval sa aj tenisu až do vysokého veku.
skočil 74,5 m. V druhom kole sa mu
však počas letu odopla jedna lyža, Milda roku 1970 a neskôr sa s Jozefom Adavšak nespanikáril, dokázal let skorigovať a mom z Kremnice podieľal aj na projektoch
po doskoku na jednu lyžu síce nasledoval ich rekonštrukcie v rokoch 1985 až 1986
pád na doskočisku, ale všetko dopadlo pred Svetovou zimnou univerziádou v roku
šťastne a Milda odkráčal na vlastných. 1987. Počas samotných MS 1970 bol riaBol síce celý
diteľom skokandoudier aný,
ských súťaží
roztrhal si aj
na tomto nezazimný pretebudnuteľnom
kársky sveter,
podujatí.
ale inak bol v
Miloslav
poriadku. Bol
Bělonožník sa
to neuveriteľako člen skoný
zážitok,
kanskej komiktorý sa na
sie FIS už dlhé
tatranských
roky
snažil,
mostíkoch už
aby sa súčasnikdy viac neťou športového
vyskytol.“
programu MS
Ešte v roku
a ZOH stala aj
1955 sa však 30-ročný olympionik M. Bělonožník.
súťaž štvorčlen-

M. Bělonožník ešte v 60-tich rokoch hrával
aktívne volejbal.

ných družstiev skokanov. Pokusne bola
preto takáto súťaž zaradená do programu
MS 1970 vo Vysokých Tatrách v
čase medzi príchodom pretekárov
do cieľa pri záverečnom behu na
lyžiach na 50 km a slávnostným
ceremoniálom. Túto pokusnú súťaž vyhralo Československo. Táto
skvelá súťaž družstiev najlepších
skokanov sveta potvrdila, že patrí
do športového programu na najväčšie športové podujatia. Tak sa
stalo Štrbské Pleso a Vysoké Tatry
predovšetkým zásluhou Miloslava
Bělonožníka prvým miestom na
svete, kde sa takáto súťaž uskutočnila a stala sa súčasťou najväčších
lyžiarskych podujatí.
Milda bol celý život aktívnym športovcom, nielen skokanom na lyžiach, aktívne
až do vysokého veku hrával aj volejbal aj
tenis. Podporoval tiež osobnou účasťou
svojej osobnosti aj kandidatúru Harrachova a neskôr aj Liberca na usporiadanie
majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v týchto dvoch severočeských lyžiarskych strediskách.
V osemdesiatych rokoch minulého storočia potom Milda dlhé roky pôsobil každoročne na Štrbskom Plese ako riaditeľ
skokanských pretekov Tatranského pohára, našich najvýznamnejších pretekov v
klasických lyžiarskych disciplínach. Svoje
„žezlo“ potom odovzdal Júliusovi Kukurovi, s ktorým ešte dlhé roky úspešne pri
organizovaní týchto pretekov spolupracoval. Postaral sa tiež o úspešnú tradíciu výmeny technických pracovníkov na úpravu
skokanských mostíkov medzi Harracho-
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Ako reprezentant ČSR v skoku na lyžiach.

vom a Štrbských Plesom pri vrcholných
medzinárodných skokanských súťažiach v týchto lyžiarskych strediskách,
ktorú najlepšie reprezentovali za Štrbské Pleso Štefan Kukliš st. so svojimi synmi Štefanom a Jozefom a za
Harrachov bratia dvojičky Horst a Wolfgang Slavíkovci s Horstovými synmi, tiež
dvojičkami Stanislavom a Josefom.
Milda za tie desiatky rokov však navštevoval Štrbské Pleso aj v rozhodcovskej a
technickej funkcii či už za Československý
lyžiarsky zväz, alebo FIS. Naposledy tu bol
ako asistent technického delegáta FIS pre
skoky na lyžiach a preteky združené počas
Majstrovstiev sveta juniorov FIS v roku
1990, teda už vo veku 72 rokov. Štrbské
Pleso poslednýkrát spolu so svojou man-

želkou navštívil na jeseň 2003, kedy sme
spolu ešte raz prešli celý športový areál a
pospomínali na množstvo nezabudnuteľných zážitkov, ktoré v ňom zažil. Spoločná
večera v hoteli FIS bola tým miestom, kde
sa zavŕšila Mildova takmer 50 rokov dlhá
životná etapa v tomto jeho obľúbenom svetovom skokanskom stredisku. Jeho manželka, ktorá Mildu v jeho celoživotných
skokanských aktivitách plne podporovala,
zomrela v roku 2004.
Najvýraznejšiu stopu však zanechal
v severočeských strediskách Liberec
a Harrachov, kde spoločne s Jozefom
Zitom projektoval prakticky všetky
mostíky. V šesťdesiatych rokoch stál
pri zrode mostíkov na Ještěde, našiel pre
ne vhodné miesto, viedol stavebné práce
a v roku 1967 bol prvým skokanom, ktorý
na veľkom ještědskom mostíku K 115 aj
skočil. Tým si splnil svoj prvý veľký životný sen. Mal vtedy 49 rokov. Vrcholom jeho
projekčnej činnosti však bolo spoluautorstvo /so Švajčiarom Gasserom/ profilu
mamutieho mostíka v Harrachove, ktorý
sa stal dominantou tohto českého zimného
strediska. Počas jeho výstavby sa dokonca na nejaký čas presťahoval do Harrachova. Svojím zapálením pre skokanský šport
a aj hlbokými praktickými skúsenosťami z
mostíkov z celého sveta sa stal celosvetovo uznávaným expertom v tejto oblasti.
Ovládal aj šesť svetových jazykov.
Svoju 90-tku oslavoval v roku 2008 v
kruhu priateľov skokanov na čele s Jiřím
Raškom na exhibícii skokanských reprezentantov na mostíku v Lomnici nad Popelkou, kde príjmal blahoželania od sko-

