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

100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny
Sté výročie od ukončenia tejto vojny si pripomenieme

18. novembra 2018 o 16.00 hod.

1. svetová vojna trvala od 28. 7. 1914 do 11. 11. 1918.

položením vencov k pamätníku a kultúrnym programom
v sále Kultúrneho domu v Štrbe s názvom „Zbohom“
v podaní FS Vranovčan.
Srdečne vás pozývame!
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volebné obdobie 2014 - 2018 sa blíži k záveru
Vážení spoluobčania,

fasáda, zateplenie) – kultúrneho domu,
spoločenského domu, obecného úradu,
realizácia drevených autobusových zastávok, výstavba multifunkčného ihriska
30x40 m s umelou trávou pri športovom
štadióne v obci, rekonštrukcia verejného
osvetlenia v Štrbe, Tatranskej Štrbe, rozšírenie verejného osvetlenia na Štrbskom
Plese pri vstupe, nová vianočná výzdoba,
rekonštrukcia kanalizácie od hotela FIS až
po železničnú stanicu na Štrbskom Plese, výstavba kontajnerových stojísk pred
medveďom v Štrbe, Tatranskej Štrbe a
na Štrbskom Plese, sanácia nelegálnych
skládok, zakúpenie traktora s vlečkou na
separovaný zber, nový uličný informačný
systém, zabezpečenie techniky pre hasičov – vozidlo TATRA 148, protipovodňový

vody v jazere Štrbské pleso (zlepšenie
kvality), výstavba kanalizácie na ulici
Čsl. armády pri potoku – vstup do obce
od Važca, úprava pamätníka Smútiaca
mať, intenzívny archeologický výskum
v Šoldove, zahájenie činnosti Domu seniorov, opätovné vydávanie Štrbských novín,
organizovanie celého radu kultúrnych a
športových podujatí počas celého volebného obdobia, dvojdňové oslavy 200.
výročia narodenia MUDr. Markušovského
v Štrbe i Maďarsku.

býva dobrým zvykom, ale aj morálnou
povinnosťou volených predstaviteľov, aby
po skončení volebného obdobia vyhodnotili zámery, úlohy a predsavzatia, ktoré si
stanovili na začiatku svojej práce.
V prvom rade mi dovoľte, aby som sa
vám úprimne poďakoval za dôveru, pomoc a korektnú spoluprácu, vďaka ktorej
sa nám darí našu obec úspešne rozvíjať a
zveľaďovať a postupne posúvať dopredu.
Štyri roky uplynuli veľmi rýchlo. Môžem
konštatovať, že uplynulé obdobie bolo veľVážení spoluobčania,
mi náročné, ale aj úspešné. Podarilo sa
tesne pred ukončením volebného obdonám realizovať celý rad významných aktibia, chcem úprimne poďakovať všetkým
vít, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života
vám - obyvateľom Štrby, Tatranskej Štrby
vo všetkých troch častiach obce.
a Štrbského Plesa za
Okrem každokorektnú spoluprácu.
dennej adminisČokoľvek, čo sme
tratívnej činnosti,
dosiahli nie je výsledvy - ako obyvatelia
kom činnosti jednotlivobce, iste viac vníca, ale spoločnej prámate najmä časť
ce volených orgánov,
investičnú,
mospoločností, v ktorých
dernizačnú a premá obec majetkovú
vádzkovú, čo sa
účasť, ale aj ostatných
postavilo, opravilo
organizácií, inštitúcií
a vynovilo, ako
a zariadení, cirkví,
zvládame údržbu
spolkov, združení, ktokomunikácií v lete,
ré v obci pôsobia.
či v zime, ako zvláVždy a vo všetkom
dame údržbu vesa dá urobiť viac, leprejných priestranšie, rýchlejšie. Záleží
stiev, správu a
na uhle pohľadu. Je na
údržbu cintorína
každom, aký si zvolí.
a Domu smútku
Za seba však môžem
a celý rad ďalších Novozvolený starosta s poslancami po skončení 1. slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľpovedať, že sme urobežných činnos- stva v decembri 2014.
bili, čo bolo v našich
tí, ktoré patria ku
každodennému životu našej obce a ktoré vozík, spracovanie a schválenie územné- silách, schopnostiach a možnostiach – tie
ho plánu obce, vybudovanie fitnesparku sú v mnohom rozhodujúce.
vnímame ako samozrejmé.
Všetko, čo sme v obci spoločne vykonali,
Počas celého volebného obdobia na sídlisku v Tatranskej Štrbe, úprava
sme pracovali na viacerých projektoch hlavnej komunikácie cez obec a Tatranskú by sme si mali vážiť. Len vlastnou aktivitou
a akciách, o ktorých vás pravidelne a pod- Štrbu, úprava komunikácie k železničnej si vytvoríme lepšie podmienky pre krajší a
robne informujeme prostredníctvom obec- stanici v Tatranskej Štrbe, úprava všet- pokojnejší život v našej obci. Pevne verím,
ného televízneho vysielania a Štrbských kých miestnych komunikácií a chodníkov že aj naďalej bude miestna samospráva
novín. Spomeniem aspoň to najpodstat- na Štrbskom Plese, oprava vodovodu na pracovať tak, aby naša obec napredovala.
nejšie: úspešné zorganizovanie 27. Sveto- ulici Hlavnej pri vstupe do obce a rozšíre- Bude našou snahou podporovať nové aktivej zimnej univerziády a zmodernizovanie nie vodovodu na ulici Brezovej, realizácia vity v obci a šíriť dobré meno obce.
športového areálu na Štrbskom Plese, oplotenia cintorína z východnej strany od
výstavba optickej siete pre vysokorých- objektov Poľnohospodárskeho družstva,
lostný internet v Štrbe, Tatranskej Štrbe a výstavba amfiteátra k budove obecného
na Štrbskom Plese, výstavba optickej káb- úradu, rekonštrukcia telocvične v Tatranlovej televízie v Štrbe a Tatranskej Štrbe, skej Štrbe, bezpečnostný kamerový sysMichal Sýkora
starosta obce
rekonštrukcia obecných budov (strecha, tém na Štrbskom Plese, realizácia úpravy
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Informácie pre voličov o komunálnych voľbách
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7,00 do 22,00 hodiny. Právo voliť
do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Obec má zriadené dva volebné obvody
a štyri okrsky
– Volebný obvod č. 1 – Obec Štrba (dedina) - hlasujú občania bývajúci na uliciach:
Okrsok č. 1
Miestnosť na hlasovanie – v budove
Obecného úradu v Štrbe
– Hlavná , Družstevná, SNP, 29. januára,
Raštub, J. Kráľa, Hviezdoslavova, Školská,
P.Z. Vrbického, Štepánkovická, Mlynská,
Strmá, Krátka
Okrsok č. 2
Miestnosť na hlasovanie v klube ZŤP
v Spoločenskom dome v Štrbe
– Čsl. armády, Tatranská, Brezová, Poľná, Liptovská, J. Gejdoša, A. Sládkoviča,
M. Janošku,
1. mája, Štefánikova, M. Benku, Dr. Markušovského, Jurkovičova, Krôn
– Volebný obvod č. 2 – časti obce Tatranská Štrba a Štrbské Pleso – hlasujú občania bývajúci na uliciach:
Okrsok č. 3
Miestnosť na hlasovanie v budove Obecného úradu v Tatranskej Štrbe
– časť Tatranská Štrba – Bellova, Horská, Lesná, Lúčna, Partizánska, Popradská,
Rekreačná, Štefánikova, Štúrova, Železničná
Okrsok č. 4
Miestnosť na hlasovanie v budove Obecného úradu na Štrbskom Plese
– časť Štrbské Pleso - K vodopádom, Kúpeľná, Limbová, Maše Haľamovej, Móryho,
Poštová, Pri jazere, Szentiványiho, Športová
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní
totožnosti a po zázname v zozname voličov
dostane volič vo volebnej miestnosti od
okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce
a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre
voľby starostu obce a hlasovací lístok pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky po-

tvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným
podpisom.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov
vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie
hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje
volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov,
aký počet poslancov má byť vo volebnom
obvode zvolený. Volebný obvod č. 1 volí sa
6 poslancov, volebný obvod č. 2 volia sa
3 poslanci.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu
obce zakrúžkuje volič poradové číslo len
jedného kandidáta.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre
voľby starostu obce.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v obci Štrba

Obec Štrba uverejňuje podľa § 173 ods.
2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
1.	Milan Foltin, Ing., 61 r., podnikateľ, Štrba, Štěpánkovická 760/31, NEKA
2.	Zuzana Gavalierová, PhDr., 42 r., zdravot-

ná sestra, Štrba, M. Janošku 393/32, Slovenská národná strana
3.	Pavol Hurajt, Mgr., 40 r., prevádzkar
reštauračného zariadenia, Štrba Štefánikova 552/25, NEKA
4.	Tomáš Hyben, Ing., PhD., 35 r., riaditeľ
zariadenia sociálnych služieb, Štrba, SNP
293/2, Slovenská národná strana
5.	Marián Macko, Ing., 38 r., riaditeľ údržby,
Štrba, Štěpánkovická 757/28, NEKA
6.	Michal Pavela, 53 r., príslušník útvaru letiskovej ochrany, Štrba, Čsl. armády 18/18,
Slovenská národná strana
7.	Michal Šerfel, PaedDr., 60 r., obchodný
manažér, Štrba, Krôn 371/20, NEKA
8.	Marek Tekeľ, Mgr., 37 r., učiteľ ZŠ, Štrba,
Hviezdoslavova 711/7,NEKA
9.	Dagmar Vincová, Ing., 52 r., zástupkyňa starostu obce, Štrba, 1.mája 525/26,
SMER-sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí: 6 poslancov
Volebný obvod č. 2
1.	Július Fabian, Ing., 52 r., dopravný námestník, Štrba-Tatranská Štrba, Bellova
62/2, SPOLU-občianska demokracia
2.	Milan Figliar, 70 r., dôchodca, Štrba-Tatranská Štrba, Štefánikova 70/21, SMER-sociálna demokracia
3.	Adriana Smoleňáková, 45 r., podnikateľka, Štrba-Tatranská Štrba, Štúrova 73/25,
Slovenská národná strana
Vo volebnom obvode sa volia: 3 poslanci

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce v obci Štrba

Obec Štrba uverejňuje podľa § 178 ods.
2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
1.	Michal Sýkora, 65 r., starosta obce, Štrba, SNP 335/37, NEKA.
Jitka Šuleková
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65. výročie FS Štrbän
Ak chce človek spoznať dušu národa, to čo je v nej najhlbšie skryté, musí sa naučiť porozumieť reči a piesňam ľudu. Piesne sa rodili v izbietkach dreveníc, na lúkach, na poliach, v hore. Piesne sprevádzali všetky zvyky a obyčaje počas celého roka. V piesňach rozmotávali klbká svojich
osudov. Vznikali hodnoty, ktoré pretrvávajú veky.
Zachovať to najcennejšie – pôvodnosť piesne, spevu, reči, kroja a odovzdávať to ďalším generáciám – o toto poslanie sa v Štrbe starali folklórne
súbory - Roľnícky dorast Štrba, Jánošík, Pioniersky tanečný súbor Osemročnej strednej školy v Štrbe, Horec, Štrbian a v súčasnosti detský
folklórny súbor Štrbianček a folklórna skupina Štrbän.

Súčasná FS Štrbän.

