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

Jeseň je krásnym a úchvatným obdobím.
Veď všade okolo nás sa vznášajú
pestrofarebné listy, úroda na poliach nás
obdarí za celoročné snaženie, hubári
zažívajú vrchol hubárskej sezóny, vo
vzduchu poletujú pavučinky...
Keď nám počasie dopraje, tak si môžeme
užiť dni plné slnka a pohody. Aj také sú
podoby babieho leta.
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Žatva ukončená
Žatva je ukončená prakticky na celom Slovensku. Celoslovenské výsledky sú do značnej miery poznačené klimatickými podmienkami, ktoré
nepriali tak oziminám, ako aj jarným obilninám. Veľké výpadky v produkcii obilia sa odzrkadľujú v náraste ich cien na trhu, a to bude mať vplyv
aj na cenu výrobkov z nich.
Štrbské polia boli obsiate na 332 ha obilovinami, z toho bolo 215 ha ozimín a 117 ha
tvorili jariny. Aj tento klimaticky náročný vegetačný rok potvrdil, že oziminy sú pre našu
hlinitú pôdu stabilnejšie, keď úroda ozimín
sa ustálila na 2,87 t z 1 ha a úroda jarín len

2,21 t z 1 ha pri celkovej priemernej úrode
2,61 t z ha, čo je o cca 3 q z 1 ha menej
ako roku 2017. Počasie sa podpísalo aj na
termíne žatvy pod Tatrami, keď prvýkrát v
60-ročnej histórii družstva bola žatva ukončená na 100% už 23. augusta.

Družstevníci majú pred sebou tradičné
jesenné práce, zber slamy, jesenná sejba,
rozmetanie maštalného hnoja a orba.
Musíme veriť, že jesenné počasie, ako aj
počasie nasledujúceho vegetačného roka,
bude pre poľnohospodárov priaznivejšie.

60 rokov SPOLOČNE
Rok 2018 je pre občanov Slovenskej republiky, ktorá bola súčasťou Československa, veľmi významný a koncové
číslo 8 sa javí ako osudové číslo. Rok 1918 – vznik Československa, 1938 – Mníchovský diktát, 1948 – Víťazný
február (moc získavajú komunisti), 1968 – Obsadenie Československa vojskami 5 armád Varšavskej zmluvy.
Tak ako všade, tak aj do života občanov
Štrby zasahujú tieto dátumy a po prevzatí moci komunistami roku 1948 sa v 50.
rokoch minulého storočia začínajú na území republiky zakladať jednotné roľnícke
družstvá. Mohutná agitačná propaganda k
zakladaniu družstiev je v prvej polovici 50.
rokov čiastočne eliminovaná ťažkosťami v
rokoch 1952 - 1955 už založených družstiev na Spiši.
Po ďalších propagačných, ale aj nátlakových akciách, sa aj v Štrbe zišla 10. apríla
1958 ustanovujúca schôdza, a tým vzniklo
celoobecné Jednotné roľnícke družstvo,
ktoré združovalo 375 roľníkov s pôdou
3 310 hektárov. Družstevníci prijali prevádzkový poriadok JRD III. typu a zvolili
si prvé predsedníctvo JRD, ktoré malo 13
členov. Prvá riadna členská schôdza družstva sa konala 27. apríla 1958, na ktorej si
členovia zvolili predsedu a hlavných vedú-

Senážovanie (rok 1977).

cich: za predsedu JRD bol zvolený Pavol
Štrbiani sa vždy vedeli popasovať s
Baláž, vtedy ešte podpredseda ONV v Lip- problémami, ktoré pri vzniku niečoho bývatovskom Hrádku. Podpredsedom družstva jú a postupne sa stávajú jedným z najväčsa stal Michal Gavalier, hlavným agronó- ších a najprosperujúcejších družstiev po
mom Ján Kičin a
hlavným zootechnikom Michal Baláž. Po vzniku družstva majú štrbskí
družstevníci pred
sebou neľahkú úlohu. Veď je potreba
ustajniť 974 kusov
hovädzieho dobytka, 155 oviec, 52
koní a kurčatá,
ktoré do nového
družstva združili Pohľad na hospodársky dvor PD Štrba.
jeho členovia. Pretože družstvo má len maštaľ pre 8 plemen- roku 1960 a územnej reorganizácii okresu
ných býkov a jedno humno, ktoré prevzalo Poprad.
od štrbského Urbáru,
Ďalšie roky sú rokmi intenzívnej inveshospodárske zvieratá tičnej výstavby hospodárskych objektov a
sú dočasne ustajne- tzv. bytovky, kde sú umiestnené kancelárie
né v 237 objektoch v družstva, byty a ubytovanie pre brigádniobci a krmivo pre ne kov. Nedostatok pracovníkov družstva,
je v 306 humnách, predovšetkým počas sezóny sa rieši podpivniciach a šopách.
pisom zmlúv s podnikmi a školami. V tom
Začína sa s výstav- čase štedrá podpora štátu vedie aj k nákubou hospodárskeho pu novej modernejšej techniky a pre svoju
dvora a pôvodný veľkosť sa družstvo stáva centrom koopeúmysel stavať ho na račného výpasu plôch jalovicami podniku
„Žleboch“ alebo „Ko- okresu, ktorých výmera nedovoľuje sezónpaniciach“ sa mení ne (letné) košarovanie jalovíc.
na dnešné miesto,
Prvá polovica 70. rokov je obdobím, keď
vtedy nazývané „Za štát rozhoduje o ďalšej vlne zakladania
Šulkom“.
družstiev v menej vhodných pôdno-klima-
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tických oblastiach.
Po prvom stretnutí 20. novembra 1975
zástupcov Štrby, Liptovskej Tepličky a
okresných orgánov vzniká 22. 11. 1975
JRD Liptovská Teplička, ktoré združuje

Žiaci ZDŠ zbierajú zemiaky (rok 1977).

321 roľníkov, väčšinou členov Spoločenstva jednotlivo hospodáriacich roľníkov
Liptovskej Tepličky. Už existujúce družstvá dostávajú novú úlohu, a to metodicky
usmerňovať, pomáhať a ekonomicky stabilizovať novovzniknuté družstvá, čo sa rieši
zlučovaním. A tak 1. januára 1976 sa zlučuje JRD Štrba a JRD Liptovská Teplička
do nového družstva a začínajú hospodáriť
na 4 437 ha poľnohospodárskej pôdy –
1 626 hektárov poľnohospodárskej pôdy
Liptovskej Tepličky a počet pracovníkov
vzrástol na 462 trvale činných pracovníkov.
Družstvo skôr ustúpilo od chovu hydiny
a končí aj s chovom ošípaných a jej úlohou
v živočíšnej výrobe zostáva chov dobytka
s produkciou mlieka a mäsa a chov oviec
s produkciou ovčej hrudky (syra), vlny a
mäsa.
Dobytok sústredený v Liptovskej Tepličke bol ustajnený v objektoch JRD Štrba a
pred družstvom stojí nová výzva, a to výstavba hospodárskeho dvora v Liptovskej
Tepličke. Tu je potrebné okrem ustajňovacích a skladovacích priestorov vytvoriť aj
kancelárie a sociálne zázemie pre pracovníkov.
Pre vhodnosť podmienok Liptovskej Tepličky na pastevný chov oviec je rozhodnuté
o výstavbe hospodárskeho dvora, ktorého
ustajňovacie a skladovacie priestory sú zamerané na chov oviec a jeho súčasťou je aj
administratívna budova.

Jeho dobudovaním sa chov oviec všetkých kategórií premiestňuje na Liptovskú
Tepličku a s chovom oviec v hospodárskom dvore Štrba sa končí.
Družstvu sa darí, rozširuje svoju pridru-

stva sa snaží využiť pre svoju propagáciu
aj štátny systém a prichádzajú s nápadom
pomenovať hlavne väčšie podniky menom,
ktoré má odzrkadľovať historicko-revolučné tradície, prírodné či iné charakteristiky
oblasti, v ktorých sa podnik nachádza.
Zbor zástupcov preto v júni 1987 premenováva JRD Štrba – Liptovská Teplička na
JRD „Tatran“ Štrba – Liptovská Teplička.
Politické zmeny v novembri 1989 majú
na poľnohospodárstvo v štáte neblahý dopad, keď ceny produktov klesajú, vstupy
do výroby rýchlo stúpajú a rozpadáva sa
systém podpory poľnohospodárov diferenčnými príplatkami a podpory výroby sú
na nízkej úrovni. Trend delenia družstiev
postihuje aj JRD Tatran Štrba – Liptovská
Teplička a po vzájomnej dohode a prerozdelení majetku začína od 1. 1. 1991 samostatná kapitola JRD Štrba a JRD Liptovská
Teplička. Odchodom Liptovskej Tepličky
končí JRD Štrba s chovom oviec, ktoré
v rámci prerozdelenia prechádzajú pre lepšie podmienky ustajnenia len na Liptovskú
Tepličku. Pred družstvami v celom štáte
stojí nová úloha, a to podľa tzv. transformačného zákona, pripraviť transformačný
projekt. Štrbskí družstevníci si na Valnom
zhromaždení v telocvični vo Svite zvolili transformačnú radu a o týždeň nato
prednášal predseda družstva Ing. J. Novysedlák a ekonóm Ing. Kordován projekt
transformácie družstva, ktorý bol schválený. Začiatkom 90-tych rokov je Salaš
– Starý mlyn daný do prenájmu Jánovi
Kováčovi, ktorý si po určitej dobe začínal
nárokovať tak na budovy, ako aj pozemky
v tejto lokalite a prehlasuje, že sú to majetky jeho predkov. Spor o budovy koncom