kanských priateľov, kolegov a bývalých
zverencov. Z príležitosti tohto krásneho
životného jubilea mu hajtman Libereckého
kraja udelil ocenenie „Osobnost Liberecka“.
Na sklonku svojho života sa Mildo dočkal aj splnenia svojho druhého životného
sna, a to usporiadania MS v klasickom
lyžovaní v jeho Liberci, a to v roku 2009.
Zásluhou jeho harrachovských kamarátov
dokonca odovzdával na týchto majstrovstvách sveta vo veku 91 rokov ceny najlepším svetovým skokanom. Okomentoval

V roku 1980 odovzdával ceny víťazom Tatranského pohára na Štrbskom Plese.

to slovami: „Cítil jsem, že se naplnilo mé
životní dílo. Byl jsem rád, že se to podařilo, i když zákulisí provází dohady. Musí se
ale oddělit sport a to ostatní“. Zomrel rok
nato 12. januára 2010 vo veku nedožitých
92 rokov ako najstarší český olympionik.
Ing. Peter Chudý

HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE – XIII. diel
Tretí časový úsek piatej etapy výstavby a rozvoja Štrbského Plesa sme datovali obdobím od ukončenia MS 1970 22. 2. 1970 do ukončenia
existencie spoločnej Československej federatívnej republiky 31. 12. 1992. Bolo to obdobie, v ktorom sa 19. 11. 1989 „zamatovou revolúciou“
zásadným spôsobom zmenili spoločensko-politické podmienky v našej krajine. V plnej miere sa to odrazilo aj v rozvoji Štrbského Plesa, ktoré bolo
po úspešných MS 1970 poznamenané v nasledujúcich rokoch už určitou stagnáciou. Avšak vzhľadom na početnú výstavbu objektov pre MS 1970
bolo potrebné pre lepšiu prehľadnosť čitateľov začať číslovanie objektov v tomto časovom úseku opäť od začiatku.
Po usporiadaní úspešných MS 1970 k
najdôležitejším opatreniam patrili asanácia pieskovej bane nad Tatranskou Štrbou,
dokončenie terénnych úprav v športovom
areáli, okolo trate zubačky, okolo trasy
plynovodu a Cesty Slobody, doriešenie
úprav v priestore pri hornej stanici sedačkovej lanovky na Solisku, likvidácia dolnej
stanice starého vleku pri jazere a likvidácia provizórnych zariadení a reklám.

Prioritnou úlohou na Štrbskom Plese sa
stalo aj dokončenie už rozostavaných veľkých stavieb, či už to bol najväčší liečebný ústav v celom Československu – sanatórium Helios, ako aj najväčší tatranský
hotel Patria. Dopad na ďalší rozvoj osady
malo aj vytvorenie dvoch nových, veľkých
tatranských organizácií v tomto období,
či to už bol podnik Interhotel Tatry v roku
1971, ako aj Tatranská správa účelových

zariadení, ktorá vznikla v roku 1972.
Z hľadiska rozvoja športu je nesporné,
že výstavba urbánnej infraštruktúry vytvorila zo Štrbského Plesa stredisko medzinárodného cestovného ruchu. Založila
sa tu tradícia usporadúvania významných
medzinárodných lyžiarskych pretekov vo
všetkých druhoch klasických lyžiarskych
disciplín. Tatranci si dokonca osvojili
myšlienku na kandidatúru na ZOH 1980,
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z tohto dôvodu sa na jeseň 1973 uskutočnila na Štrbskom Plese aj návšteva vtedajšieho prezidenta MOV lorda Michaela
Killanina. Termín kandidatúry sa neskôr
posunul až na rok 1984, ale oficiálna žia-

Výstavba Heliosu, hlavný vchod.

dosť o usporiadanie tohto podujatia nebola nakoniec podaná. Pokračovalo sa tiež
v usporiadaní pretekov o Tatranský pohár,
ktoré sa stali dokonca súčasťou prvých finálových súťaží v rámci novovzniknutých
pretekov o Svetový pohár. Bežci tu mali
svoju premiéru v roku 1976, skokani v
roku 1980 a združenári v roku 1984.
Jedným z významných dodávateľov
stavebných prác v Tatrách pred MS 1970
boli aj Inžinierske stavby Košice, ktoré si
v rokoch 1970 až 1972 vybudovali v časti
bývalého Nového Štrbského Plesa svoje
podnikové rekreačné zariadenie, ktoré
nazvali Borovica. Jednalo sa o drevenú
zrubovú dvojposchodovú budovu na murovanom prízemí. Na našej novej mape má
tento objekt číslo 1. V roku 2008 bola táto
budova asanovaná a na jej mieste vyrástol
moderný štvorhviezdičkový wellness hotel
Borovica.
Keďže v tomto období významne vzrás-

Celkový pohľad na Helios v lete (1979).