História organizovaného folklóru v Štrbe
siaha až do roku 1926. Vtedy vznikol v
Štrbe národopisný krúžok Jánošík, ktorého prvé vystúpenia mali viac divadelný
charakter. Viedol ho Ján Tomko Kolár.
V roku 1930 sa súbor predstavil s
veľkým úspechom na dožinkových slávnostiach v Švábovciach. Tanečníkov nacvičoval Ján Otčenáš Janík, ktorý sa učil
odzemok, verbunk a tance s valaškou od
speváka a učiteľa Farkaša. Skupina sa volala Roľnícky dorast Štrba. V roku 1932 sa
predstavil v Nitre na Pribinových oslavách
a v roku 1937 zahraničným účastníkom
na Štrbskom Plese scénickým pásmom
„Večer na salaši“. Ďalšími vedúcimi boli
Ján Bačík, Michal Havaš, Ján Kratochvíla,
Ján Tomko.
V roku 1949 si v Štrbe vypočuli miestnu folklórnu skupinu hudobný skladateľ
Pavol Tonkovič, člen činohry SND Karol
Zachar, režisér SND Ivan Teren a Martin
Ťapák, ktorí zbierali hudobno-spevácky
a tanečný materiál pre zakladajúci sa
Slovenský ľudový umelecký kolektív. Do
SĽUK-u odišli speváčky Mária Kováčová
(Kostrošová) a Emília Garajová (Dvořáková). V SĽUK-u účinkovali aj Ján Kratochvíla a neskôr Jana Doležalová.
V roku 1953 sa po prvý raz konali vo

Východnej národopisné slávnosti, ktorých sa zúčastnilo sedem obcí a medzi
nimi aj mladí tanečníci a speváci zo Štrby. Súbor ďalej pokračoval pod vedením
Pavla Hurajta, neskôr spolu aj s Jánom
Balážom. Našu obec reprezentovali aj na
spartakiáde v Prahe. Do roku 1964 súbor
viedol Pavol Otčenáš. Popri folklórnom súbore Jánošík, ktorý vystupoval na rôznych

Zakladajúci členovia FS Štrbän (r. 1953).

slávnostiach a súťažiach v Žilinskom kraji
i vo Vysokých Tatrách, s veľkým úspechom účinkovala žiacka tanečná skupinka
pod vedením učiteľky Valérie Keťovej. Volali sa Pioniersky tanečný súbor Osemročnej strednej školy.
Rozkvet zaznamenal detský folklórny
súbor v roku 1953 pod vedením učiteľa
Jána Šorala a udržiaval si prvenstvo v
rôznych súťažiach. Vytvoril si aj ľudovú
hudbu, v ktorej bol primášom, na kontrabase hral Michal Hyben a na husliach
žiaci Gustáv Šoral, Ján Fajkiš, Pavol Tomko, Ondrej Garaj i Pavol Marec. Pioniersky tanečný súbor Štrbän vystupoval na
slávnostiach vo Východnej a Strážnici. Na
harmonike sprevádzal Ján Majerčík.
V roku 1957 účinkoval v československo-francúzkom filme „V proudech”.
V roku 1958 sa súbor stal celoslovenským víťazom v súťaži tvorivosti mládeže
a ako najvyššie ocenenie získal Jilemnického odznak.
V roku 1961 a opakovane v roku 1962
ako najlepší detský súbor vystúpil na reprezentačnom koncerte víťazov detskej
časti ústredného kola súťaže talentovanej
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mládeže v Parku kultúry a oddychu v Prahe. V súťaži s názvom „S piesňou je život
krajší“ v Bratislave vyhrali naše detské
speváčky Zuzana Šuleková Devečková a
Anna Kičinová Milanová. Pri detskom súbore sa vytvorila ľudová hudba pod vedením Jozefa Janiša.
Po odchode Janiša a Šorala začala detská folklórna skupina stagnovať.
Folkloristi sa zomkli v roku 1970 a asi
120 občanov rôznych vekových kategórií
účinkovalo v kultúrnom programe v rámci Majstrovstiev sveta 1970 a predviedli
Štrbskú svadbu. Účinkovali i v rovnomennom televíznom filme.
V tomto roku začala pravidelnú činnosť ženská spevácka skupina, ktorú
viedol Kornel Jurčo. Neskôr sa skupina
rozšírila o mužských členov a začali pod
rovnakým názvom Štrbän nacvičovať ucelené programy ako napr. Kúdelná izba,
Od Lucie vo Vilie, Nosenie darov, Čepčienka,
Svadba, Na Mlynici, Keď sobota večer príde,
Sadenie stromčekov a mnoho ďalších.
Folklórna skupina sa predstavila na festivaloch, súťažiach, rôznych podujatiach,
prehliadkach s celoštátnym rozsahom,
ale i v zahraničí, napr. v Nemecku, Poľsku, Maďarsku, v bývalom ZSSR a v Juhoslávii. Účinkovala pri nahrávaní filmových produkcií – Rodinná pošta, Kolotoč,
Pečieme na Vianoce, Robota ťa mamko,
Štrbská svadba, Vinšujem Vám tieto sviatky, Roky nezastavíš, Kura melancholik,
Kapura. Na súťažiach krajských i celoslovenských obsadzovala popredné miesta.
Z medzinárodnej rozhlasovej nahrávky
viachlasných spevov Prix Bratislava 1977
si spomedzi účastníkov z 13 európskych
štátov odniesla 1. miesto a zlatú medailu ako zástupca bratislavského rozhlasu.
FS Štrbän vydala magnetofónovú nahrávku „A v tej Štrbe” a nahrala mnoho štrbských piesní v rozhlase v Banskej Bystrici,
Košiciach i v Bratislave.
Od roku 1983 viedla skupinu Anna Švorcová a v rokoch 1997 - 2003 Pavol Sokol.
V roku 2010 Anna Švorcová opäť prevzala
vedenie a posledné 3 roky členky pracovali pod vedením Zuzany Šulekovej s organizačnou vedúcou Ľubomírou Otčenášovou.
Na harmonike niekoľko rokov sprevádzal
FSk Štrbän i FS Horec Pavol Marec.
Detský folklórny súbor už s názvom
Štrbianček bol založený v roku 1983 a
pracuje dodnes. V roku 2018 si pripomenul 35. výročie od svojho vzniku. V roku
1999 bývalí členovia detského folklórneho
súboru pod vedením Jána Krigovského a
Jána Baláža založili folklórny súbor Štrbian