ženú výrobu a štát štedro a hlavne zásluhovo podporuje výrobu formou diferenčných
príplatkov. Realizuje sa výstavba ďalších
hospodárskych stavieb, ako aj novej administratívnej budovy. 80-te roky prinášajú
rozvoj poľnohospodárstva v celom štáte.
Poľnohospodári zabezpečujú sebestačnosť
v potravinách skoro na 100 %, čo sa prejavuje vo finančnej stabilite podnikov, ktorá
umožňuje poskytovanie stabilizačných nenávratných príspevkov družstvám a štátnym podnikom pre svojich zamestnancov.
V marci 1985 po 27 rokoch predsedovania odchádza do starobného dôchodku
zakladajúci predseda
JRD Štrba Pavol Baláž a predsedom sa
stáva Ing. Jozef Novysedlák z Popradu
a podpredsedom Ing.
Pavol Švorc. Družstvo v Štrbe je naďalej orientované v živočíšnej výrobe na chov
hovädzieho dobytka
a oviec v Liptovskej
Tepličke. Rastlinná
výroba je pre miest- Nová dojáreň zrealizovaná v rámci rekonštrukcie hosp. dvora (rok 2009).
ne pôdno-klimatické
podmienky podriadená potrebám živočíš- 90-tych rokov vyhralo družstvo na Najvyšnej výroby, a to produkciou kŕmneho obilia, šom súde SR a o pozemky prebieha súdobjemových krmív a z trhových plodín sa ny spor medzi J. Kováčom (jeho dedičmi)
pestujú zemiaky. Úspechy poľnohospodár- a PS Urbár Štrba bez právoplatného roz-
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sudku do tejto doby. Pre uvedené a ne- konajú voľby predstabilitu nájomných vzťahov je prevádzka sedu, podpredsedu
Salaša, hoci je prenajatá, stále mimo vyu- a členov predstažívania a vandali spôsobujú veľké škody, venstva. Za predktoré si v budúcnosti pri prípadnej obnove sedu je zvolený
vyžiadajú značné investície.
Ing. Ján Šerfel,
Súčasťou zmien v poľnohospodárstve je ako podpredseda
aj zmena názvu družstva, a tak sa z JRD opätovne Ing. JaŠtrba stáva Poľnohospodárske družstvo roslav Kordován a
Štrba. Zánik JRD a vznik nástupnického 13 členov predstasubjektu znamená aj zánik mandátu čle- venstva. Finančná
nom predstavenstva, a tak v decembri situácia je labilná a
1992 prichádza k voľbe predsedu druž- aj napriek postupstva, ktorým sa stáva Ing. Pavol Baláž a nej reorganizácii
na riadnej schôdzi vo februári 1993 pre- výroby, čo vedie k
bieha voľba podpredsedu, ktorým sa stal znižovaniu počtu
Ing. Jaroslav Kordován a ďalších členov pracovníkov väčši- Bývalá OMD po rekonštrukcii (rok 2009).
predstavenstva.
nou odchodom do
Pre neúmerne vysoké náklady na enerOd 1. 1. 1993 vzniká samostatná Slo- dôchodku, družstvo je nútené ukončiť činvenská republika a štát, bohužiaľ, odsúva nosť niektorých stratových úsekov pridru- gie, ale aj za denný dovoz pracovníkov
poľnohospodárstvo a jeho podpory na ved- ženej výroby a ponecháva v činnosti len krmiva, steliva sa v roku 2004 rozhodlo
o predaji maštale tzv. HZ a o
ľajšiu koľaj. Názory niektorých
premiestnení dojníc na hospopolitikov o nepotrebe podpory
dársky dvor. Maštaľ sa po dohovlastného poľnohospodárstva
de s Urbárom, ktorý je vlastník
sú pomýlené a tvrdenie o dovopozemku, predáva podnikateľoze potravín zo zahraničia prispeli
vi, ktorý z nej plánoval vytvoriť
k ďalšiemu znižovaniu podpory,
stredisko pre bežecké lyžovanie.
čo viedlo k zániku veľkého počAj takéto nepopulárne opatrenia
tu družstiev a niektoré oblasti
prispeli k tomu, že družstvo aj
Slovenska sa podobajú pralesu
v takých ťažkých časoch vypláburín a nie obrobeným poliam.
calo mzdy svojim pracovníkom
Aj štrbské družstvo prekonávždy vo výplatnom termíne a v
va neľahké obdobie a je nútedobrej splatnosti si plnilo svoje
né zamýšľať sa aj nad rôznou
záväzky.
formou privatizácie niektorých
Tlak na zvyšovanie miezd
pracovných pozícií (traktory,
núti ďalšie znižovanie zamestjednotlivé maštale), ku ktorému
nancov, čo znamená pre udrpre nezáujem a obavy pracovní- Celodružstevné voľné ustajnenie hovädzieho dobytka.
žanie rovnakej výšky výroby
kov nakoniec neprichádza.
Predstavenstvo družstva si na začiatku prevádzkovú jednotku Lisovňu plastických potrebu zmeny technologických postupov
a rozsiahlu obnovu výkonnejšej techniky.
roku 1996 odhlasuje skrátenie volebného hmôt pre udržanie zamestnanosti.
Likvidácia mnohých družstiev núti pred- Za pomoci projektu v rámci Plánu rozvoja
obdobia a vo februári toho istého roku sa
stavenstvo ešte in- vidieka sa družstvo v roku 2008 púšťa do
tenzívnejšie hľadať rozsiahlej obnovy objektov hospodárskespôsob ako udržať ho dvora a výstavby novej pôrodnice s
svoju samostat- centrálnou dojárňou na celkovú kapacitu
nosť a nezaťaženie existujúcich 375 dojníc. Družstvo týmito
úvermi, ktoré sú úpravami prechádza na voľné ustajnenie
počiatkom zániku (bez priväzovania) všetkých kategórií hodružstiev. Po eko- vädzieho dobytka.
nomickej analýze
Na celkovú rekonštrukciu a obnovu
sa rozhodlo získať v objeme 45 mil. Sk si družstvo berie infinančné prostried- vestičný úver, ktorý je splatený v roku
ky predajom nepo- 2016 a jediným úverom, ktorý družstvo
trebného majetku. vo svojej novodobej histórii malo pri stálej
Tak sa predáva úhrade svojich záväzkov v dobe splatnosti.
družstevná chata
Po zvažovaní „za a proti“ družstvo
na Pálenici a dl- v roku 2010 prechádza celou svojou poľPredsedovia PD Štrba od jeho vzniku až po súčasnosť (26. 8. 2007).
hodobo stratový nohospodárskou výrobou do ekologického
Zľava: Ing. Ján Šerfel, Ing. Pavol Baláž, Pavol Baláž, Ing. Jozef Novysedlák.
gáter.
poľnohospodárstva, čo si vyžaduje ďalšie
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investície do úpravy výbehov ustajnených
zvierat, ale v našich podmienkach má zmysel. Tlak ekonomických skupín a podnikateľov na ovládnutie ešte nesprivatizovaných družstiev sa prenáša z produkčných
(južných) oblastí aj pod Tatry. V roku 2011
začína skupovanie DPL (Družstevných podielnických listov) vydaných PD Štrba a
pomocou ich vlastníctva a v súlade so zákonom o DPL sa snažia ovládať družstvo a
získať rozhodovaciu väčšinovú právomoc.
Predseda predstavenstva družstva
oboznamuje cez obecnú televíziu členov
družstva s možnými dôsledkami predaja
DPL, ale aj s možnosťou riešenia v prípade
vôle členov družstva. Po priaznivej reakcii
členskej základne predstavenstvo zvoláva
mimoriadnu členskú chôdzu na 4. 9. 2011,

kde predstavuje zmenu Stanov, ktorú členovia jednomyseľne schvaľujú, a tak sa
vytvára základ pre udržanie klasického
družstva, v ktorom vlastnícke, ako aj rozhodovacie právomoci zostávajú v rukách
všetkých členov a nie len v právomoci
jedného alebo skupinky majoritných vlastníkov. V roku 2012 pri voľbách do predstavenstva dochádza k zmene podpredsedu,
keď Ing. Jaroslav Kordován odchádza do
dôchodku a za podpredsedu je zvolený Ľubomír Pavela.
Družstvo prežilo horšie aj lepšie roky,
no vždy sa vedenie družstva snaží splniť
svojim členom aj oprávneným osobám
to, čo sľúbilo. Priaznivá situácia v hospodárení posledných rokov sa odzrkadlila aj
vo vyplácaní dividend, ktoré boli členskej

základni sľúbené a použité ako argument
v roku 2011.
Prešlo 60 rokov od vzniku JRD Štrba a
hoci na vznik družstiev aj pre niektoré formy a metódy pri kolektivizácii sa rôznia,
jedno je isté, JRD a neskôr Poľnohospodárske družstvo Štrba významne ovplyvnilo
úroveň Štrby, tak po ekonomickej a svojou
pomocou aj po kultúrnej, športovej a vzdelanostnej stránke.
S použitím: Archív PD Štrba
Spracoval: Ing. Ján Šerfel
predseda predstavenstva PD Štrba

Po letných prázdninách sa opäť otvorili brány našich škôl
ju u nás vídať, lebo pokračuje na EP SŠG
My, budúci prváci šikovní, veľmi dobre
Akoby to bolo len včera, keď sme sa roz- ELBA v Štrbe.
V našom kolektíve sme privítali nové
vieme:
chádzali na prázdniny, a už sa opäť roztápani
učiteľky. Mgr. Lenku Želonkovú, ktorá
Hore letí lietadlo, dole psíček drieme.
ča kolotoč školského roka. Škola nie je len
k
nám
prišla zo ZŠ z Vrbova a u nás bude
Krivá čiara, rovná čiara – čo sa prvák vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá
učiť
na
I. stupni, ďalej to je pani učiteľka
s takou čiarou natrápi a naumára.
škola je živý organizmus, v ktorom fungujú
Dominika
Janečková, ktorá prišla zo ZŠ vo
A predsa tie detské rúčky zdolajú raz dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešŠvábovciach
a bude vyučovať slovenský a
veľkú vedu: ABECEDU.
pekt k svojim právam, ale i uvedomenie si
anglický
jazyk.
Prajeme im na novom praprvoradých povincovisku
veľa
zdravia,
šťastia, pracovného
ností.
elánu
a
trpezlivosti
pri
výchove
našich detí.
V pedagogickom
Tento
školský
rok
2018/2019
budeme
kolektíve nastali
mať
12
tried,
2
oddelenia
školského
kluzmeny. Pani učibu
detí.
O
209
žiakov
sa
vo
vzdelávacom
teľka Elena Jelenová pre pracovnú a výchovnom procese bude starať 21 pevyťaženosť na cir- dagógov, 2 vychovávateľky, 4 pracovníčkevnom gymnáziu ky školskej jedálne a 7 nepedagogických
v Liptovskom Mi- pracovníkov.
Začiatok vyučovania ostáva nezmenený,
kuláši nebude vyprvá
vyučovacia hodina začína o 7.40 hod.
učovať chémiu na
Vyučovať
budeme na I. stupni: 1.- 4.ročnašej
základnej
ník
Inovovaný
štátny a školský vzdelávací
škole, ale budeme
program. Na II. stupni 5.- 8.ročník Inovovaný štátny a školský vzdelávací program, 9.ročník
Prijatie prvákov v obradnej sieni obecného úradu.
Štátny a školský vzdelávací
program.
Týmito slovami sme sa prihovorili
Cudzie jazyky budeme vy25 dievčatám a chlapcom – prvákom Záučovať
naďalej. 1.-8. ročník
kladnej školy v Štrbe. V prvý deň nového
anglický
jazyk ako prvý cuškolského roka 2018/2019 na slávnostdzí
jazyk,
v 7. ročníku si žianom prijatí v obradnej sieni v Štrbe odtlačci
vybrali
ruský a nemecký
kom svojho prsta do pamätnej knihy obce
jazyk
ako
druhý
cudzí jazyk,
potvrdili, že sú pripravení vykročiť do brán
ôsmaci
budú
okrem
anglicveľkej školy. Po milých slovách zástupkyne
kého
jazyka
pokračovať
aj
starostu Ing. Vincovej všetci prváčikovia
vo
výuke
ruského
jazyka
no
dostali od obce keramický zvonček, ktorý
a v 9. ročníku to bude anglicim bude pripomínať prvé školské zvonenie. Odtlačky prstov prvákov v pamätnej knihe obce.

Prijatie prvákov

Základná škola Štrba

ŠTRBSKÉ NOVINY

6

Noví prváčikovia v škole.

ký a nemecký jazyk. Náboženskú výchovu
budeme vyučovať v alternatíve s etickou
výchovou.
Žiakom prajem úspešný začiatok plnenia si školských povinností. Očakávam
aktívnu účasť a zapájanie sa do rôznych
predmetových súťaží a olympiád, ako aj do

Základná umelecká škola Štrba
Školský rok 2018/2019 otvorila Základná umelecká škola v Štrbe prijímacími
skúškami, ktoré prebiehali od 3.9.2018 do
7.9.2018 v hlavnej budove ZUŠ a na elokovaných pracoviskách v Šuňave a Liptovskej
Tepličke. Škola prešla početnými zmenami.
Zmenil sa informačný systém ZUŠ, ktorý
poskytuje rodičom väčšie možnosti komunikácie so školou a informovanosti o škole.
Zjednodušuje systém prihlásenia dieťaťa do
ZUŠ elektronicky priamo z domova. Zmenila
sa web stránka školy, na ktorej poskytujeme všetky potrebné informácie, tlačivá,
dokumenty. Malé zmeny nastali aj v peda-

Materská škola Štrba
Školský rok 2018/2019 sa začal v materskej škole oficiálne 3. septembra 2018. Triedy materskej školy sa opäť zaplnili džavotom a
smiechom detí. No ani v tomto školskom roku
sme sa však nevyhli plaču novoprijatých detí.
V školskom roku 2018/2019 má materská škola 3 triedy s počtom detí 72, z toho 2 triedy s
počtom 48 detí sa nachádzajú v materskej škole
v Štrbe, jedna alokovaná trieda s počtom 24
detí v Tatranskej Štrbe. Výchovu a vzdelávanie
zabezpečujú kvalifikované učiteľky. V triede 5-6
ročných detí pracujú učiteľky Bc. Beáta Jančíková, Lenka Bartková, v triede 3-4 ročných
detí Bc. Marta Macková, Anna Chalupková a v
alokovanej triede v Tatranskej Štrbe Bc. Renáta
Marcová, Anna Ševčíková. Upratovanie majú

Na otvorení nového školského roka sa k žiakom, pedagógom a rodičom
prihovorila Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu obce.