tol počet obyvateľov na Štrbskom Plese, ako zotavovňa Revolučného odborového
bolo potrebné vybudovať aj príslušné zdra- hnutia. Tento objekt má na našej mape
votné stredisko, ktoré dovtedy fungovalo číslo 3. Po roku 1993 a vzniku hotelovej
v suteréne LÚ Hviezdoslav. V roku 1972 siete SOREA bol hotel premenovaný na
sa pre tieto účely zrekonštruovala budova hotel SOREA Baník, v roku 2012 bol zrebývalých Móryho konštruovaný a zmodernizovaný, pribudli
garáží a práčov- aj nové kongresové priestory a vonkajší
ne pri vstupe na krytý bazén a názov sa zmenil na hotel
Štrbské Pleso, kde SOREA Trigan. V súčasnosti je to obľúbeprešla ordinovať ný rodinný hotel.
MUDr. Anastázia
Úspešné usporiadanie MS na Štrbskom
Treskoňová, ktorá Plese malo aj dopad na zvýšenie štátnej
na Štrbskom Plese podpory a zlepšenie podmienok pre prína tejto pozícii pra- pravu štátnej reprezentácie v lyžiarskych
covala už od roku disciplínach, a preto bolo rozkazom mi1962.
Zároveň nistra vnútra ČSSR zo dňa 1. 8. 1974
tu bola zriadená ustanovené Stredisko vrcholového športu
aj výdajňa liekov, Federálneho ministerstva vnútra Červená
ktorá patrila pod Hviezda Štrbské Pleso /SVŠ FMV ČH Štrblekáreň v Starom ské Pleso/. Toto stredisko začalo komSmokovci. Ten- plexne zabezpečovať športovú prípravu v
to objekt má na našej mape číslo 2. Po behu mužov a žien, v skoku a v severskej
roku 1989 prešiel objekt do vlastníctva kombinácii. Stredisko začalo najskôr funOdborového zväzu Kovo, ktoré ho
dalo komplexne
prestavať na ubytovacie zariadenie, v prevádzke
bolo najskôr pod
názvom Penzión
Guide, v súčasnosti
Penzión
Pleso.
Penzión
má k dispozícii
20 lôžok a to 8/2
posteľových izieb a
2 apartmány.
V bývalom Hoteli Móry boli až do Výstavba hotela Patria zo severu.
roku 1970 ubytovaní stavební robotníci, ktorí stavali špor- govať v bývalom stavebnom zariadení pri
tový areál na Štrbskom Plese na MS 1970, Starej hospodárskej budove, nová budova
počas samotných SVŠ bola vybudovaná v roku 1976 v časMS 1970 tu sídlila ti bývalého Nového Štrbského Plesa a jej
aj zdravotná komi- prvým náčelníkom sa stal Ondrej Rusko.
sia OV MS s prís- Na našej mape má číslo 4.
lušným zázemím.
Ďalšou významnou športovou akciou po
Potom boli hotelo- MS 1970 na Štrbskom Plese bolo uspové i hospodárske riadanie X. kongresu INTERSKI 1975, kde
objekty zbúrané špičkoví svetoví odborníci jednak prednáa na ich mies- šali o teórii a metodike vyučovania lyžovate bol v rokoch nia, ako aj predvádzali praktické ukážky
1973-1979 posta- na novovybudovanom zjazdovom svahu v
vený nový Hotel Mlynickej doline. Svah vznikol úpravami
Baník podľa pro- dovtedajšieho úzkeho a strmého svahu
jektov architektov s familiárnym názvom „Boxerský svah“.
Ferdinanda Kon- Nový, 197 m dlhý a 70 až 80 m široký
čeka, Iľju Skočeka svah sa stal potom súčasťou športového
a Ľubomíra Tittla areálu a od tejto akcie dostal aj pomenova-
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nie svah Interski. Na našej mape má číslo
5. Jeho súčasťou sa stal aj novopostavený rýchlovlek, ktorého trasa sa na hornej
hrane svahu lomila smerom na Solisko.
Praktické ukážky výučby lyžovania na
tomto svahu navštívilo denne 15 až
20 tisíc návštevníkov, záverečný program
dokonca až 40 tisíc. Pri ukážkach bežeckých disciplín v areáli ako demonštrátori vystupovali aj žiaci športových tried zo Štrby.
Od 27. 10. 1967 sa intenzívne pracovalo aj na výstavbe sanatória Helios,
ale keďže tento objekt nemal prioritu
smerom k MS 1970, výstavba sa najprv spomalila a napokon na krátky
čas aj prerušila. Objekt bol pomenovaný
podľa boha slnka z antickej mytológie a
jeho projektantom bol Ing. arch. Richard
Pásztor zo Zdravoprojektu Bratislava. Bu-