a v roku 2000 ho premenovali na mládežnícky folklórny súbor Horec s organizačnou vedúcou Annou Tekeľovou a umeleckým vedúcim Kornelom Jurčom. Od roku
2006 do 2010 bola činná len mládežnícka
ženská spevácka zložka. V roku 2010 opäť
vznikla folklórna skupina mladých Štrbian,
tentokrát pod vedením Ivony Hurajtovej a
Jany Doležalovej. Skupina účinkovala asi
6 rokov.
30. septembra 2018 sa stretli folkloristi,
ktorí účinkovali vo folklórnych súboroch, či
skupinách v akomkoľvek období. Teší nás,
že prišli aj tí najstarší, ktorí účinkovali v súbore s názvom Jánošík, ale aj folkloristi,

tiach. Veríme, že sa nájdu ďalšie speváčky,
ktorým je folklór blízky a prídu do folklórnej skupiny Štrbän.
To bol stručný prierez históriou organizovaného folklóru v našej obci. Určite tento text nezachytil všetko, čo naše súbory
odprezentovali na súťažiach, festivaloch a
iných vystúpeniach. Preto by sme boli radi,
keby sme spolu s vami doplnili dôležité
momenty, ktoré v tejto histórii chýbajú, a
to nielen slovom, ale aj fotografiou a zachovali tak kus nášho vzácneho dedičstva pre
budúce generácie.
Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli informácie ohľadom minulosti organizovaného

V programe osláv 65. výročia FS Štrbän sa predstavil folklorista Štefan Štec so sprievodom ľudovej
hudby Hornád.

ktorí boli prvými členmi detského folklórneho súboru Štrbän a začínali písať históriu tohto súboru v roku 1953. Od vtedy už
prešlo 65 rokov.
S názvom Štrbän pracuje dnes s organizačnou vedúcou Ľubomírou Otčenášovou
ženská spevácka skupina, ktorá bola v
tomto roku oživená a prvýkrát sa predstavila pred domácim publikom v júni na
Štrbských folklórnych slávnostiach. Speváčky vystúpili bezprostredne pred muzikálom Kubo na Štrbskom Plese, zúčastnili sa spomienky na Jozefa Majerčíka vo
Východnej a úspešne obec reprezentovali
na Dni kroja v Banskej Bystrici, kde predstavili v jednotlivých obrazoch programu
všetky druhy štrbského kroja - sviatočný,
pracovný, smútočný, dievčenský, detský a
svadobný. Zbierajú štrbské piesne, učia sa
šiť jednotlivé prvky kroja, ale hlavne učia
sa od starších spievať, aby mohli nielen
zachovať to najcennejšie, ale aj odprezentovať štrbský folklór na folklórnych poduja-

folklóru a tiež za dokumentujúce fotografie
a verím, že v najbližšej budúcnosti tohto
materiálu získame ešte viac.
Všetkým, ktorí prijali pozvanie do sály
Kultúrneho domu v Štrbe, spieval folklorista Štefan Štec, ktorý úspešne vystupoval
v televíznej súťaži Zem spieva, so sprievodom ľudovej hudby Hornád. Členom za
účinkovanie v súboroch poďakoval starosta obce Michal Sýkora a venoval aj vzácnu publikáciu o ľudovom odeve „Odetí do
krásy”.
Folkloristov na slávnosti pri príležitosti
65. výročia folklórneho súboru Štrbän pozdravil aj Július Jackuliak, manažér umeleckého súboru Lúčnica a Gustáv Šoral,
syn Jána Šorala, zakladateľa Detského
folklórneho súboru Štrbän.
Ďakujeme všetkým za podporu a môžem
za všetkých folkloristov sľúbiť, že budeme
robiť všetko preto, aby folklór v našej obci
nezanikol.
Ľubomíra Otčenášová
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Lúčime sa s letom, vítame jeseň v DOME SENIOROV
Vzduch ochladol, lístie zožĺtlo, na terasu DOMU SENIOROV už slnko svieti pomenej a naši klienti svoje obľúbené piesne spievajú už v teple svojich
izieb a spoločenských miestností. Napriek tomu si dobrú náladu a teplo na tvári vieme vyvolať spomienkami na leto plné zážitkov, ktoré naši klienti
aj napriek vyššiemu veku veľmi radi zažívajú. Počas celého leta, aj začiatkom sme realizovali množstvo aktivít, podujatí a výletov.
Jún, júl a august bol bohatý nielen na
slnečné lúče, ale aj na rôzne akcie a výlety. Svoj zmysel pre prácu a úctu k svojmu
okoliu naši klienti ukázali už začiatkom júna
na dobrovoľníckom podujatí Naše mesto,
ktoré sa u nás realizovalo po prvýkrát, a
počas ktorého sme spolu s dobrovoľníkmi
z VÚB banky z pobočky Poprad zveľaďovali
okolie zariadenia, kosili trávu, hrabali lístie,
zberali šišky, vysádzali orgovány a muškáty. Popritom klienti spomínali na svoju mladosť a prácu, ktorú kedysi vykonávali, čím
sa sekundárne realizovala aj reminiscenčná
terapia, t.j. terapia spomienkami. V polovici júna sme sa s klientmi vybrali na výlet
na ranč do Betlanoviec, kde bol pre nich
pripravený výborný piknik pri dobrom jedle

Klauniáda pre skôr narodených.