športových súťaží, v ktorých môžu preukázať svoj talent a nadanie.
Úprimne si želám, aby naša škola tak
ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň
mala svoju dušu a otvorené srdce ako
v dobrej rodine.

Preto si spoločne zaprajme do nového
školského roka pevné zdravie, mnoho
šťastia, ľudského porozumenia, trpezlivosti
a vzájomnej úcty.

gogickom zbore hudobného odboru a LDO.
Prišli noví aj staronoví pedagógovia:
Mgr. Zuzana Kubošiová (hudobná náuka,
spev), Diana Krajčová (gitara) a Michal
Kováčik DiS. art., herec Divadla hudby
v Košiciach, vedúci činohry a riaditeľ divadelnej sekcie (Scénické projekty s mládežou).
Odišli piati pedagógovia Dominika Gorecká
(hudobná náuka, spev), Matej Vojtek (gitara), Peter Čižmár (husle), Lýdia Tulejová
(akordeón) a Lucia Pavelová (LDO). Počet
žiakov ostáva približne rovnaký ako v minulom školskom roku (230). Naďalej sa budeme snažiť rozširovať medziodborovú spoluprácu, spájať rôzne nástrojové zoskupenia,
z čoho vyplýva aj rozšírenie nástrojovej

výučby o ďalšie nástroje (bas-gitara, bicie
nástroje). Naďalej pokračuje výučba tanečného, výtvarného a literárno-dramatického
odboru, ako aj štúdium hry na hudobných
nástrojoch, ako sú klavír, husle, akordeón,
gitara, flauta keyboard, a hra na ľudové
nástroje (fujara, píšťala, gajdy, heligónka)
a sólový spev. Teší nás stály záujem žiakov o štúdium na našej škole a veríme, že
nám tento školský rok prinesie opäť veľa
pekných umeleckých zážitkov a splnených
predsavzatí.

na starosti Jana Garajová, Zlaťa
Vyrosteková a Mária Kaššová.
O údržbu a vykurovanie budovy
materskej školy sa stará Pelach
Vladimír. Stravovanie detí zabezpečuje vedúca školskej jedálne
Mária Novotná s kuchárkou Máriou Martonovou a pomocnou
kuchárkou Zuzanou Jurčovou.
Mzdy a personalistiku má na
starosti Mária Nejtušiaková, vedenie účtovníctva Beáta Korenková. Materská škola poskytuje
deťom celodennú aj poldennú
výchovu a vzdelávanie. Hlavným
cieľom výchovy a vzdelávania v
materskej škole je dosiahnutie
optimálnej úrovne rozvoja detí

Mgr. Ľubomíra Iľanovská,
riaditeľka ZŠ Štrba

Škôlkári so svojimi učiteľkami.

Mgr. art. Marián Šabla,
riaditeľ ZUŠ
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v oblasti kognitívnej, percentuálno-motorickej a
sociálno-citovej a pripraviť ich na ďalšie vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.
Výchova a vzdelávanie detí sa bude uskutočňovať podľa vlastného Školského vzdelávacieho
programu Dieťa v zdravej materskej škole spoznáva svet, ktorý je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu Svet škôlkára. Deti
si budú osvojovať vedomosti z týchto vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika
a práca s informáciami, Človek a spoločnosť,
Človek a príroda, Človek a svet práce, Umenie
a kultúra a Zdravie a pohyb. Edukačný proces
bude prebiehať formou hry, vzdelávacej aktivity
a zážitkového učenia. Premyslenými cieľave-

sa do krúžku Oboznamovania s jazykom anglickým, ktorý realizuje Anglická jazyková škola Target. Materská škola má v tomto školskom roku
25 predškolákov. V príprave predškolákov na
zápis do základnej školy nám pomáha spolupráca so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorá je zameraná na odborné poradenstvo pri posudzovaní školskej zrelosti
detí. Hlavný pedagogický zámer našej materskej
školy je orientovaný k dieťaťu a smeruje k tomu,
aby deti dosiahli dobré základy do života a pre
ďalšie vzdelávanie, aby boli schopné s uspokojením zvládať ďalšie životné a vzdelávacie etapy.
Bc. Marta Macková,
riaditeľka MŠ

domými činnosťami bude deťom poskytovaná
možnosť plynulo napredovať v osobnostnom
rozvoji a zároveň prežiť osobný úspech, ktorý je
pre primerané sebavedomie a motiváciu veľmi
dôležitý. Nakoľko sa materská škola zameriava
na zdravotnú, environmentálnu a regionálnu
výchovu budeme zvlášť pôsobiť na vôľovú a
emocionálnu stránku osobnosti dieťaťa. Okrem
hlavnej výchovno-vzdelávacej práce, ktorá spočíva v plnení cieľov Školského vzdelávacieho
programu, materská škola má pripravené pre
deti zaujímavé podujatia, ktoré sú naplánované
v Ročnom pláne práce školy. Materská škola poskytuje aj alternatívne formy vzdelávania formou
krúžkovej činnosti. Deti majú možnosť prihlásiť

mozaika letných podujatí
Red Bull 400 – 11. 8. 2018
Za hranice a až na doraz. Úplné vyčerpanie.
Prekonanie vlastných síl, oklamanie vlastnej mysle. Pot aj bolesť. Hmla, dážď aj slnko. A na vrchole
neskutočná eufória, radosť a hrdosť. Toto bol Red
Bull 400. Prvýkrát na Slovensku. Na oživenom
veľkom mostíku na Štrbskom Plese, ktorý bol
dejiskom jednej z najnáročnejších, najmokrejších
a najstrmších tohtoročných edícií týchto pretekov.
Najťažších 400 metrov, aké si dokážete predstaviť.
Premiérového výbehu na skokanský mostík
na Štrbskom Plese sa zúčastnilo viac ako 600
účastníkov. Nielen zo Slovenska, ale aj z Česka,
Poľska, Maďarska či Slovinska. Súťažilo sa v mužských a ženských kategóriách, ale drsnú strmosť
a šmykľavosť mostíka si vyskúšali aj štafetové
družstvá, ktoré si trať rozdelili na príjemnejších
100 metrov. V ženskej kategórii sa absolútnou
víťazkou stala Kristína Néč-Lapinová s časom
4:38 min.
V mužskej kategórii sa kráľom Red Bull 400 na
Štrbskom Plese stal Tomáš Čelko s časom 3:40,9

Premiérového výbehu na skokanský mostík na Štrbskom Plese sa zúčastnilo viac ako 600 účastníkov.

min. Na štart sa postavili aj hasiči z TFA Team Slovakia, ktorí sa zozbierali z viacerých kútov Slovenska a skokanský mostík si vybehli v kompletnej
hasičskej výstroji, ktorá váži až 25 kg.

Veľký rešpekt patrí každému jednému účastníkovi, ktorý sa postavil na štart a zoči-voči legendárnemu skokanskému mostíku známemu ako
K120.

3. memoriál Jožka Majerčíka
Folklórna skupina Štrbän sa zúčastnila
pekného podujatia vo Východnej. V areáli amfiteátra vystúpila na prehliadkovom
pódiu v programovom bloku Panoráma
po scénickej tvorbe folklórnych skupín a
svojimi spevmi prispela k úspešnému priebehu podujatia venovanému nezabudnuteľnej folklórnej osobnosti Jožkovi Majerčíkovi.
FS Štrbän pred vystúpením na podujatí vo
Východnej.
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Guláš Cup 2018
Gastronomická súťaž Tatranské majstrovstvá vo varení guláša sa konala
18. augusta 2018 na priestranstve pred
hotelom Fis. Návštevníci sa tešili z ochutnávky gulášov, hudobného programu,
výstavy motoriek Klubu Harley Davison
NO1 a súťažiaci zase z cien za dobrý recept guláša.

Počas celého podujatia vládla príjemná atmosféra.

Svište na Plese

Pre deti boli pripravené zaujímavé športovo-vedomostné stanovišťa, rôzne dobrodružstvá, či tetovanie svištích zmyslov.

Posledná prázdninová sobota - 25. augusta 2018
na Štrbskom Plese patrila už po ôsmykrát podujatiu
Svište na Plese. Je to dobrodružná rodinná súťaž
postavená na športovo-edukatívnom princípe, ktorý
má v deťoch prebudiť záujem o pohyb na čerstvom
vzduchu a o prírodu ako takú. Súčasťou podujatia bolo
25 zaujímavých športovo-vedomostných stanovíšť,
veľké tatranské scrabble, rôzne dobrodružstvá, či testovanie svištích zmyslov.
Časť stanovíšť bola umiestnená pri údolnej stanici
lanovky a ostatné pri stanici lanovky na Solisku v nadmorskej výške 1.840 m.n.m.
Aj keď počasie tomuto podujatiu veľmi neprialo, tí,
čo prišli sa tešili nielen podujatiu, ale i cenám v tombole.

Deň obce Štrba
Je taký zvyk u nás doma, že hostí chlebom
vítame, nech každý, kto k nám čo len na skok
príde sa cíti ako pri mame. Takto symbolicky
sme privítali všetkých, čo prišli na Deň obce
Štrba v nedeľu 26. augusta 2018 a veríme,
že sa cítili príjemne.
19. ročníku tohto už tradičného podujatia
veľmi neprialo počasie, ale napriek tomu
môžeme povedať, že bol vydarený a program
prilákal nielen našich občanov, ale aj veľa divákov z okolitých obcí.
Úvod podujatia patril dychovej hudbe Sviťanka a jej spevákom. Ich hudba a spev sa
rozliehali areálom a vítali postupne ďalších a
ďalších návštevníkov.
Dychovku vystriedala hudobná skupina
Pavelčákovci. Areál športového štadióna sa
pomaly zapĺňal divákmi, prestalo pršať a cieľ
podujatia - Deň obce Štrba - napĺňal svoj cieľ.

Aj napriek nepriaznivému počasiu prilákal Deň obce veľa návštevníkov.
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V rámci programu vystúpila hudobná skupina Backwards.

V priebehu roka 2018 si pripomíname
60. výročie vzájomných vzťahov obcí Štrba – Štěpánkovice. Dni obce v Štěpánkoviciach i v Štrbe boli vhodným priestorom
na vzájomné stretnutia a pripomenutia si
tohto výročia. Tak ako my sme venovali
do Štěpánkovíc obraz Štrby a 60 domácich pankušiek, náš starosta obce prevzal
na našom podujatí obraz Štěpánkovíc,
60 moravských koláčov a 60-ročnú slivovicu, ktorú ochutnali aj návštevníci Dňa
obce. Samozrejme nechýbalo vystúpenie
FS Srubek.
Podujatie Deň obce organizujú obec
Štrba, Poľnohospodárske družstvo Štrba
a Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba
a predstavitelia týchto 3 subjektov spolu
s kňazom RKC pozdravili návštevníkov
podujatia a popriali
príjemný deň.
Program pokračoval koncertom Martina Haricha, finalistu
československej superstar, ktorý divákov už aj roztancoval.