ŠTRBSKÉ NOVINY

gologických príčin
na
najvyššom,
treťom poschodí.
Ústav bol daný do
prevádzky na dve
časti, v apríli 1976
to bolo najskôr
detské oddelenie
a od júla 1976 aj
oddelenie dospelých. Za nevšedné
architektonické
stvárnenie tohto
objektu bola v roku
1977
udelená Odborársky hotel Baník (1985).
jeho projektantovi
Ing. Pásztorovi Cena Dušana Jurkoviča, rilo 135 dvojlôžkových izieb a 14 apartktorá je najvýznamnejšou architektonic- mánov. Základnému stravovaniu slúži
kou cenou na Slovensku. Sanatórium He- Slnečný restaurant so 160 stoličkami
lios, ktorý má na a osobitný vchod z východnej strany
našej historickej viedol do rázovitej reštaurácie Furmanmape číslo 7, bol ský dvor s 80 stoličkami. Lákal aj nočný
v prevádzke len do klub Vatra bar a Lovecký salónik. Konkonca roku 2005, gresová hala s 220 sedadlami umožňuje
teda 29 rokov a jeho využitie aj mimo sezóny. Hotel má
potom bol uzatvo- aj svoj bazén a od roku 2000 aj vlastné
rený. V nasledujú- relaxačné centrum. V čase svojho vzniku
cich rokoch bol na však vyvolal tento hotel značné konzáklade podnika- troverzné reakcie svojím umiestneteľského zámeru ním i tvarom do neporušenej tatso zahraničným ranskej prírody pri severnom brehu
investorom
po- jazera. Je preto paradoxom, že v jednej
stupne čiastočne z nedávnych celoštátnych ankiet o najizbúraný, no k jeho konickejšiu stavbu Slovenska hotel Patria
Celkový pohľad na hotel Patria od jazera (1980).
modernizácii
a dokonca zvíťazil pred Mostom SNP podova napriek veľkej rozlohe citlivo a ne- rekonštrukcii už podľa nového projektu nad Dunaj v Bratislave a monumentálnym
nápadne zapadla do okolitej prírody. Jej zatiaľ nedošlo.
Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. No
pôdorys tvorilo naširoko otvorené, nepraV roku 1976, 20. decembra bol daný je neoddiskutovateľnou skutočnosťou,
videlné „V“ s rozpätím 260 m. Trojposcho- do prevádzky aj najväčší tatranský hotel že dnešný pohľad z južného brehu plesa
dové ramená sa otvárajú slnku a súvislé Patria, pomenovaný podľa 2 203 m vyso- ponad jazero na hotel Patria v pozadí s
balkóny tvoriace južnú fasádu sú ideálnym kého štítu v bezprostrednom zázemí Štrb- končiarmi Soliska, Patrie a Vysokej patrí k
miestom pre aeroterapiu a helioterapiu. ského Plesa. Jeho
Liečebným a diagnostickým pracoviskám projektantmi boli
sú vyhradené dve podlažia suterénov s Ing. arch. Zdeněk
priamym osvetlením. V roku 1976 sa po Řihák a Ing. arch.
zmenách projektu ustálil počet lôžok na Alojz
Somora.
359, 205 pre dospelých a 154 pre det- Esteticky riešené
ských pacientov. Pri tejto zmene projektu interiéry navrhol
sa z objektu sanatória vylúčili samostat- akad. Arch. Boné lôžka pre experimentálne výskumné huslav Rychlink z
účely, pretože sa rozhodlo o vybudova- Prahy. Hotel stojí
ní samostatného objektu pre Výkumný v ústí Mlynickej
ústav humánnej bioklimatológie, ktorý bol doliny, približne
situovaný cca 300 m pod Heliosom pri 100 m od setzv. Novej Hospodárskej budove. Tento verného
brehu Nové zdravotné stredisko na Štrbskom Plese (1990).
objekt má na našej mape číslo 6.
plesa a na našej
V budove Heliosu bola aj kinosála pre mape má číslo 8. Monoblok v tvare hra- tomu najkrajšiemu, čo môžu Vysoké Tatry
160 návštevníkov, zimná záhrada a spolo- nola má desať poschodí, na deviatom dnes svojim návštevníkom ponúknuť.
V roku 1979 zarezonovala v celých
čenské miestnosti. Kuchyňa a jedálne pre poschodí bola vyhliadková reštaurácia
dospelých i pre deti boli umiestnené z aler- Horizont klub. Ubytovaciu kapacitu tvo- Vysokých Tatrách tragická havária
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vrtuľníka v Mlynickej doline neďaleko sv. Kríža na bývalom Novom Štrbskom
Štrbského Plesa, kedy počas záchrannej Plese.
akcie členov Horskej záchrannej služby
V roku 1986 bolo na Štrbskom Ple25. 6. 1979 zahynulo až 7 členov HZS a se vybudované nové zdravotné streposádky. Na mieste tragédie bola pri turistic- disko, ktoré má na našej mape číslo
kom chodníku pri príležitosti 30-teho výročia 11. Okrem ordinácie obvodnej lekárky
v roku 2009 odhalená pamätná tabuľa.
V roku 1983 bola definitívne uzatvorená
populárna turistická reštaurácia Končistá
pri jazere pre havarijný stav. Celý objekt
mal totiž narušený betónový skelet a nefunkčné boli aj všetky inžinierske siete.
Vzhľadom na narastajúcu návštevnosť
Štrbského Plesa sa však rozhodol podnik cestovného ruchu Javorina Liptovský
Mikuláš vybudovať v centre osady pri
autobusovom parkovisku aj svoje ďalšie
stravovacie zariadenie – samoobslužnú
reštauráciu Javorina, ktorá bola daná do
prevádzky pred Vianocami v roku 1984 a
má na našej mape číslo 9. Jej prvý vedúcim bol Ján Drblík. Jednalo sa o jednoposchodovú budovu, ktorá mala prevádzky Svah Interski.
na oboch poschodiach. Pred jej vybudovaním bola najskôr asanovaná neďaleká MUDr. Anastázie Treskoňovej tu bola prestará horáreň, ktorá stála na lúke pred ob- miestnená aj lekáreň PhMr. Márie Kišškochodným domom a ktorú poeticky nazý- vej, ako pediater tu tiež pracoval MUDr. Igor
vali „perníková chalúpka“. Po roku 1989, Miko a ako gynekológ MUDr. Ján Lady. Nepo privatizácii, sa objekt samoobslužnej skôr tu pribudlo aj alergologické pracovisreštaurácie dostal do súkromného vlast- ko pod vedením MUDr. Marty Soukupovej.
níctva, niekoľko rokov v ňom bola na prí- V tejto budove bol neskôr zriadený aj klub
zemí prevádzkovaná
dôchodcov a ubyFurmanská koliba a
tovňa MsÚ Vysoké
na poschodí reštauTatry, ktorá bola nerácia s diskotékou,
skôr premenovaná
neskôr bol komna ubytovňu Kosodplexne prestavaný
revina. Negatívnou
a vznikol z neho v
udalosťou
tohto
roku 2009 rodinný
roka na Štrbskom
apartmánový hotel
Plese bol rozsiahCrocus s viacerými
ly požiar strechy
reštauračnými prenajväčšieho hotela
vádzkami i predajPatria ako dôsledok
ňami.
práce remeselníkov,
V rámci dobudoktorí ju opravovali.
vania komplexnosti
V roku 1987 sa
poskytovaných sluŠtrbské Pleso stalo
žieb zo strany hodejiskom 13. Svetelových zariadení
tovej zimnej univerbola v roku 1984
ziády, po MS 1970
dobudovaná pri Hodruhého
najväčteli FIS aj najvyššie Pylón univerziádneho ohňa v skokanskej časti šieho športového
položená krytá pla- ŠA FIS.
podujatia, ktorého
váreň, ktorá má na
sa zúčastnilo 942
našej mape číslo 10. V roku 1984 však športovcov z 28 krajín celého sveta. V robola zbúraná aj plaváreň a lodenica pri ja- koch 1985 až 1986 došlo preto aj k veľkej
zere z roku 1946, ako aj bývalá ubytovňa prestavbe oboch skokanských mostíkov i
Detvan, predtým Vila Mária Terézia, posta- bežeckého areálu FIS. Trvalou pripomienvená v roku 1890. Uskutočnila sa však kou tohto podujatia zostal v skokanskom
aj komplexná rekonštrukcia kostolíka športovom areáli 8-metrový antikorový