a navyše mali možnosť zažiť hipoterapiu
prostredníctvom starostlivosti o kone. Spoločne ich mohli česať, čistiť, či kŕmiť, čo sa
našim klientom samozrejme páčilo najviac.
Hneď na druhý deň sme boli spolu odomykať vody jazera Štrbské pleso a zažiť
takmer až rozprávkovú atmosféru s vodníkom Poseidonom a medveďom Štrbkom.
Naši klienti si veľmi vážili čas, ktorý im v
ten deň venoval pán starosta Michal Sýkora, keď si pre nich ochotne našiel čas
chvíľu sa porozprávať a spoločne sa vyfotografovať. Odomykanie vôd sme využili
aj na prechádzku okolo jazera a načerpali
atmosféru, ktorú sme so sebou priniesli do
zariadenia.
Začiatok horúceho júla u nás patril úžasnému workshopu – Jóge pre seniorov.
Trénerka jógy Ing. Katarína Šeligová z popradskému centra HARMONY prišla našim

seniorom porozprávať o účinkoch jógy
na starší organizmus.
Cvičenie bolo špeciálne pripravené pre ľudí
so zníženou mobilitou
(chair jóga – jóga
na stoličkách) a bolo
zamerané na strečing
chrbtice, uvoľnenie kĺbov a prácu s veľkými
a malými svalovými
skupinami. V závere prebehla pútavá Výlet na Popradské pleso.
diskusia, počas ktoSmiech, radosť, dobrú náladu, vytrhnutie
rej mohli klienti spoločne zdieľať pocity z
cvičenia. Jóga pre seniorov mala obrovský z bežných chvíľ a výbornú energiu k nám
ohlas a niektorí naši klienti v auguste priniesli zdravotní klauni svojou
si krátku zostavu jógy pre- klauniádiou pre skôr narodených s podtitucvičujú doteraz samostatne lom „Smiech nepozná vek“. Cieľom týchto
spoločných stretnutí je najmä aktivizácia
na izbách.
Najväčším
podujatím pamäti seniorov, vytváranie hlbokých emotohto leta bolo pre nás cionálnych zážitkov a prinášanie humoru aj
dvojdňové podujatie Ľu- do všedných dní starších ľudí. Zdravotní
dové umelecké remeslá, klauni môžu vďaka pestrosti repertoáru
ktoré sa konali 21.7.2018 tém povzbudiť starších ľudí k citovým prena Štrbskom Plese, a kde javom a väčšej duševnej i fyzickej aktivite.
Záver horúcich augustových dní sme
sme mali vlastný predajný
stánok s ručne robenými využili na výlet a vychádzku na Popradské
výrobkami našich klientov. pleso, čím by sme sa zároveň chceli veľmi
Možnosť zažiť atmosféru pekne poďakovať hotelu Popradské pleso
tradičných trhov tak, ako za možnosť priviesť našich už menej mobiltomu bolo kedysi a ako si to naši klienti ných klientov na pleso autom. Tento výlet
podnes pamätajú, malo pre nich obrovský vstúpil našim klientom hlboko do ich vnútvýznam najmä z hľadiska duševnej, ale aj ra. Na terase hotela popíjali teplú kávu a s
fyzickej aktivizácie a motivácie zapájať sa pohľadom upretým na Ostrvu, Symbolický
do aktivít, ktoré sú pre nich v Dome Senio- cintorín či Zlomiskovú dolinu spomínali na
všetky horské vychádzky, túry, odreniny,
rov každý deň pripravované.
Druhá polovica leta pokračovala v rovnako rušnom
tempe. Začiatkom augusta sa
naši klienti vybrali na výlet do
kontaktnej ZOO v areáli hotela Hubert v Gerlachove do
Tatranského Zveroparku, kde
mali možnosť vidieť zvieratá
ako shetlandský dobytok,
bernského salašnikova, čiernu labuť, páva korunkatého,
či hucula gorala. Areál je zároveň výborný tip na výlet pre
Ľudové umelecké remeslá na Štrbskom Plese.
deti, dospelých aj seniorov.
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Jóga pre seniorov.

dobyté vrcholy štítov i osudové horské
pády, ktoré ich v živote postretli. Výnimočne sa na tomto výlete dala dokopy skupina
klientov, z ktorých každý jeden je milovníkom vysokohorských túr a svojou plejádou
výstupov by zatienili nejedného mladšieho
turistu. Do zariadenia sme sa vrátili s horúcim slnkom v tvári po prechádzke okolo
plesa, Hotela Popradské pleso a Majláthovej chaty.
So septembrom prišla aj jeseň, a takúto krásnu, farebnú a plnú teplých dní by
sme si vedeli vychutnať každý rok. Hneď
v prvý septembrový pondelok mali naši
klienti možnosť navštíviť múzeum TANAP-u
v Tatranskej Lomnici, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na
Slovensku a pre zbierku na jesennú kreatívnu tvorbu počas pracovnej terapie sme
sa vybrali do Novej Lesnej, odkiaľ sme si
priniesli zopár šišiek, stebiel trávy či kamienkov. Ako bonus sme si počas pikniku

vychutnali krásy tatranskej ne odmerať a skonzultovať priamo s odborníkmi, ďalej sa môžeme tešiť na módnu
prírody.
Medzinárodný deň senio- prehliadku a tvorivé dielne v spolupráci so
rov, 1. októbra, sme oslávili SOŠ polytechnickou vo Svite, či jesenné
spevom, hudbou a rozho- kreatívne dielne pri výrobe ručne robených
vormi pri káve, kedy seniori dekoračných predmetov. Veľmi radi vás
spomínali na svoje životné milí spoluobčania budeme aj naďalej inforradosti aj starosti. Pre našich movať o podujatiach, akciách či zaujímaobyvateľov ako aj obyvate- vých aktivizáciách, ktoré v Dome Seniorov
ľov Štrby a Tatranskej Štrby v Tatranskej Štrbe prebiehajú, pretože DOM
sme pripravili pri príležitosti SENIOROV je miesto, kde sa naozaj žije bez
októbra – mesiaca úcty k ohľadu na vek.
starším, slávnostné podujaZa vedenie DOMU SENIOROV, všetkých
tie, ktoré sa uskutočnilo 28. októbra 2018 zamestnancov a klientov zariadenia vám
o 13.30 hod. v spoločenskej sále DOMU milí obyvatelia našej krásnej obce Štrba
SENIOROV. Našim klientom, ale aj obyva- želáme veľa slnečných jesenných dní a teteľom Štrby a Tatranskej Štrby sa vľúdnym šíme sa na stretnutie s vami.
slovom prihovoril a privítal ich pán starosta
obce Štrba Michal Sýkora, riaditeľ zariaMgr. Katarína Hybenová, PhD.
denia DSTŠ n.o. Ing. Tomáš Hyben, PhD.,
Foto: archív DSTŠ, n.o.
a pripravený bol pre nich hudobný program
speváčky Anny Gajovej,
program detí z MŠ Štrba,
či výborné pohostenie pri
osobných stretnutiach.
Zimný program a aktivizácia je ešte len pred
nami, no bude rovnako
bohatá a už teraz môžeme prezradiť, že našich
klientov čaká workshop
spojený s prednáškou
zameranou na starostlivosť o zrak, možnosťou
nechať si svoj zrak odbor- Dobrovoľnícke podujatie „Naše mesto“.