Podujatie otvorili tradične organizátori - predstavitelia troch subjektov
– obce Štrba, Poľnohospodárskeho družstva Štrba a Pozemkového
spoločenstva Urbár Štrba.

60 roky - éru skupiny Beatles nám pripomenula hudobná skupina The Backwards,
ktorá vystupuje v kostýmoch a s nezabudnuteľnými skladbami Beatles.
Za finančnú odmenu mohli dospelí aj
súťažiť. V rezaní dreva
predseda PSUŠ odovzdal tri ceny a víťazom sa stala dvojica
Marián Čonka a Milan
Koky.
V dojení bola najlepšia Ľuba Rumančíková a
finančnú odmenu si prevzala z rúk predsedu PD.

Vyvrcholením programu bolo vystúpenie kapely
Kollárovci.

Pri príležitosti 60. výročia družby
Štrba – Štěpánkovice odovzdal starosta obce Štěpánkovíc obraz Štrby,
60 moravských koláčov a 60-ročnú
slivovicu.

Pre návštevníkov boli pripravené viaceré atrakcie.

autíčka, balóny, maľovanie na tvár, výstava poľnohospodárskych strojov, stánky s
rôznym sortimentom občerstvenia, guláš,
veríme, že každý si prišiel na svoje.

Pre návštevníkov Dňa obce
sme pripravili aj ďalšie atrakcie
v areáli športového štadióna. Pre
dážď sme síce zrušili nafukovacie atrakcie, minitanky i výstavu
kolekcie teliatok, ale bolo niekoľko druhov kolotoča, elektrické

Návštevníci sa každý rok tešia na tombolu, pretože vždy ponúkame atraktívne
ceny. Tento rok sme zaviedli malú zmenu.
Žrebovali sme dvojmo – pre domácich a
hostí, pretože organizátori pripravujú Deň
obce pre obyvateľov ako celoročné poďakovanie za spolunažívanie a vzájomnú
spoluprácu bez vstupného. Aj tombola je
zaujímavá a je určená občanom obce Štrba. Ale aby ostatní návštevníci neodišli
naprázdno, pripravili sme tombolu aj pre
nich. Sme radi, že hlavná cena - automatická práčka - ostala u domáceho výhercu.
Medzitým sa zotmelo, trochu aj ochladilo, no všetci čakali na vyvrcholenie
podujatia, na koncert kapely Kollárovci,
ktorý dal skvelú bodku za 19. ročníkom
Dňa obce Štrba 2018.
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Spomienka na odkaz SNP
29. augusta 2018 uplynulo už 74 rokov od pamätných dní Slovenského národného povstania. Pamiatku padlých v
SNP sme si v Štrbe uctili v predvečer
pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať.
K dôstojnému priebehu podujatia
prispeli zástupcovia obce, inštitúcií i organizácií v obci a občania našej obce.
Delegácia vedená starostom obce
Michalom Sýkorom a zástupkyňou starostu Dagmar Vincovou sa zúčastnila regionálnych osláv SNP na Podbanskom
a pamiatke padlých sa poklonili a položili veniec aj k pamätníku na Štrbskom
Plese a k pamätnej tabuli v Tatranskej
Štrbe.

Pietneho aktu kladenia vencov sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia obce, inštitúcií a organizácií
pôsobiacich v obci, ako aj občania obce.

Deň kroja 2018

Štrbský svadobný pár v sprievode.

FS Štrbän úspešne reprezentoval našu obec.

Počas galavečera Slovenky roka 2018
vydavateľstvo STAR production a týždenník
Slovenka vyhlásili na deň 8. 9. 2018 Celoslovenský deň kroja. Konal sa na Radvanskom
jarmoku v Banskej Bystrici v spolupráci so
Združením miest a obcí Slovenska. Výnimočný deň začal novodobú kapitolu Slovenska.
Prvý Deň kroja prilákal do Banskej Bystrice
vyobliekaných ľudí z celého Slovenska i zo
zahraničia a návštevníci v krojoch vytvorili
nový rekord – do Knihy slovenských rekordov
sa zapíše číslo 2679.
Deň kroja bol nezabudnuteľným zážitkom
pre celé Slovensko. Ukázali sme naše tradície, pestrú rôznorodosť zvyklostí našich
miest a obcí, umenia a krásy krojov. Byť hrdý
na svoje mesto, obec alebo región, z ktorého
pochádzame, sa stalo mottom všetkých folkloristov na podujatí. V trojhodinovom programe s názvom ĽUD SLOVENSKÝ – ODETÝ DO
KRÁSY účinkoval Spevácky zbor Lúčnica,
banskobystrické folklórne súbory, ale aj FS
Štrbän, ktorý predstavil v jednotlivých obrazoch všetky druhy štrbského kroja – sviatočný, pracovný, smútočný, dievčenský, detský
a svadobný.
Myšlienkou tohto podujatia je dať úctu predkom a tomu, čo nám odkázali a čo vedeli. Keď
sa zamyslíme nad každým krojom z každého
kúta, vieme v akých podmienkach žili, vieme
v akých podmienkach sa radovali či smútili.
Našou povinnosťou je živiť to a je to potrebné
aj ako odkaz pre budúce generácie.
Folklórna skupina Štrbän vo všetkých obrazoch úspešne a hrdo prezentovala našu obec.
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Príprava na vystúpenie.

Na pódiu zazneli štrbské trávnice.

Organizátori podujatia – Týždenník Slovenka v zastúpení Máriou Rehákovou a ZMOS v zastúpení Michalom Sýkorom.

KRÁSA STAROBY, STAROBA V KRÁSE
Pod týmto názvom sa bude niesť podujatie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším a pripraveným programom Vám chceme
poďakovať za všetko to, čo ste pre nás urobili a robíte vo verejnom
živote obce, ale aj za rozdávanie lásky, pokoja a radosti v kruhu svojich najbližších.
Podujatie sa uskutoční v nedeľu 28. októbra 2018.
V sále Kultúrneho domu Štrbe program začne o 15,30 hod. a vystúpia deti našich škôl a Ivan Ožvát,
sólista Opery SND s krásnymi operetnými skladbami.
V Tatranskej Štrbe v Dome seniorov podujatie začne o 13,30 hod. a tu bude hosťom programu Anka Gajová.
Seniorov zo Štrbského Plesa pozývame na podujatie do Tatranskej Štrby.
Zablahoželáme aj jubilantom, ktorí oslávili v tomto roku 70, 80 a viac rokov.
Veríme, že prijmete pozvanie a spoločne prežijeme príjemné nedeľné popoludnie.
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Archeologická sezóna na Šoldove v roku 2018
Od roku 2013 prebieha na Šoldove systematický archeologický výskum pod vedením Archeologického ústavu SAV Nitra. Tohtoročná sezóna,
realizovaná za finančného prispenia uvedenej kultúrnej inštitúcie a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, je predsa len v niečom výnimočná.
Priblížme si jej doterajší priebeh a predbežné výsledky.
Zaniknutá stredoveká osaopasku, resp. z odevu. Poda s kostolom, ležiaca západdobný, avšak väčší neúplný
ne od obce v polohe Vlčia
exemplár bez našívacích
jama, je dobre známa nielen
dierok, avšak podobného
obyvateľom Štrby. Každoročtvaru, sa tu našiel už skorším
né výsledky archeologických
archeologickým výskumom.
výskumov sa prezentovali
Škodou však je, že areál
verejnosti v rozmanitých métejto časti dediny výrazne
diách, Štrbských novinách,
poškodili
odvodňovacie
ba aj v ich samostatnom moryhy s drenážnymi rúrami.
notematickom čísle. Veľa sa
V siedmej sonde, o rozmeroch
5 x 5 metrov, sa doložila
o Šoldove možno dozvedieť
kultúrna vrstva premiešaná
aj z internetu, kde nechýbajú
sterilným podložím, zvyškaani aktuálne zábery turisticky Šoldovské stredoveké nádoby vypálené v peciach Archeologického ústavu SAV na
mi drobných driev, zvieracích
príťažlivého miesta so sprí- Martinskom vrchu v roku 2018 obohatia miestne múzeum.
stupnenými pôdorysnými
základmi zaniknutého stredovekého kostola.
kónický praslen dokladajúci výrobu textílií,
Vyššie spomenutá výnimočnosť pojednáva- drobná ryhovaná platnička (hracia kocka?) a
nej výskumnej kampane má dve roviny. Tou stredoveká minca so zobrazením dvojitého kríprvou je realizácia samotného pamiatkového ža s rozštiepenými koncami na averze (zatiaľ
výskumu na vedecké a dokumentačné účely, pred konzerváciou neurčená). V poradí šiestu a
ktorý nadväzuje na etapy z predošlých rokov. siedmu sondu sme umiestnili za južným okraTou druhou, a tentokrát výraznejšou, je po- jom sídliskového areálu s lokalizovanými zemstupujúca prezentácia tejto Národnej kultúrnej
pamiatky v prospech rozvoja turistického ruchu a všeobecného historického povedomia
Kovová pracka – nášivka z prieskumu južne od
obyvateľov.
preskúmaných domov.
Výsledky archeologického výskumu
Väčšina archeologických sond východkostí, skorodovaných zlomkov železných predmetov, črepov a slamy (?). V profile západného
okraja sondy sa jeho detailným začistením spozorovali dve kolové jamy z niekdajších stĺpov,
ktoré pôvodne akiste niesli zastrešenú časť
bližšie neznámej stavby hospodárskeho účelu.
Hlinený dvojkónický praslen zo sondy 5/18.
Podľa predpokladanej slamy (maštaľný hnoj?)
nicovými príbytkami, preskúmanými v rokoch uvažujeme o ľahkom drevenom prístrešku,
2015 až 2017. Sondy sme tu lokalizovali kvôli v ktorom mohli ustajňovať domáce zvieratá.
Hlinený predmet zdobený ryhami zo sondy 6/18
zisteniu blízkeho zázemia domov, možného do- Odpadkový charakter nálezov môže tiež prezrá(hracia kocka?).
loženia ich dvorových častí
s hospodárskym zázemím
ne od zaniknutého kostola (spolu osem, a tiež skutočnosti, že sa tu
1 až 8/18) bola umiestnená tesne za južným predstihovým prieskumom
okrajom poľnohospodársky obhospodarovanej detektorom kovov našli
plochy. Ide o miesto ležiace buď priamo alebo početnejšie stredoveké
povedľa prístupovej cesty, vedúcej z areálu pamiatky. Okrem črepov
kostola do samotnej osady. Na uvedenej trase možno spomenúť železné
sa preskúmalo prvých päť archeologických konské podkovy a neursond o rozmeroch 2 x 10 metrov. Z archeolo- čité zlomky, ale najmä
gického hľadiska sa ukázali ako negatívne, hoci bronzovú (mosadznú?)
vo vrstve ornice a podorničia sa našli zriedkavé stredovekú viaccípu pracčrepy z keramických nádob, ojedinelé železné ku – nášivku z predpoklavýrobky (zväčša klince), ďalej hlinený dvoj- daného remeňa brašne, Premostenie cez východné opevnenie kostolného areálu.
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dzať miesto, kam sa jednoducho
rozmermi 4 x 4,5 metra.
vyhadzoval odpad. Ak sa klíma a
Veríme, že toho roku sa podarí vyššie
lokálne prírodné podmienky príliš
spomenutý zemnicový príbytok dokončiť
neodlišovali od dnešných, o tejto
a zároveň začať s realizačnými prácami na
skutočnosti by vypovedalo aj vlhké
zriadení múzea, umiestneného v Obradnej
prostredie v skúmanej sonde so
miestnosti Obecného úradu v Štrbe. Na
spodnou vodou spočívajúcou plytzváženie je postavenie menšej vyhliadkoko pod povrchom (v hĺbke 30-35
vej veže, ktorá by nepochybne zatraktívnila stredoveké „genius loci“ tohto tajuplcentimetrov), kde už nebola vhodná výstavba obytných, ale nanajného miesta. Zároveň dúfame, že sa v
výš hospodárskych stavieb. Poďalších rokoch podarí nielenže pokračovať
sledná – ôsma sonda (zatiaľ veľká
v potrebnom archeologickom výskume,
5 x 5 metrov) – sa aktuálne skú- Práca na sonde (júl 2018) – miesto predpokladanej hospodárskej stavby. ale aj v dokončení nehnuteľných archeoloma v priestore súčasného poľa, za
gických objektov. Všetci sa musíme snažiť
severným okrajom preskúmaných zemníc. Len opevnenia, zloženého z dvojitých valov a prie- toto pietne miesto ctiť, ochraňovať a neničiť ho.
ďalší výskum ukáže, či aj z tejto strany domov kop. Tejto úlohy sa výnimočne dobre zhostil
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
spočívalo hospodárske, resp. agrárne zázemie, zamestnanec obecnej spoločnosti Peter Mosný
PhDr. Marián Soják, PhD.
alebo azda aj tu pokračovala dedina s regulár- – prezývaný „Frenky“, ktorý sa
nymi príbytkami.
s vervou a rukou sťaby profesiPrezentácia lokality
onálneho tesára pustil do tejto
Všetko je o ľuďoch. V prípade Šoldova a náročnej práce. Výsledkom
jeho pamiatkovej prezentácie má toto strohé je takmer 22 metrov dlhé výkonštatovanie priliehavé označenie. Jedna vec chodné premostenie, vedúce z
je archeologické objekty preskúmať a pokúsiť kostolného areálu smerom do
sa ich interpretovať, druhou vecou je „dať im osady, postavené na dvoch piloživot“ v podobe, v akej v stredoveku vyzerali, toch z masívu a opracovaných
alebo ako mohli vyzerať. Pridržiavajúc sa pro- hranolov – priziem. Situované je
jektu vypracovaného kunshistorikmi – man- presne v mieste doložených dreželmi Haviarovcami sa prikročilo k výstavbe vených konštrukčných prvkov,
dreveného premostenia ponad dvojitý systém preskúmaných v predchádzajúcich rokoch. Posta- Šoldovské premostenie.
vené je z trvácneho
Za poctivú a neľahkú prácu vďačíme
smrekovca opadavého, ktorý tu podPetrovi
Mosnému – „Frenkymu“, za fiľa výsledkov doterajších analýz dominančnú
pomoc Archeologickému ústavu
noval, výplet zábradlia je z lieskových
SAV
Nitra,
Obecnému úradu v Štrbe a
prútov. Namáhavá 6-týždňová práca
Ministerstvu
kultúry Slovenskej repubsa vyplatila, a tak priamo od miesta
liky.
Nech
zlodejom
dreva padne na úžirekonštruovaných pôdorysných záktok
opracované
i
neopracované
drevo
ladov vysväteného kostola sa možno
pripravené
na
výstavbu
prezentácie
(ako
dostať za východné opevnenie do
aj
odcudzené
kovové
kozlíky),
ktoré
nám
priestoru budúceho miniskanzenu,
ukradli zo Šoldova medzi 11. – 12. auguskde v súčasnosti prebieha výstavba
Aktuálna výstavba zemnicového príbytku za východným okratom 2018.
jednej z dvoch naplánovaných zemjom premostenia.
níc (aj so studňou), s pôdorysnými