pylón univerziádneho ohňa, ktorý je ukončený 5-cípou hviezdou, symbolizujúcou
5 kontinentov. Táto stavba má na našej
mape číslo 12.
Sprievodným javom revolučných spoločenských premien po novembri 1989 bolo
rušenie starých a
vytváranie nových
politicko – mocenských a hospodárskych štruktúr.
O právo obhospodarovať svoje
nehnuteľnosti sa
začali hlásiť ich
niekdajší majitelia. Boli to práve
Štrbania,
ktorí
už 30. 10. 1990
zvolali do Štrby
zástupcov historických
podtatranských
obcí
a z ich podnetu
vzniklo Regionálne združenie historických podtatranských obcí. Jeho cieľom
sa stalo dosiahnutie vrátenia neoprávnene odňatých častí katastrálnych území, v
prípade Štrby to bolo prinavrátenie Štrbského Plesa.
Keď v roku 1990 hrozilo vo francúzskom stredisku Chaux Neuve odvolanie
usporiadania 13. MS FIS v lyžovaní juniorov pre nedokončený skokanský mostík,
bolo to práve Štrbské Pleso, ktoré prostredníctvom Svazu lyžovaní ÚV ČSZTV
a FIS ponúklo ich náhradné usporiadanie
v disciplínach skok na lyžiach a severská
kombinácia. Napriek šibeničnému termínu – desať dní pred plánovaným začiatkom podujatia – bolo všetko načas a bezchybne pripravené a pretekári z 18 krajín
si zo Štrbského Plesa po súťažiach v termíne od 27. do 31. marca 1990 odnášali
len tie najlepšie spomienky.
Dôležitým momentom spoločensko –
ekonomického vývoja v tomto období
boli aj reštitúcie, ktoré sa nevyhli ani Vysokým Tatrám a zariadeniam cestovného
ruchu. Výkonný výbor Slovenského zväzu
telesnej kultúry už k 31. 10. 1991 zrušil
Tatranskú správu účelových zariadení a
jej ziskový majetok na Štrbskom Plese,
/hotel FIS, závod OHDZ/ pridelil Domu
športu Bratislava. V tomto roku došlo
aj k premenovaniu bývalej TJ Červená
Hviezda Štrbské Pleso na Športový klub
polície Štrbské Pleso. V roku 1991 sa začali konať aj dražby objektov a prevádzkových jednotiek, určených na tzv. malú
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privatizáciu. Toto všetko malo svoj odraz
aj vo významnom poklese návštevníkov
Vysokých Tatier, a tým pádom aj príjmov
z cestovného ruchu. V roku 1992 doslúžil
aj detský liečebný ústav Solisko pri jazere
a detskí pacienti boli presťahovaní do Sa-

natória Helios. Žiaľ, napriek proklamovaným rečiam zo strany politikov o hľadaní
spoločných východísk pre budúci rozvoj v
rámci Československej federatívnej republiky
sa realitou stalo ukončenie spoločného štátu
Čechov a Slovákov ku koncu roka 1992.

Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Ing. Peter Chudý

Predaj publikácie
„Štrbské Pleso a okolie – fakty, atraktivity, zaujímavosti“
15. júna 2018 pri otváraní letnej turistickej sezóny na brehu jazera na Štrbskom Plese bola
pokrstená nová publikácia „Štrbské Pleso a okolie – fakty – atraktivity – zaujímavosti“, ktorá
predstavuje túto krásnu časť našej obce a Vysokých Tatier. Publikácia bola a je v priebehu
letných mesiacov distribuovaná každej rodine v obci. Prípadní záujemcovia o ďalšie výtlačky si
ich môžu zakúpiť v Turisticko-informačnom centre na Štrbskom Plese v cene 10,- eur.
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POSLEDNÁ ROZLÚČKA S ČESTNÝM OBČANOM ŠTRBY PhDr. JÁNOM TEREZČÁKOM
18. júla 2018 sme sa v Dome smútku v Novom Smokovci poslednýkrát rozlúčili s čestným občanom Štrby PhDr. Jánom Terezčákom, ktorý nás
navždy opustil po krátkej hospitalizácii v popradskej nemocnici 14. 7. 2018 na zlyhanie srdca vo veku nedožitých 94 rokov. Čestné občianstvo
obce Štrba mu bolo udelené v roku 2015 za celoživotnú prácu v prospech rozvoja lyžovania a športového areálu na Štrbskom Plese. Vo Vysokých
Tatrách pôsobil v lyžovaní od svojho príchodu v roku 1957, teda nepretržite 61 rokov v najrôznejších funkciách, či už ako tréner, funkcionár,
organizátor, metodik, či publicista. Počas tohto obdobia býval vo viacerých tatranských osadách, či to už bola Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso,
alebo Smokovce a svojou celoživotnou prácou v prospech slovenského lyžovania sa stal legendou.
Po vytvorení lyžiarskych základní na Mimochodom Štefan Olekšák potom ako
území Československa v roku 1957 sa tréner doviedol svojho zverenca Ladislastal prvým vedúcim lyžiarskej základne vo va Rygla k získaniu zlatej medaily a tituVysokých Tatrách, s cieľom prípravy čes- lu majstra sveta vo Vysokých Tatrách na
koslovenskej reprezentácie mužov i žien MS FIS 1970.
na MS 1962 v Zakopanom i ZOH 1964 v
Ján Terezčák pôsobil aj ako dlhoročný
rakúskom Innsbrucku. V rokoch 1958 – lyžiarsky funkcionár, bol dlhoročným čle1959 sa podieľal na vybudovaní prvých nom Predsedníctva Československého
štandardných lyžiarskych bežeckých tratí zväzu lyžiarov a predsedom jeho komisie
na Štrbskom Plese, ako prvých vôbec v vrcholového športu. Viedol aj lyžiarske
strednej Európe. Trate pozostávali z okru- reprezentácie Československa a Slovenhov na 5 a 15 km so štartom a cieľom ska na mnohých podujatiach v zahraničí v
na zamrznutej hladine Štrbského plesa a
smerovali do priestoru
Rakytovca.
Už v roku 1958 sa
stal aj reprezentačným
trénerom Československa v behu na lyžiach
a pod jeho vedením
na Slovensku vyrástli takí pretekári, ako
Štefan Harvan, Rudolf
Čillík, Stanislav Balúch, Alžbeta Gajancová, Anna Pasiarová a
ďalší, ktorí našu krajinu reprezentovali na
mnohých MS FIS, či
ZOH. Spolupracoval aj PhDr. Ján Terezčák druhý zľava na Štrbskom Plese.
s historicky prvým slovenským zimným olympionikom, bežcom sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch
na lyžiach Lukášom Michalákom zo Ždia- minulého storočia. Pracoval aj v bežeckej
ru, ktorý niekoľkokrát navštívil aj bežecké komisii Medzinárodnej lyžiarskej federácie
tréningy jeho zverencov a poskytol im cen- FIS, kde zatiaľ ako jediný Slovák v histórii
pôsobil aj vo funkcii technického delegáta
né rady a praktické skúsenosti.
Už v roku 1961 sa jeho zverenec Sta- pre behy počas ZOH 1980 v americkom
nislav Balúch ako prvý Slovák stal maj- Lake Placid.
Bol tiež jedným z popredných organizástrom Československa v behu na lyžiach
na 50 km, ďalší jeho pretekár, ktorý bol torov nezabudnuteľných MS FIS 1970 na
pôvodne bežcom na lyžiach, neskôr zdru- Štrbskom Plese, kde sa aktívne podieľal
ženár Štefan Olekšák zo Ždiaru nás repre- na výstavbe športového areálu v Mlynickej
zentoval na MS 1962 v poľskom Zakopa- doline a spolu s Ondrejom Ruskom bol aj
nom a v roku 1964 na ZOH v rakúskom spoluautorom nových, moderných lyžiarInnsbrucku, kde v individuálnej súťaži skych bežeckých tratí v Mlynickej i Furzdruženárov obsadil 13. miesto, čo je do- kotskej doline a vytvoril aj dovtedy nepoteraz stále najlepší výsledok slovenského užívaný a inovatívny spôsob mechanickej
združenára na olympijskej pôde vôbec! úpravy lyžiarskych bežeckých tratí.