25. výročie akcie Čisté vody

Organizátori pred otvorením podujatia pri jazere Štrbské pleso.

Dňa 5.10.2018 prebehla vo Vysokých Tatrách akcia Čisté
vody, počas ktorej sa už po dvadsiatypiatykrát zanorili potápači pod hladinu tatranských plies, aby vyzbierali odpadky po
letnej či zimnej turistickej sezóne. Zbierali v Štrbskom plese,
Popradskom plese, Velickom plese a tohto roku po prvýkrát
tiež v netatranskej lokalite, zaplavenom lome v Kvetnici.
V Štrbskom plese sa zúčastnilo čistenia 28 potápačov, ktorí
vyzdvihli na breh 77 kg odpadkov, v Popradskom ôsmi potápači 46,5 kg, vo Velickom piati potápači 32 kg a v lome Kvetnica ôsmi potápači 406,5 kg. Aj tohto roku sa našli kuriozity.
V Popradskom plese to bol napríklad dron, v Štrbskom
domáca meteostanička a tiež sekera, ktorú stratil Lorenc
Divald z Popradu, ktorý hral indiána z kmeňa Hurónov pri
natáčaní filmu Náčelník Veľký Had v roku 1967. Lom Kvetnica slúžil donedávna ako nelegálne smetisko, preto tam
potápači našli skutočne všetko možné. Aj starý televízor,
či tašku plnú kníh...
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Akcia Čisté vody je súčasnakoľko akcia počas festivalu
ťou Medzinárodného festivalu
je zároveň súťažou. Najaktívpotápačských filmov (MFPF),
nejší zberači získavajú zaujíktorého 33. ročník prebehol v
mavé ceny, už niekoľko rokov
dňoch 4. až 7.10.2018 v hoteli
je to napríklad pobyt s potápaPieris na Podbanskom. Filmári
ním na ostrove Krk.
a fotografi, tvoriaci pod vodnou
Akcie Čisté vody sa zúhladinou, tu súťažili so svojičastňujú potápači z viacemi prácami o zaujímavé ceny.
rých krajín, najvzdialenejším
Diváci mohli vidieť 16 súťažúčastníkom bol Bill Parks z
ných filmov a 259 fotografií od
Floridy. Dlhodobo najaktív37 autorov zo 16 krajín. Najvyšnejší sú však zo Slovenska.
šie ocenenie Grand Prix získal
Napríklad členovia Potápačv tomto roku Balazs Lerner z
ských klubov Atlantis dive z
Maďarska s filmom Underwater
Bratislavy, Modrá zóna z Nitry,
Wilderness – Sudan. MFPF sa
Piccard zo Senca, či domácevo Vysokých Tatrách konal, tak
ho klubu Vodnár z Popradu.
ako akcia Čisté vody, tiež po Nad celou akciou dohliadal Poseidon.
Z jednotlivcov Vladimír Páleš a
dvadsiaty piatykrát.
Jozef Kovacz z Bratislavy, ktoVšetko to začalo jedno sychravé jarné plies. Vznikli tak takzvané Čisté vody v rí už trikrát súťaž vyhrali, alebo napríklad
dopoludnie roku 1994 na Štrbskom Plese, oblakoch, ktorých sa potápači zúčastňujú tiež Dalibor Martišovič zo Senca, ktorý sa
kedy sa stretli pri Správe niekdajších kú- počas celej turistickej sezóny v malých dobrovoľne, so svojou skupinou, hlási na
peľov piati potápači. Traja podpredsedovia skupinkách. Vtedy si už musia zabezpečiť komplikované a ťažké akcie. Aj tohto roku
vtedajšieho Zväzu potápačov Slovenska aj nosičov. Potápačská výstroj je značne sa Senčania ujali lomu Kvetnica a najlepší
MUDr. Peter Tokarčík, Jozef Sýkora a Ján ťažká a použitie vrtuľníka organizátori z nich bol Roman Szalai, ktorý sám vytiaDemjan, predseda Potápačského klubu hneď pri spustení akcie zamietli.
hol na breh 128 kg odpadkov. Celú festiVodnár z Popradu Pavel Svitanek a moja
Za dvadsaťpäť rokov konania akcie valovú štatistiku môžu záujemcovia vidieť
maličkosť, ako člen klubu Vodnár, pracov- Čisté vody vykonali potápači spolu 1.632 na www.mfpf.eu a krátke video zostrihy z
ník vtedajšej Správy TANAPu a znalec ponorov a vyniesli na breh 6.606,5 kg od- akcií Čisté vody v oblakoch na www.lesymiestnych pomerov. Nahlátanap.sk/videogaléria.
sili sme sa na stretnutie k
Pri
organizovaní
vtedajšiemu vedúcemu Príakcie Čisté vody ŠL
rodných liečebných kúpeľov
TANAPu spolupracujú
na Štrbskom Plese (PLK)
so Zväzom potápačov
Ing. Petrovi Chudému a
Slovenska, Potápačchceli prerokovať možnosť,
skou školou Technical
uskutočniť deviaty ročník
diving zo Spišskej NoMFPF (vtedy ešte pod návej Vsi, Nemocnicou
zvom Hippocampus festival)
Košice Šaca a.s., ale
v kinosále liečebného domu
tiež s viacerými sponHelios na Štrbskom Plese.
zormi. Už asi dvadsať
Stretnutie dopadlo veľmi
rokov akciu sprevádza
dobre a festival tu prebehol
boh morí Poseidon
nielen v roku 1994, ale i
v podaní Miroslava
ďalší rok. A práve pri preKasprzyka z Liptovsťahovaní festivalu do Tatier
ského Mikuláša.
vznikla tiež myšlienka spest- Pod hladinu troch tatranských plies sa ponorili potápači, aby z nich vytiahli odpad predoPri príležitosti juriť pobyt potápačom nejakou všetkým po letnej turistickej sezóne.
bilea by som chcel
zmysluplnou činnosťou, pri
poďakovať
nielen
ktorej by konkrétne pomohli a zároveň tým padkov. Z toho v TANAPe 6.014 kg. Naj- všetkým zúčastneným potápačom za ich
vyjadrili svoj vzťah k vode a vodnému pro- znečistenejšími plesami sú zákonite tie, prácu pri udržiavaní čistoty vôd Tatranskéstrediu. V tom roku prebiehal v TANAPe už ktoré sú najviac navštevované a zároveň ho národného parku, ale tiež spolupracov15. ročník akcie Čisté hory, inšpirácia bola tie, pri ktorých vyrástli hotely či chaty. níkom, ktorí akokoľvek priložili ruku k dielu
na svete a akcia Čisté vody tiež.
Okrem klasického ruksakového odpadu pri organizovaní tejto akcie. Budeme naďaV roku 2005 prevzali organizovanie tak v plesách pribúda i odpad stavebný lej dúfať, že vody Tatier ostanú ešte dlho
akcie Čisté vody Štátne lesy TANAPu a (predovšetkým v minulosti) a tiež taký, kryštáľovo čisté a raz príde doba, kedy v
tým sa zároveň stali spoluorganizátormi ktorý vzniká údržbou, či prevádzkou oko- nich už nenájdeme, čo sa týka odpadkov,
festivalu. Ponechali festivalové čistenie na litých zariadení. Alebo tiež odpad v spoji- vôbec nič.		
tradičných lokalitách, no mimo toho roz- tosti s komunikáciami a dopravou. Váženie
Pavol Kráľ
šírili tiež čistenie ďalších vysokohorských vyzdvihnutých odpadkov je značne presné,
Štrbské Pleso
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suvenírová bankovka štrbského plesa