POĎAKOVANIE
Dňa 3.9.2018 vo večerných hodinách postihla našu rodinu nečakaná a nepríjemná udalosť.

Po zásahu bleskom sa v priebehu pár minút ocitol náš rodinný dom v plameňoch. Boli to pre nás tie najdlhšie minúty strachu a
najhoršie chvíle bezmocnosti a beznádeje. Pred očami oheň postupne ničil výsledok našej práce a snaženia sa za 30 rokov a napokon
zničil časť domu a vecí, v ktorých bolo ukrytých mnoho krásnych spomienok. Našťastie ani v tejto ťažkej skúške života sme nezostali
sami. Ukázalo sa, že okolo nás žije mnoho dobrých ľudí, ochotných pomôcť v núdzi. Preto aj touto cestou chceme všetkým z celého
srdca poďakovať. Obrovské ďakujem patrí nášmu DHZ zo Štrby, ktorý bol za pár minút na mieste a svojím rýchlym zásahom zabránil
rozsiahlejším škodám. Veľké ďakujem patrí aj všetkým ostatným zasahujúcim hasičským zborom. Srdečné poďakovanie patrí OÚ v Štrbe, PD v Štrbe a PS Urbár v Štrbe, ktorí nám ochotne podali pomocnú ruku pri likvidácii následkov požiaru. Svoje veľké srdce a ochotu
pomôcť prejavila celá naša rodina, všetci susedia, priatelia, známi, spol. organizácie, podnikatelia z obce, ako aj mnoho obyvateľov
Štrby. Bez pomoci Vás všetkých by sme to len ťažko zvládli. A preto Vám ešte raz patrí naše obrovské ďakujeme.
Rodina Michalková
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SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU 27. 9. 2018
Témou tohtoročného Svetového dňa cestovného ruchu /World Travel Day/ 27. 9. 2018, ktorú každoročne vyhlasuje Svetová organizácia cestovného ruchu /World Travel Organisation/ bola „Oslava rozmanitosti cestovného ruchu“. Jeho zmyslom je podporiť a zvýšiť povedomie o význame
cestovného ruchu a jeho prínosoch v oblastiach ekonomiky, sociálnej sféry, kultúry a politiky. Tento deň zároveň ponúka skvelú príležitosť zdôrazniť najmä význam domáceho cestovného ruchu, kedy na mnohopočetných zábavno-spoločenských podujatiach trávia voľné chvíle celé rodiny.
Tohtoročná téma WTD je akoby „šitá“ na také strediská, ako je napr. Štrbské Pleso, ktoré dokáže poskytnúť skutočne rozmanité formy cestovného
ruchu, či už sa jedná o horskú turistiku, letné i zimné športové aktivity, kúpeľný i kongresový cestovný ruch, kultúrne podujatia, ako aj vzdelávací
cestovný ruch.

Najväčšia atrakcia – člnkovanie na jazere Štrbské pleso.

História Svetového dňa cestovného ruchu ho človeka, ktorý cestuje bez toho, aby mal
sa pritom začala na III. zasadnutí Valného nejaký cieľ. O štyridsať rokov neskoršie slozhromaždenia Svetovej organizácie cestov- vo turista prijal aj Slovník Francúzskej akaného ruchu v Torremolinos v Španielsku démie.
v roku 1979, a prvýkrát sa WTD začal oslaV Anglicku vznikla aj prvá cestovná kanvovať 27. 9. 1980. Tento dátum bol vybraný celária /CK/ v roku 1845, a to Cestovná
zámerne, pretože práve 27. 9. 1970 boli v kancelária Thomas Cook. Zaviedla poukaz
Mexiko City prijaté stanovy Svetovej organi- na ubytovanie tzv. voucher a bola aj inšpizácie cestovného ruchu. Aj načasovanie toh- ráciou pre ďalšie európske cestovné kanceto dňa je symbolické, pretože je to v období, lárie. Usporiadala aj prvé hromadné zájazdy.
kedy sa končí hlavná letná turistická sezóna Majiteľ tejto cestovnej kancelárie Thomas
na severnej pologuli a zároveň
sa začína na južnej zemskej pologuli. Hlavným zmyslom WTD je
vyzdvihnutie cestovného ruchu,
jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt
a jeho prínosu pre celkový rozvoj
spoločnosti. Snahou je tiež poukazovať na globálne problémy,
načrtnuté v Miléniových rozvojových programoch OSN a zdôrazniť prínos odvetvia cestovného
ruchu k ich napĺňaniu.
Za kolísku cestovného ruchu
vo svete sa považuje Anglicko, Zubačka patrí k ikonám tatranskej dopravy.
hoci samotné slovo turista po
prvýkrát v histórii použil v roku 1838 fran- Cook bol však zarytý odporca alkoholizcúzsky spisovateľ Stendhal /1783 – 1842/ mu, a tak svoj úplne prvý turistický zájazd
vo svojej povesti „Memoires d´ un touriste” usporiadal na prednášku o nebezpečenstve
/Spomienky turistu/. Píše o cestách mladé- alkoholizmu 5. 7. 1841. Zaistil celý vlak a