Po zrušení lyžiarskych základní a vytvorení tréningových centier mládeže v roku
1974 stál aj pri zrode Strediska vrcholového športu Federálneho ministerstva vnútra
Červená Hviezda Štrbské Pleso /SVŠ FMV
ČH ŠP/, kde od roku 1975 až do svojho
odchodu do dôchodku pôsobil vo funkcii
metodika. V roku 1974 bol tiež iniciátorom
vybudovania novej, 550 m dlhej umelej
lyžiarskej bežeckej dráhy v bežeckom štadióne na Štrbskom Plese, ktorá slúžila v
rámci letnej prípravy bežcov na tréningové
účely až do prestavby
bežeckého areálu v
roku 1986 pred usporiadaním SZU v roku
1987.
Svoje
dlhoročné
organizátorské skúsenosti z organizovania
domácich i zahraničných podujatí zúročil aj
ako dlhoročný riaditeľ
bežeckých pretekov o
Tatranský pohár, počas INTERSKI 1975,
či Svetovej zimnej univerziády v roku 1987.
Po vytvorení samostatného Slovenska
sa angažoval najmä v
technickej komisii na
výstavbu a homologizáciu lyžiarskych bežeckých tratí po celom Slovensku. Svoje
skúsenosti odovzdával na Štrbskom Plese
aj svojim nasledovníkom, či to už bol bývalý riaditeľ ŠA FIS Dušan Chalupka, alebo
terajší správca Jaroslav Chalupka.
Svoje celoživotné poznanie problematiky slovenského lyžovania zhmotnil aj do
vydania I. dielu Dejín lyžovania na Slovensku, ktoré vyšlo v roku 1997 a II. dielu, ktorý vyšiel len vďaka jeho enormnému úsiliu
na zabezpečenie potrebných finančných
prostriedkov na jeho vydanie v roku 2008.
Iba vďaka nemu má lyžovanie, ako jeden
z mála slovenských športov, kompletne
spracované svoje dejiny!
Aj keď s manželkou nemali spolu deti,
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jeho športovým dieťaťom sa po roku 1970
stal športový areál na Štrbskom Plese, kde
po niekoľko desiatok rokov navštevoval
takmer všetky domáce i medzinárodné
podujatia a pozorne sledoval nielen ich organizáciu a priebeh, ale aj všetky zmeny,
ktoré sa v športovom areáli diali. Veľmi pozitívne prijal v roku 2015 posledné úpravy
lyžiarskych bežeckých tratí okolo Slepého
plesa a v bežeckom štadióne pred usporiadaním SZU 2015. V posledných rokoch
sme ho mohli aj viackrát stretnúť v Kultúrnom dome v Štrbe pri príležitosti slávnostných otvorení Majstrovstiev Slovenska v
behu na lyžiach.
Jeho posledná návšteva na milovanom
Štrbskom Plese sa uskutočnila v novembri 2017, kedy svojou účasťou už vo veku
93 rokov na spomienkovom stretnutí na

pamiatku nedožitej storočnice jeho dlhoročného kolegu z lyžovania Ing. Karola Suchánka podporil ocenenie a význam jeho
celoživotnej práce v prospech tatranského
lyžovania.
Za svoju prácu získal množstvo najrozličnejších ocenení, okrem čestného občianstva obce Štrba sa stal v roku 2014 aj občanom rodného mesta Kysak, Slovenský
olympijský výbor mu udelil v roku 2011
Strieborné kruhy a mesto Vysoké Tatry ho
v roku 2006 ako jedného z prvých uviedlo
do novovytvorenej športovej Siene slávy.
Od vzniku Olympijského klubu Vysoké
Tatry v roku 1995 až doteraz bol jeho aktívnym členom a pravidelne /naposledy v
roku 2017/ sa zúčastňoval aj jeho výročných zasadnutí.
Od 13. 8. 1958 žil v spoločnej domác-

nosti s manželku Boženou, ktorá mu vytvorila nielen dobré rodinné zázemie pre jeho
celoživotné aktivity, ale mu aj svedomite
pomáhala, najmä v jeho publikačnej práci.
O mesiac by boli spoločne oslávili neuveriteľné spoločné životné výročie, a to diamantovú svadbu po 60 rokoch spoločného
života. Žiaľ, v živote je to už tak: „Človek
mieni, Pán Boh mení“.
Odišiel spomedzi nás človek, za ktorého celý život hovorili výsledky jeho práce.
Svojou činnosťou vyryl hlbokú stopu v tatranskom snehu, ktorá vyniesla do Európy
i do sveta nielen jeho zverencov, ale i jeho
samotného. Zapísal sa tak nezmazateľne
do lyžiarskej histórie tatranského i slovenského športu.
Česť jeho pamiatke!
Ing. Peter Chudý

Na 62. ročníku Okolo Slovenska budú štartovať tímy z najvyššej ligy
BRATISLAVA (27. 07. 2018) – 62. ročník „Tour of Slovakia“ sa začne 12. 09. v Poprade. Na tohtoročných prestížnych pretekoch budú štartovať
tímy z najvyššej ligy.
Medzi etapové mestá sa zaradia aj naše tatranské klenoty. Trasa povedie cez Poprad, Štrbské
Pleso, Dubnicu nad Váhom, Galantu a Nitru. Už v úvodných etapách
čakajú cyklistov dôležité stúpania,
ktoré môžu rozhodnúť o celkovom
víťazovi. V prvej etape z Popradu
na Štrbské Pleso okorení cyklistom jazdu až 7 horských prémií.
Už tradične patrí tatranská etapa
medzi perly programu našich najznámejších pretekov. Od Štrbského plesa bude druhá etapa pokračovať smerom z Ružomberka a Dubnice nad Váhom,
kde povedie okolo Národného parku Veľká
Fatra. Hoci geografická vzdialenosť medzi
mestami tretej etapy Dubnicou a Nitrou nie
je veľká, organizátori i tentokrát pripravili
porciu 180 zvlnených kilometrov. Na svoje
si však v nej už prídu aj šprintéri. Posledný
deň čaká na cyklistov rýchla rovinatá etapa
so štartom v Nitre a cieľom v Galante. Na
takmer 696 kilometroch zabojujú pretekári
o 17 vrchárskych a 12 rýchlostných prémií
a rozdelia si spolu 732 bodov do rebríčka
UCI a celkovo 34 875 eur. Samozrejme, súťažiť sa bude aj o cenné dresy – žltý dres
lídra pretekov, modrý bodkovaný určený pre
najlepšieho šprintéra, červený bodkovaný
pre najlepšieho vrchára. Biely dres bude obliekať najlepší mladý jazdec do 23 rokov a
dres vo farbách slovenskej trikolóry je urče-