Začiatkom tohto roka prišiel známy koncept zberateľských bankoviek aj na Slovensko a do Čiech.
Výnimočné na tomto koncepte je práve
to, že vďaka nemu sa na bankovku môžu
opäť dostať významné miesta, ale aj osobnosti danej krajiny, a to dokonca aj také,
ktorým by to nebolo dopriate na obehových
bankovkách, vzhľadom na obmedzený počet nominálnych hodnôt bankoviek. Euro
Souvenir bankovka nielenže vyzerá ako
pravá bankovka, ona aj pravá je. Je vyrobená na pravom 100% bavlnenom papieri ako
pravé euro bankovky a obsahuje množstvo
ochranných prvkov ako sú hologram, vodotlač, mikrotlač, UV ochranné prvky a iné.
Na bankovkách so symbolickou 0 eurovou hodnotou už boli vyobrazené kultúrne
miesta a pamiatky Slovenska, ako napríklad Múzeum SNP, Belianska jaskyňa, Spišský hrad, známy vynálezca Aurel Stodola
či mestá ako Poprad a Nitra. Doposiaľ bolo
vydaných cca 30 bankoviek z miest a obcí.
Od 13. 10. 2018 je v predaji v Turistic-

O predaj bankovky je veľký záujem.

Predaj bankovky v Turistickom informačnom centre na Štrbskom Plese prebieha od 13. 10. 2018.

kom informačnom centre (TIC) na Štrbskom Plese nová suvenírová 0 eur bankovka Štrbské Pleso, ktorá vyšla v náklade
10 000 ks. Cena bankovky je 3,-- eur a maximálny odber je 10 ks na 1 osobu. Spô-

sob predaja počas prvých dvoch týždňov
(od 13. 10. – 26. 10. 2018) je možný iba
osobne v TIC Štrbské Pleso. Po uplynutí
tejto doby predaja a v prípade ak zostanú
bankovky, bude možný predaj na dobierku.
Po 26. 10. 2018 je možné sa informovať, dovtedy bude prebiehať predaj na mieste v TIC. Odloženie bankoviek na neskôr alebo rezervácia
konkrétnych sériových čísel nie je možná.
V rámci propagácie cestovného ruchu v
našej obci pripravujeme vydanie ďalšej
bankovky s motívom koledníkov pred zasneženými Tatrami, ktorú by sme chceli
vydať v tomto roku pred Vianocami. Súčasne začiatkom budúceho roka pripravujeme
vydanie bankovky obce s pohľadom na
obidva kostoly s pozadím Vysokých Tatier
a Tatranskej Štrby s pohľadom na ozubnicovú železnicu. Vzhľadom k dobrým vzťahom
s majiteľom licencie týchto bankoviek na
Slovensku, verím, že sa nám zámer podarí
zrealizovať.
Michal Sýkora
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Samit prezidentov V4 na Štrbskom Plese
Na Štrbskom Plese sa v dňoch 11. – 12. 10. 2018 uskutočnil samit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorí diskutovali
o situácii v Európe, nástupe moderných technológií a ich vplyve na

Maďarský prezident János Áder prišiel na Štrbské Pleso 11. 10. 2018.

Pred privítaním poľského prezidenta Andrzeja Dudu.

spoločnosť, ekonomiku a osobitne na pracovné miesta. Prezidentov na našom území privítal aj starosta obce, ktorého sprevádzali
mladí Štrbania v kroji.