pripojil ešte program a jedlo na cestu z anglického Leicestru do Loughboroughu. Vytvoril tak nechtiac nové odvetvie národného
hospodárstva, ktoré patrí v súčasnosti k tým
najdynamickejšie sa rozvíjajúcim. Hromadné
cesty za pamiatkami sa začali až neskôr. Výrazný záujem o ne je spojený až s druhou polovicou 19. storočia a objavením zasypaných
Pompeí v Taliansku, až potom nasledovali
masové návštevy hradov a zámkov.
Úsmevné sú aj počiatky cestovného
ruchu v našom tatranskom regióne. Miestni obyvatelia boli
totiž k prvým návštevníkom skôr
nedôverčiví a odmeraní. Ľudia
z podtatranských dedín nevedeli
pochopiť, že niekto prejde toľkú
vzdialenosť, len aby sa pokochal
prírodou. Podľa nich to bola len
zámienka, za ktorou sa skrývali hľadači pokladov. Až neskôr
zistili, že práve títo „čudáci“ sa
môžu stať zdrojom ich príjmov,
keď im za úplatu začali ponúkať svoje skromné príbytky na
nocľah, rady, či stravu.
Celosvetový turizmus dosahuje v posledných rokoch rekordné výsledky,
napr. v uplynulom roku 2017 dosiahli príjmy
z neho rekordných 7,6 biliónov dolárov. Najviac si z tohto „koláča“ odkrojili USA, a to
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488 miliárd, za ním Čína s 224 miliardami z celej Európy, najmä v bývalej židovskej nie počet parkovacích miest na parkovisa Nemecko so 131 miliardami. Krajiny Vy- štvrti v centre mesta, kde je na necelých kách. Centrá hlavných tatranských osád sú
šehrádskej štvorky, teda Poľsko s 8 miliar- 2 km štvorcových sústredených takmer prehustené a prepravu návštevníkov nezvládami, Maďarsko so 4,8 miliardami, Česko so 800 barov, nočných podnikov a reštaurácií, da v špičkových obdobiach už ani ťažiskový
4,6 miliardami a Slovensko s 2 miliardami sú z ktorých polovica pred piatimi rokmi ešte ne- tatranský dopravný systém – tatranská elektak v porovnaní s nimi iba trpaslíci.
existovala. Pre obyvateľov tejto štvrte mes- trická železnica. Ďalší dopravný neuralgický
Čo sa týka príchodov zahraničných turis- ta z 19. storočia je to neznesiteľná situácia. bod v našom regióne je už dlhodobejšie znátov do jednotlivých krajín na celom svete, Okrem hluku, zvratkov, močenia a odpadkov my a je ním úsek cesty od konca diaľnice
špici tejto tabuľky
pri Ivachnovej po Ružomberok, ktorý býva
kraľujú iba štáty
už pravidelne pri odchode turistov z Tatier
Európy, najnavštepreplnený a vytvárajú sa niekoľkokilometrovovanejšou krajivé kolóny.
nou zahraničnými
Veľké problémy pri návšteve jednotlituristami je už
vých pamiatok vidieť čoraz vypuklejšie aj
dlhodobo s viac
v iných častiach sveta, napr. v populárnom
ako 90 miliónmi
Taliansku, vo Florencii sa na vstup do Galnávštevníkov Franlerie degli Uffizi čaká dlhé hodiny, v Ríme
cúzsko pred Talianje problém pretlačiť sa vôbec k Fontáne di
skom a ŠpanielTrevi, ku Koloseu, či dostať sa na Španielskom, prvú pozíciu
ske schody. V Benátkach, ktoré každoročne
najväčšieho počtu
navštívi 25 miliónov turistov dokonca tohto
cestovateľov do Na Štrbské Pleso zavítali aj cyklistické preteky.
roku úrady nainštalovali turnikety, ktoré do
zahraničia z jednej
najvyťaženejších častí mesta po prekročení
krajiny si drží dlhodobo Nemecko.
sú všednou zložkou tejto mestskej štvrte dro- stanoveného limitu už nemali vpustiť ďalších
Zaujímavá je aj závislosť niektorých krajín goví díleri a prostitútky.
chodcov. Výsledkom však boli iba narastajúna príjmoch z turizmu, najviac je na turizme
Ďalším negatívnym príkladom by moh- ce fronty čakajúcich a frustrácia starousadzávislá Malta s 15,1% na tvorbe HDP, za ňou la byť napr. aj perla „slovenského mora“ líkov, ktorí nakoniec vzali vec do vlastných
nasleduje Čierna Hora s 11,0% a Chorvátsko v Chorvátsku, stredoveké mesto Dubrovník, rúk a tieto turnikety do druhého dňa sami ods 10,1%, naopak najmenej závislé krajiny na kde za posledných 25 rokov vzhľadom na stránili. Pritom domáci Benátky húfne opúštvorbe HDP z príjmov turizmu sú Ukrajina s neúnosný nárast počtu turistov poklesol ťajú, veď po druhej svetovej vojne tu žilo
1,4%, Rusko s 1,5% a Poľsko s 1,7%. Príjmy počet domáceho obyvateľstva z päťtisíc na 150 000 obyvateľov a teraz ich zostalo neceslovenského turizmu v roku 2017 predsta- tisíc. Funguje tam aj predražená ekonomika, lých 50 000 tisíc.
vujú cca 2,3% celoročnej tvorby HDP, čo je kde je možné kúpiť trojuholník pizze aj za päť
Veľký nárast turizmu, ktorý je často spojepriamy podiel na tvorbe HDP, nepriamy po- eur a počas sezóny trvá až 40 minút, dokiaľ ný aj s obrovským nárastom osobnej motodiel predstavuje cca 6%.
sa človek „prederie“ cez tristo metrov dlhú rovej dopravy, si začína vyberať aj svoju daň
Žiaľ, súčasný rozvoj svetového cestov- pešiu zónu Stradun, ktorá je hlavnou atrak- na životnom prostredí a mnohé vychytené
ného ruchu pomaly naráža už na svoje ciou mesta.
turistické lokality sa tomu začínajú výrazne
limity návštevnosti v určitých konkrétnych
lokalitách a stáva sa tiež zdrojom veľkých
nedorozumení medzi turistami a domácimi obyvateľmi, či už v oblasti ochrany
životného prostredia, alebo aj následných
ekonomických aktivít a cenovej úrovne služieb. Stačí sledovať dennú tlač, kde sa už
pomerne často začínajú objavovať správy o
problémoch vychytených turistických lokalít
a miest ako sú napr. Benátky, Dubrovník,
Barcelona, Praha, Amsterdam či Budapešť,
vyplývajúcich najmä z nekontrolovateľného
nárastu nedisciplinovaných návštevníkov.
Aby sme nemuseli poukazovať na vzdialené destinácie, stačí si zobrať napr. blízku
Budapešť, ktorá je veľmi ľahko dosiahnuteľná z celej Európy vďaka nízko náklado- Muzikál Kubo pod tatranským skokanským mostíkom.
vým leteckým spoločnostiam a ktorá je
promovaná ako miesto, kde pinta /9/16
Určité problémy s dopravou v celej ob- brániť. Už v súčasnosti platí ekologické oblitra/ piva stojí 1,5 EURA a ubytovanie je lasti Vysokých Tatier máme v sezónnych medzenie na vjazd osobných motorových
možné nájsť za necelých 32,- EUR za osobu obdobiach už aj my, najmä pri organizovaní vozidiel do určitých častí miest asi pre
a noc. Táto reklama spôsobila, že Budapešť niektorých veľkých akcií, kedy nestačia už 220 miest po celej Európe, z toho ich je
sa stala novým svätostánkom flamenderov bežné dopravné komunikácie, a už vôbec takmer stovka v Taliansku, ktorý je tra-
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dičným
rajom
dovolenkárov.
Pritom ďalšie mestá
pribúdajú, najnovšie
k nim pribudla Barcelona i Brusel, a
tento trend bude
pokračovať aj ďalej.
Podľa odhadov
OECD budú chcieť
onedlho vo svete
cestovať viac ako 2
mld. ľudí, a tak nám
v súvislosti s pribúdajúcim počtom
obyvateľov planéty Perla Dalmácie – Dubrovník.
bude čoraz tesnejšie.
Najviac turistov pritom pribudne v Číne, Indii, dovaným obrovským parkoviskom a novým
či v Brazílii. Odborníci na turizmus sa už dlhšie letiskom.
zaoberajú myšlienkou, ako umožniť naUž aj v USA zachránili niekoľko pamiatok,
rastajúcemu počtu ľudí splniť si sen a o ktoré by ľudstvo nadobro prišlo. Najprv
navštíviť vzdialené destinácie. Obrovský ich rozobrali, premiestnili do USA a tam ich
záujem si vyžiada nové ubytovacie kapacity, znova postavili a kvalitne zrekonštruovali.
Najčastejšie išlo o
šľachtické sídla z
Anglicka, Škótska,
či z Francúzska.
Pod heslom „Bavorsko je hneď za
domom“ Američania vybudovali tiež
neďaleko Seattlu v
štáte Washington
napodobneninu
bavorského mestečka Leavenworth,
Most Ponte Rialto v Benátkach.
ktorý
oznaväčšie letiská, rýchlejšie a kapacitne sofis- čujú pre jeho perfektnú ilúziu
tikovanejšie dopravné prostriedky i milióny ako bielomodrý zázrak /biela a modrá sú
nových pracovných miest v turistickom prie- oficiálne farby Bavorska/. Slávny talianmysle.
sky kultúrny teoretik Umberto Ecco nazval
Riešením sa ukazuje projekt „kópie miesto tento trend veľmi príznačne útekom do
originálov“, ktorý sa už začal realizovať napr. „hyperreality“.
v Číne i v USA. Majú pribudnúť nové akropoly,
Do budúcnosti sa pozerajú aj bohaté arabšikmé veže z Pisy, hrad Neuschwanstein, ské štáty, v Spojených arabských emirátoch
Eiffelove veže, Benátky, Pyramídy v Gíze či ďalší Čínsky múr.
V juhočínskej provincii Kuang –
tung už začal jeden obchodník s
nehnuteľnosťami budovať vernú
kópiu rakúskeho mestečka Hallstatt aj s jazerom a ľadovcom,
pretože toto miesto je zapísané
aj do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Ázijská verzia má
byť pritom precízne vysvietená
a bude pôsobiť ešte atraktívnejšie
ako originál neďaleko Salzburgu.
Číňania tak budú mať toto kultúrne
dedičstvo priamo doma aj s vybu- Dominanty Budapešti – Parlament a Dom sv. Štefana.
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je hlavné mesto Abú
Zabí pre potreby
rozvoja turistického
priemyslu budované už ako veľkosť
XXL, dokazuje to
napr. Veľká mešita
šejka Zajeda, ktorá
má až 82 kupolí
a stala sa tak najdrahšou stavbou
na svete. Nezaostáva ani susedný
Dubaj, ktorý stavia
tiež všetko naj! Už
teraz tam nájdete
najvyššiu
budovu na svete, najluxusnejší hotel, najväčšie
letisko, najväčšie akvárium, najväčšie ruské kolo, či najväčší obchodný komplex až
s 1 200 obchodmi. Najnovšou atrakciou
je tzv. rám /frame/, čo sú v podstate dve
150 metrov vysoké veže spojené v hornej
časti presklenným tunelom, z ktorého je
dychberúci pohľad na emirát pre všetkých
návštevníkov. Tento trend obrovských turistických stavieb vidno aj v Singapure, kde bol
nedávno vybudovaný obrovský trojvežový
hotel Marina Bay Sands s 2 600 izbami, pričom veže majú výšku takmer 200 metrov.
Hore ich spája strecha v tvare lode, a nechýba
samozrejme takzvaný nekonečný bazén,
ktorý končí na hrane strechy, čím sa vytvára
ilúzia nekonečnosti.
Doterajší systém cestovného ruchu sa pomaly rúca, a preto odborníci úpenlivo hľadajú
odpovede na otázky, ako si jednak poradiť s
narastajúcimi problémami a zároveň sa snažia odhadnúť nové vývojové tendencie na
najbližšie desaťročia. Moderné internetové
technológie totiž vytvorili aj tzv. zdieľanú ekonomiku, ktorá má stúpajúci potenciál. Súčasný pohľad Európskej komisie vychádza zo
zámeru podporovať tento trend zavádzaním
jednotného digitálneho trhu bez výrazného
obmedzovania tejto zdieľanej ekonomiky, pričom sa
má dbať na ochranu záujmu
spotrebiteľov pri súčasnom
vytváraní férových pravidiel
konkurenčného prostredia.
V cestovnom ruchu pri službách sa jedná napr. o prepravnú platformu Uber, či ubytovaciu platformu Airbnb. Podarí
sa im to?
Podľa info Svetového
ekonomického fóra
„howmuch.net“
voľne spracoval Peter Chudý
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ČESKÝ PRÍSPEVOK K ROZVOJU ŠTRBSKÉHO PLESA – IV. časť
Pri príležitosti tohtoročného stého výročia vzniku prvej spoločnej Československej republiky sme už predstavili prínos siedmich významných
Čechov, ktorí svojou činnosťou a prácou prispeli k rozvoju Štrbského Plesa v období rokov 1918 až 1939. Dnes predstavíme ďalších troch, ktorí
zanechali nezabudnuteľnú stopu hlavne v športovom živote Štrbského Plesa. Jedná sa o lyžiara a projektanta Karla Jarolímka /1888 – 1970/,
lyžiarskeho cvičiteľa a chatára Františka Bujaka /1902 – 1978/ a športového činovníka a novinára Miloslava Slavíka /1903 – 1990/.
Karel Jarolímek sa narodil
5. apríla 1988 v Temešvári /
dnešné Rumunsko, vtedajšie
Uhorsko/, do školy však už začal chodiť v Čechách v Dvoře
Králové nad Labem. Bol aktívny
športovec i funkcionár, pretože
už v roku 1912 sa stal náčelníkom Plzeňskej župy lyžiarov. Do
I. svetovej vojny v roku 1914 bol
hneď dvakrát „Mistrem zemí Koruny české“ v klasickom lyžovaní,
a to v roku 1913 na šumavskom
Špičáku v behu na lyžiach na
12 km a v pretekoch združených.
Jeho prvý kontakt so Štrbským Mostík Klát, na ktorom sa skákalo v rokoch 1918 – 1924.
Plesom sa uskutočnil v roku 1920,
kedy sa Karel Jarolímek zúčastnil v rámci vedúceho čs. výpravy absolvoval 9x MajZimných športových slávností na počesť strovstvá sveta a 4x ZOH. Po druhej svetovzniku prvej Československej republiky vô- vej vojne sa stal členom skokanskej komisie
bec prvých Majstrovstiev Československa v FIS, v roku 1954 členom subkomisie FIS pre
skoku na lyžiach, v behu na lyžiach a v pre- výstavbu skokanských mostíkov a do športekoch združených. Pre pretekárov z Čiech tovej penzie odišiel po dvanástich rokoch
bol vtedy na Slovensko vypravený dokonca práce v roku 1968.
Ale vráťme sa k Jarolímkovej stope na
zvláštny vlak. Skokanské súťaže sa uskutočnili na Móryho mostíku na Kláte na Novom Štrbskom Plese. V roku 1927 bol v Mlynickej
Štrbskom Plese. Jarolímek aj tu predviedol doline postavený drevený lyžiarsky mostík s
svoje majstrovstvo a získal dokonca až dva normovým bodom 50 m podľa jeho návrhu
tituly a to v behu na 18 km a v pretekoch a projektu, ktorý podľa jeho navrhovateľa
združených. Na margo svojho výkonu to dostal meno Jarolímkov mostík a „pokrskomentoval vo vtedajšej tlači nasledovne: til“ ho v zimnej sezóne 1927/1928 nórsky
„Dobyl jsem svého nejmilejšího sportovní- skokan Sigmund Ruud skokom 62 m dlhým.
Tento mostík bol
ho úspěchu, získal
potom niekoľkokrát
jsem prvý titul misprestavovaný, najtra republiky v jízde
väčšia prestavba,
na lyžích v osvopočas ktorej sa norbodzené vlasti“. V
mový bod zvýšil na
roku 1923 ukončil
70 m, sa však opäť
svoju pretekársku
zrealizovala pod
kariéru a vrhol sa
vedením
samotna projektovanie
ného Jarolímka v
a stavbu skokanroku 1934 tak, aby
ských mostíkov.
mostík vyhovoval
Pri bilancovaní Arch. Karel Jarolímek.
normám na preteky
jeho životnej kariéry
sa štatistici nestačili diviť, pretože počet FIS v roku 1935. Nájazd mostíka so sklomostíkov od tých najmenších provinčných nom 40° bol dlhý 80 m, 5 m dlhý odrazový
až po veľké „sedemdesiatky“, ktoré sa stôl mal sklon 6°. Doskočisko v dĺžke 85 m
zrodili na jeho rysovacej doske, dosiahol malo sklon 37°, mierny prechod na rovinu
počet 455 matríc a plánov. Pokračoval aj v meral 45 m a končil 115 m dlhým dojazdom
lyžiarskej funkcionárskej kariére, vo funkcii k amfiteátrovému hľadisku. Zemné práce