ný pre najvyššie umiestneného slovenského
cyklistu.
Tento rok privíta Okolo Slovenska skutočne veľké cyklistické mená. Spomedzi
World Tour tímov bude štartovať špičkový
nemecký tím BORA – hansgrohe, za ktorý
jazdí aj najznámejší slovenský cyklista Peter Sagan spolu
so svojím bratom
Jurajom. Rovnako
potvrdil svoju účasť
aj v špičkovej forme
jazdiaci belgický tím
Quick-Step Floors.
Veľkým lákadlom
pre fanúšikov bude
vynikajúci klasikár
Julian Alaphilippe,
víťaz Valónskeho
šípu a dvoch etáp na

tohtoročnej Tour de France jazdiaci za Quick-Step Floors. Belgický
tím privedie naozaj fantastickú
zostavu, veď okrem Alaphillippa
príde aj národný belgický šampión
Yves Lampaert, Niki Terpstra a
tiež český jazdec Zdeněk Štybar.
Spomedzi UCI prokontinentálnych tímov môžu diváci opäť
vidieť CCC Sprandi Polkowice a
Gazprom – RusVelo. Svoju premiéru na slovenských cestách
budú mať tímy Bardiani CSF, Cofidis a Roompot. Tieto tímy bude v pelotóne
dopĺňať aj 11 kontinentálnych tímov vrátane
slovenskej Dukly Banská Bystrica.
Preteky začnú v Poprade slávnostným
predstavením tímov a následným prológom,
ktorý bude v priamom prenose vysielať aj
verejnoprávna RTVS. Tlačová správa SZC
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OKOLO
SLOVENSKA
12.–16.9.2018 I

Medzinárodné
cyklistické preteky

UC

KATEGÓRIA

13.9.2018
1. ETAPA
POPRAD

kultúrny program od cca 15.00 hod.

ŠTRBSKÉ
PLESO

vystúpenie HUDBA Z MARSU

15:00 hod.

2.1

cyklistické exhibície
dojazd pretekov cca 16.30 hod.
vyhlásenie výsledkov
TOMBOLA

www.okoloslovenska.com
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zasmejme sa
Rozprávajú sa dvaja chlapci na kúpalisku:
- A vieš sa aj potápať?
- Pravdaže, skočím do vody a už sa aj
potápam.
- A ako dlho vydržíš pod vodou?
- To záleží od toho, ako rýchlo ma
vytiahnu.

Žena do telefónu:
- Tri dni na
chatu?....no to by
som mohla ísť,
manžel si práve
odskočil na jedno
pivo.

Žena podala loto a hovorí manželovi:
- Ak vyhrám, kúpim si na dovolenku
nové šaty.
- A keď nevyhráš? – pýta sa manžel.
- Tak mi tie šaty kúpiš ty.

V dnešnej dobe
chodia ľudia na
kratšie svadobné
cesty, ale zato
častejšie.

Vystrašený turista pri nástupe do lietadla sa pýta letušky:
- A ako často zvykne spadnúť také
lietadlo?
- Nemajte obavy, obyčajne iba raz!

Loď s dovolenkármi sa začína
potápať a pasažieri sa v panike
hrnú k záchranným člnom.
Zástupca cestovnej kancelárie ich
usmerňuje:
- Najprv nastúpia
tí, ktorí si kúpili
dovolenku na
pôžičku a ešte
ju nemajú celú
splatenú!

Rozprávajú sa
dvaja po dovolenke:
- Moja žena si
zaumienila, že
počas dovolenky
schudne a tak
celú dobu jazdila
na koni.
- A ako to dopadlo?
- Kôň schudol
desať kilo.
V Štrbe na stanici:
- Jeden spiatočný
lístok si prosím.
- A kam to bude?
- Kam asi, predsa
zase sem!
Saharou beží muž v potápačských
okuliaroch, s trubičkou na dýchanie
a s plutvami na nohách.
Stretne beduína na ťave a pýta sa:
- Ako ďaleko je ešte k vode?
- Asi tri dni.
- No to je fantastické, takú širokú pláž
som ešte nevidel.
Každý rok, o takomto čase,
sme chodili k vode...a teraz
prišla voda k nám....

Dvaja kamaráti sa hneď po príchode
na chatu, na Štrbskom Plese, dali do
popíjania.
Po chvíli jeden vykukne z okna a vraví:
- Tak teraz neviem, to čo vychádza
spoza hory je mesiac, alebo slnko?
- Ja neviem, ja som na Štrbskom Plese
prvýkrát.

Žena sa sťažuje
kolegyni v práci:
- Vždy, deň pred
odchodom na
dovolenku, som z
toho celá chorá.
- Tak prečo nejdete o deň skôr?

Stránku pripravil :

Remeselník Stanislav -Stenlly
karikaturista, výtvarník , grafik a ilustrátor

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