vykonala firma Ing. Zubera z Kežmarku, 52 m vysokú nájazdovú
vežu, rozhodcovskú vežu a tribúnu
postavila firma arch. Šašinku z Popradu. V oblúku mostíka na konci
dojazdu sa vynímala amfiteátrová
tribúna pre 1500 divákov. Pod ňou
boli šatne, sociálne zariadenia a
ošetrovne pre pretekárov, kancelárie, ohrievárne a bufety. Celá stavba si vyžiadala náklady vo výške
vtedajších 260 000 Kčs. Samotný
Jarolímek bol počas Pretekov FIS
1935 členom organizačného výboru vo funkcii predsedu technického odboru.
Jarolímkov mostík na Štrbskom
Plese bol až do roku 1952 najväčším skokanským mostíkom v bývalom Československu, posledné preteky sa na ňom uskutočnili
v roku 1956, definitívne bol odstránený v
roku 1965 pred výstavbou nových mostíkov pred MS 1970. Samotný Jarolímek bol
poslednýkrát na Štrbskom Plese počas MS
1970 ako čestný hosť ich organizátorov vo
veku takmer 82 rokov, zomrel len 3 dni po
skončení týchto majstrovstiev 25. 2. 1970.
Ďalším Čechom, ktorý patril v lyžiarskych
a turistických aktivitách v období medzi dvoma svetovými vojnami na Štrbskom Plese
k neprehliadnuteľným, bol rodák z Třinca
František Bujak, ktorý patril k priekopníkom lyžovania vo Vysokých Tatách. Prvým písomným záznamom o jeho aktivitách priamo na
Štrbskom Plese je jeho výsledok v behu na
lyžiach na 18 km na vtedajších M – ČSR, kde
obsadil 2. miesto, v tom istom roku zvíťazil
aj v behu na 50 km na lyžiarskom maratóne
Gelnica – Košice, ktorý usporiadal lyžiarsky
oddiel KAC Košice. Vtedy súťažil ako pretekár Karpathenvereinu z Tatranskej Polianky.
Športový klub Vysoké Tatry, ktorý vznikol 5. 12. 1926 v Starom Smokovci a začal
sa pôvodne orientovať hlavne na lyžovanie,
založil už roku 1932 vo Vysokých Tatrách
v štyroch osadách profesionálnu lyžiarsku
školu, ktorú na Štrbskom Plese viedol práve František Bujak. V tomto čase sa ťažisko
športového diania presunulo práve na zimné sezóny a tak Bujak ako profesionálny
lyžiarsky tréner zaúčal do tajov tohto špor-
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tu nových nadšencov. Okrem toho sa však
návštevníci Štrbského Plesa venovali aj
iným športovým aktivitám. Tenistom slúžili
dobre upravené dvorce pri vile Marína a začínajúcich záujemcov o tento šport ochotne
do jeho pravidiel zaúčal tiež profesionálny
tenisový tréner Bujak. V zime sa tenisové
kurty menili na klzisko, na ktorom bolo od
roku 1928 usporiadaných tiež niekoľko krasokorčuliarskych súťaží a od roku 1930 bolo

Stará Chata pod Soliskom.

na Štrbskom plese aj viacero pretekov rýchlokorčuliarov.
Po vyhlásení autonómie Slovenska v októbri 1938 sa začali vytvárať aj podmienky
na vznik novej organizačnej štruktúry telesnej výchovy a športu. Už v januári 1939
vznikol Klub slovenských turistov a lyžiarov
/KSTL/, ktorý začal riadiť lyžovanie na Slo-

Občerstvenie hokejistov cez prestávku zápasu

vensku prostredníctvom miestnych lyžiarskych odborov, ktoré boli priamo napojené
na Lyžiarsky zbor KSTL so sídlom v Banskej
Bystrici. Jeho členmi zo Štrbského Plesa boli
hneď traja športoví činovníci, a to Gustáv
Nedobrý ako podpredseda zboru, Ján Zalčík
ako člen výboru a František Bujak ako referent cvičiteľov.
Počas Slovenského štátu sa pravidelne na
Štrbskom Plese konali aj lyžiarske kurzy čle-
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nov finančnej stráže, ktoré tiež viedol vtedajší najznámejší lyžiarsky učiteľ zo Štrbského
Plesa František Bujak. Konali sa dvakrát do
roka po 6 týždňov a zúčastňovalo sa na nich
50-60 lyžiarov. Každý kurz sa končil skúškami a pretekmi v behu na lyžiach na 18 km,
alebo pretekmi na 25 km. Na záver sa uskutočnil aj výber talentov pre pretekové lyžovanie. Najlepších lyžiarov potom rozmiestňovali do služby na stráženie štátnych hraníc
vo Vysokých Tatrách,
na Orave, v Zamagurí
a na severných hraniciach východného
Slovenska.
V roku 1943 bol
na Štrbskom Plese
na svahoch Predného
Soliska vďaka riaditeľovi kúpeľov Jánovi
Vila Prašivá.
Zalčíkovi postavený
prvý lyžiarsky vlek na
František Bujak sa počas života na ŠtrbSlovensku, ba čo viac skom Plese aj oženil, zobral si bohatú „Prav celom bývalom Čes- žandu“, s ktorou postavili na Novom Štrbkoslovensku. Práce na skom Plese v roku 1933 rodinnú vilu, ktorá
jeho výstavbe viedol tiež aktívny lyžiar, cvi- sa dlhé roky nazývala aj Bujakovou vilou.
čiteľ a bývalý pretekár František Bujak s po- V tejto vile počas druhej svetovej vojny ukrýmocou študentov, ktorí boli ubytovaní vo vile val určitý čas pod falošnou identitou aj svojPopelka pri Štrbskom plese. Vedľa hornej ho priateľa a rodáka z Třinca, Karla Jedličku,
stanice lyžiarskeho vleku, v nadmorskej výš- bývalého vynikajúceho hokejistu a lyžiara.
ke približne 1 860 metrov n. m. bola vybudo- Častým hosťom vo vile bol aj jeho priateľ,
vaná aj zimná útulňa – Chata pod Soliskom, vynikajúci československý tenista a hokektorá bola postavená na kamenných zákla- jista Jaroslav Drobný, ktorý v roku 1949
doch a oficiálne bola spus- emigroval, no môže sa hrdiť víťazstvom na
tená do prevádzky 6. 2. 1944.
V prvopočiatku
fungovala ako
sezónny lyžiarsky
bufet, za druhej
svetovej vojny
ju používali aj
partizáni, úplne
dokončená bola
až v roku 1946.
Svietilo sa v nej
petrolejkou a vykurovaná bola
veľkou
pecou
na koks, ktorého
však nikdy nebolo dosť, takže sa v
nej viac spaľovalo drevo z okolitých
lesov. Prvým chatárom na tejto chate bol František Bujak, lyžiarsky a
športový inštruktor Kúpeľov na Štrbskom Plese, ktorý sa staral o jej prevádzku a tiež aj o prevádzku lyžiarskeho vleku až do roku 1955. Počas
letných mesiacov vyučoval tenis a
Starý vlek z roku 1943.
požičiaval tiež člnky na jazere.
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najslávnejšom svetovom tenisovom turnaji stolnotenisových turnajov a šachového turvo Wimbledone, 4-násobným víťazstvom na naja. Pri viacerých z nich bol aj ako rozhodtenisovom French Open a tiež striebornou ca a dokonca aj ako športovec. Osobitne sa
medailou z hokejového turnaja na ZOH 1948 angažoval vo výchove nových hokejových
vo Sv. Moritzi vo Švajčiarsku. Bujak vilu po rozhodcov. Možno jeho najvýznamnejšou
druhej svetovej vojne predal štátu pre repre- funkciou bol post tajomníka Organizačného
zentačné účely Slovenskej národnej rady, ne- výboru Pretekov FIS 1935 na Štrbskom
skôr sa z nej stalo účelové zariadenie vlády, Plese.
v súčasnosti ju spravuje pod názvom LimboČo sa týkalo samotného hokeja v činnosra Úrad vlády SR.
ti ŠKVT, tento nápad vznikol zo základnej
Tým tretím Čechom, ktorého prínos dnes myšlienky priniesť do kúpeľného a liečebnézhodnotíme, bol Miloslav Slavík,
ktorý prišiel do Vysokých Tatier
po roku 1923 a strávil tu viac
ako 20 rokov pracovného života. Čo sa týka športového života, za toto obdobie bol prakticky
pri všetkom, čo sa vo Vysokých
Tatrách udialo. Pracovne bol zamestnaný ako úradník na Tatranskej elektrickej vicinálnej dráhe
potom, ako ju prevzala Legiobanka. Bolo to práve v jeho byte
v staničnej budove Tatradráhy
v Starom Smokovci, kde sa 5. Hokejový zápas na jazere Štrbské pleso.
12. 1926 stretlo 22 športových
nadšencov, aby založili Športový klub Vy- ho miesta divácky atraktívny šport, ako sa
soké Tatry /ŠKVT/. Hneď na tomto prvom to stalo napr. v poľskej Krynici, najmä však
stretnutí bol Slavík zvolený za zapisovate- vo švajčiarskom Davose. Hoci Miloslav Slaľa tohto nového klubu, neskôr zastával aj vík osobne bol sprvu odporcom založenia
funkciu tajomníka a podpredsedu. Vznik hokeja v ŠKVT, neskôr si však uvedomil jeho
tohto nového česko-slovenského športového potenciál a stal sa jeho veľmi aktívnym funkklubu mal nielen športový aj veľký národný cionárom. S jeho funkcionárskou činnosťou
je spojený aj vznik
rozmer, pretože bol
hokejového turnaja o
určitou protiváhou
Tatranský pohár, ktodovtedy
dominantnému nemecrého prvý ročník sa
ko - m a ďa r s k é m u
uskutočnil na prelome
športovému klubu
rokov 1929/1930 ešte
Karpatheverein.
pod názvom hokejový
Samotná myšturnaj o Pohár Palace
lienka na vznik
sanatória Dr. Szontagha, a tak sa stal
ŠKVT napadla Slavíkovi v roku 1925,
tento turnaj, ktorý sa
kedy sa už podieľal
po niekoľkých rokoch
pri organizácii Majorganizátorsky preniestrovstiev Európy v
sol do Popradu najstarším v Československu,
kanadskom hokeji
druhým najstarším v
na Štrbskom Plese
Európe a tretím naja v Starom Smokovci. Aj keď bol
starším na svete! Jednotlivé zápasy prvých
ľadový hokej jeho
ročníkov tohto hokesrdcovou záležitosťou, ako funkcionár
jového turnaja, napr.
ŠKVT sa podieľal
počas jeho III. ročníka
nielen na organi- Miloslav Slavík (v strede).
v roku 1932, sa hrali
zácií mnohých nánielen na klzisku v Norodných a medzinárodných turnajov, ale aj vom Smokovci, ale aj v Tatranskej Lomnici a
niekoľkých desiatok lyžiarskych pretekov, na hladine Štrbského plesa.
volejbalových turnajov, tenisových turnajov,
Miloslav Slavík však veľmi aktívne pôsobil

aj ako dopisovateľ pre viaceré české i slovenské noviny a časopisy, napr. aj pre Krásy
Slovenska. Keď ŠKVT začal v roku 1931 pri
príležitosti svojho piateho výročia vydávať
vlastný časopis „Vysoké Tatry“, bol jedným
z jeho redaktorov. Časopis neslúžil len pre
informovanie členov klubu, ale aj na propagáciu Vysokých Tatier v celom Československu. Až do svojho odchodu späť do Čiech, do
Prahy, pôsobil aj ako predseda Klubu československých filatelistov v Poprade.
Vznik novej Slovenskej republiky pocítil Slavík ako Čech
aj na vlastnej „koži“, keď bol v
rokoch 1939 – 1940 uväznený
v koncentračnom tábore v Ilave.
Odtiaľ bol neskôr prepustený, aj
na základe intervencie vedenia
Tatradráhy. Po návrate do Tatier
sa zapojil opäť do funkcionárskej
činnosti v ŠKVT, ale aj do politických aktivít proti vtedajšiemu
režimu. Zo služobných dôvodov
sa na jar 1945 presťahoval naspäť do Prahy. Na Tatry, Poprad
a Slovensko však nezanevrel o
opakovane sa sem aj v ďalších rokoch vracal, najmä na základe pozvaní pri okrúhlych
výročiach tatranského a popradského ľadového hokeja. Na požiadanie popradských
funkcionárov spracoval aj históriu tatranského a popradského hokeja pri príležitosti 50.
výročia jeho vzniku.
Podľa knihy kolektívu autorov
„Česká stopa v Tatrách“
voľne spracoval Peter Chudý

TATRANSKÁ LEKÁREŇ Vás pozýva
do svojich novootvorených priestorov
priamo na Štrbskom Plese. Lekáreň
Vám ponúka ochotný prístup personálu, ktorý Vám vždy rád poradí a poskytne komplexnú lekárenskú pomoc.
Nájdete nás na adrese Limbová 10,
059 85 Štrbské Pleso. Otváracie hodiny sú od 8:00 hod. do 17.00 hod. od
utorka do soboty. Tešíme sa na Vás.
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V minulom čísle novín sme uverejnili 1. diel seriálu ZNÁME OSOBNOSTI a ŠTRBA, ktorý spracoval náš spoluobčan Pavel Pantůček.
Dnes vám prinášame 2. diel a v tejto rubrike budeme v našich Štrbských novinách pokračovať.
redakcia

Poetická tvár
starej Štrby
a okolia

Večer na salaši
Jacka Štrbáka

2. SPOLOK DETVAN
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Rudolf Pokorný Večer na salaši Jackově (1886)
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Pavel Pantůček

Vážení spoluobčania,
blíži sa 100-té výročie od ukončenia 1. svetovej vojny. Chceme vás poprosiť, ak vlastníte z obdobia 1. svetovej vojny fotografie, dokumenty
alebo predmety, prineste nám ich na obecný úrad, kde si ich odfotíme alebo oskenujeme a vrátime späť. K tomuto výročiu pripravujeme
mimoriadne vydanie Štrbských novín.
V prípade, že spoznávate na uvedenej fotografii niektorého z vojakov, oznámte nám informáciu na obecný úrad – tel. č. 052/7878 814.
Zatiaľ sú nám dostupné informácie, že na fotografii je Pavol Erdziak Trotko (1) a Pavol Gotthardt (2).
Za ochotu a pomoc vám vopred ďakujeme.
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Aktuálne informácie z futbalového diania

Žiaci na tohtoročnom futbalovom turnaji vo Važci.

Po neúspešnej minulej sezóne sme začali prípravu s cieľom omladiť mužstvo a dať
šancu domácim chlapcom. Spoluprácu sme
ukončili s P. Tkáčom, D. Bednárom, P. Pitoňákom, M. Biskupom, V. Šlosárom, M. Pavličkom, P. Bujňákom a na hosťovanie do Svitu
sme uvoľnili M. Miženka.
V našom mužstve sme v tejto sezóne privítali M. Kováča, P. Kováča, D. Mikulu, P. Kičina,
K. Daniela, T. Jacka, S. Kleina, M. Tomesa a V.
Bambushkara. Po náročnom zranení začal tré-

novať T. Hurajt a po 4. kole sa k nám pridal
Ľ. Brezina. Napriek veľkým zmenám a ťažkému vylosovaniu sme nečakali taký katastrofálny začiatok. Navyše sa hneď v 2. kole zranil pilier obrany D. Adler a v 5. kole D. Mikula.
Dosť ma mrzí aj to, že sme oslovili domácich
chlapcov v dorasteneckom veku, aby sa s
nami zapojili do tréningového procesu a oni
napriek súhlasu, neboli na tréningu ani raz.
V zápasoch nás trápi hlavne koncovka a aj
preto nezískavame body. Pozitívom je aspoň

Výstup na Štrbský štít 2018
Dňa 9.9.2018 sa uskutočnil za priaznivého turistického počasia už 38.
ročník výstupu na Štrbský štít. Trasa
výstupu viedla od hotela FIS na Štrbskom Plese cez Mlynickú dolinu, Vodopád Skok, Capie pleso až na vrchol
Štrbského štítu do výšky 2381 mnm.
Účastníci výstupu za necelé 4 hodiny
prekonali 1300 výškových metrov.
Odmenou za vynaloženú námahu bol
Účastnícky list a ponožky s logom
Štrbského štítu.
Výstup na štít trval takmer 4 hodiny.

to, že v posledných zápasoch sme sa do šancí
dostali, a tak všetci veríme, že nám to tam už
konečne začne "padať". Po zranení už začína
trénovať D. Adler a zo zahraničia sa vrátil M.
Mačák, ktorý by už mal nastúpiť v derby proti
L. Tepličke. Taktiež po 7-týždňovom výcviku
by sa mal vrátiť D. Penxa. Nesmiem zabudnúť
na starších hráčov, ktorí nám v rámci možností pomáhajú. Ide o M. Macka, M. Jackoviča, M. Levockého, P. Otčenáša a J. Hyrjaka. A
zároveň im patrí aj moje poďakovanie, pretože
na ihrisku nie sú iba do počtu.
Napriek zlému začiatku vás chcem, milí Štrbania
poprosiť, aby ste si našli cestu na futbalové ihrisko a
prišli povzbudiť chlapcov.
Ján Vitko,
tréner „A“ mužstva FO
Futbalový oddiel ŠK Štrba začal aktívne
pracovať s mládežou. Založili detský futbalový krúžok pre najmenších (3-7 rokov). Prihlásili sa do súťaže spoločne s deťmi z Važca. Je to kategória detí do 13 rokov – U13,
ktorí hrajú v rámci okresu Liptovský Mikuláš
turnajovou formou. Pre nedostatok dorastencov sa mužstvo Štrby spojilo so Švábovcami. Snahou futbalového oddielu je vytvárať
priaznivé materiálno-technické podmienky
pre prácu s mládežou, čo by znamenalo aj
rozšírenie hráčskej základne, a tým zabezpečenie väčšieho počtu hráčov v seniorskom
mužstve zo Štrby.
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zasmejme sa
Pred domom sa pýta sused suseda,
ktorý balí do auta kufre:
- Kdeže sa zberáte sused, taký nabalený.
- Veziem manželku na dovolenku.
- Teraz na jeseň?
- Prečo nie, veď je akurát babie leto!

Babie leto končí
a začína ježibabie leto.

Ráno sa nahnevaná žena pýta manžela:
- Okamžite mi vysvetli, prečo si v noci
vykrikoval zo spánku: to sú krásne oči,
to sú krásne oči!
- Ale miláčik, snívalo sa mi, že si
konečne navarila vynikajúcu hovädziu
polievku.
Rozprávajú sa
dve blondínky.
-Ja keď večer
vypijem kávu nedokážem zaspať.
-Vidíš a u mňa je
to presne naopak.
-A to ako?
-Ja keď zaspím,
nedokážem vypiť
kávu.

Hovorí jedna
vdova druhej:
- Mne manžel
umrel pol roka po
svadbe.
- Aspoň dlho
netrpel - poznamenala druhá.

V škole cez prestávku sa chvália
dvaja prváci:
- Môj otec je historik.
- A moja mama zase hysterička.
Mám sa aj vyzliecť,
pán doktor?

Do poradne v
záhradkárskom
časopise prišla
nasledujúca
otázka:
- Aká má byť
pivnica, aby víno
vydržalo čo
najdlhšie?
Odpoveď redakcie znela:
- Zamknutá.

Ďakujem, netreba,
videl som Vás v lete na kúpalisku
a stačilo mi.

V predajni zbraní
kupuje žena
revolver.
- A ako budúca
vdova nemám
nárok na zľavu?
Na políciu dobehne muž a kričí:
- Zatvorte ma pán policajt, udrel som
ženu!
- A je zranená, alebo nebodaj mŕtva?
- Ale kdeže, myslím, že sa jej nič
nestalo.
- Tak môžete ísť kľudne domov.
- Preboha, len to nie, ona čaká pri
vchode!

Tak sa mi zdá, že nám sem
nasadili agenta provokatára...

ČUČO

U lekára:
- Čo mám robiť, pán doktor, aby som
schudla?
- Pohybujte hlavou zľava doprava a
sprava doľava!
- A ako často?
- Vždy keď pred vás predložia jedlo.

Na súde:
- Obžalovaný, prečo ste ukradli to
auto?
- Myslel som si, že už nemá majiteľa.
- A to vás ako napadlo?
- No stálo pri cintoríne.

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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