Nové drevené sochy na štrbskom plese
2. ročník Rezbárskeho sympózia „Rezbári Štrbskému Plesu“ je úspešne za nami. Výsledky snaženia rezbárov zo Slovenska, Českej republiky
i Poľska vám prinášame v našich Štrbských novinách. Na fotografiách sú diela spoločne s ich autormi.
Drevené sochy budú rozmiestnené po Štrbskom Plese a niektoré figurálne plastiky aj v obci Štrba. Zaujímavosťou bude kompozícia „Ťažba ľadu
na jazere“ – kôň s vozom a robotníkmi, nakladajúcimi ľad, ktorá bude situovaná v blízkosti jazera Štrbské pleso.

Jakub Skaloš (SK) - Figurálna drevorezba –
nosič koristi s hlucháňmi hôrnymi.

Jakub Moravčík (SK) – Figurálna drevorezba
baču s ovečkou.

Wladislaw Ligocki (PL) – Figurálna drevorezba
Štrbiana pri ťažbe ľadu.
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Janusz Wedzicha (PL) – Figurálna drevorezba
lesného muža.

Martin Kalman (SK) – Zvieracia drevorezba – ťažný kôň.

Pavol Lofaj (SK) – Drevorezba bábkovej postavičky Jánošík.

Miroslav Trnovský (SK) – Drevorezba zvierací
motív – rys ostrovid.

Michal Trnovský (SK) – Drevorezba zvierací
motív – svište vrchovské.

Igor Kučera (CZ) – Figurálna drevorezba
Štrbiana pri ťažbe ľadu z jazera.
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ČESKÝ PRÍSPEVOK K ROZVOJU ŠTRBSKÉHO PLESA – V. časť
Pri príležitosti tohtoročného stého výročia vzniku prvej spoločnej Československej republiky sme už predstavili prínos desiatich významných
Čechov, ktorí svojou činnosťou a prácou prispeli k rozvoju Štrbského Plesa a okolia. Dnes predstavíme ešte dvoch, a to riaditeľa Tatradráhy Ing.
Františka Reichrta /1886 – 1952/ a meteorológa a astronóma Dr. Antonína Bečvářa /1901 – 1965/, ktorých práca však mala dopad aj na rozvoj
celých Vysokých Tatier, no svoju stopu zanechali aj na Štrbskom Plese. Na záver tejto série článkov ešte pripomenieme prínos českých maliarov pri
zobrazovaní krás Vysokých Tatier, predstavíme troch Čechov, ktorým bol udelený čestný titul „Občana obce Štrba“, ako aj zvýrazníme tohtoročné
krásne 60-te výročie družobných kontaktov obce Štrba s českou obcou Štepánkovice.
Populárna Tatradráha premávala v a vyvrátené stožiare elektrického vedeprvých rokoch Československa po roku nia, ktoré boli dočasne nahradené iba
1918 len výnimočne, aj to iba z Popra- drevenými a tieto boli v čase kúpy Tatdu po Starý Smokovec. Dôvod bol veľmi radráhy už značne zhnité. Naviac v úseku
prozaický – chýbala energia. Na vine Tatranská Polianka – Štrbské Pleso boli
boli predovšetkým ťažkosti popradskej uvoľnené aj koľajnice a stav vozového
elektrárne. Tú v čase najväčšej povojno- parku nebol o nič lepší. Jazda električkou
vej núdze vykurovali zmesou drevených vtedy bola teda riadnym dobrodružstvom!
pilín, zvážaných z rôznych píl, pomieša- A do takejto situácie prišiel do Vysokých
ných s uhlím. Stačilo to však nanajvýš na Tatier za riaditeľa Tatradráhy Ing. Frantiosvetlenie mesta, nie na pohon električ- šek Reichrt, no život ukázal, že tento perky a dodávku do tatranských stredísk. sonálny ťah Legiobanky bol pre Vysoké
Prevádzku medzi Starým Smokovcom a Tatry mimoriadne úspešný.
Štrbským Plesom
obnovili v plnej miere až v zimnej sezóne 1923/1924, a to
aj vďaka nástavným
snehovým pluhom,
ktoré dalo nové vedenie
Tatradráhy
zhotoviť u popradských majstrov. Keďže električkou rozrazený sneh za ňou
zanechával zvírený
„chvost“
snehu,
dostala električka
poetický názov „Kométa“. Ešte pred
obnovením osobnej
prepravy však do- Stará električka v stanici na Štrbskom Plese pri jazere.
viezli v kontejneroch
František Reichrt sa narodil 20. 10. 1886
na tzv. plošinových vozňoch na Štrbské
Pleso zariadenie pre novopostavený v Náchode. Vedúcim Tatranskej elektrickej vicinálnej dráhy TEVD sa stal v roku
Grandhotel Hviezdoslav.
V roku 1922 urobila Banka českoslo- 1923, po svojich predchodcoch Ing.
venských légií /nazývaná aj Legiobanka/ Petrovskom a Haladom. Postupne skonspolu s Bankou stavebných živností a solidoval vnútorné pomery v Tatradráhe.
prumyslu v Tatrách obchod, ktorý za- Pamätníci uvádzajú, že bol mohutnej pochránil vlajkovú loď vtedajšej dopravy v stavy, mal hádam dva metre výšky. Budil
Tatrách – elektrickú železnicu, úradne autoritu nielen telesnou výškou, ale najnazývanou aj Tatradráhou. Od Anglo – mä svojou svedomitou prácou. Firemnú
maďarskej banky Aegisz kúpili za 7,5 mil. kultúru budoval na uvedomení si postaKč trať, vozový park a zariadenia, vrátane venia spoločnosti Tatradráha v priestore,
parnej elektrárne v Poprade a vodnej vo ktorý mal ambície stať sa vyhľadávaným
Veľkej. Žiaľ, po celej trati po katastrofál- strediskom cestovného ruchu. Volil taký
nej víchrici z roku 1915 zostali pokrútené grafikon a frekvenciu vlakov, ktoré obslú-

žili nielen rýchliky v Poprade, ale napr. aj
premietanie filmov vo vtedy jedinom tatranskom kine v Novom Smokovci.
Veľkým inovatívnym prvkom boli vtedy prvé „letniaky“. Riaditeľom vedení
technici už v zime 1924 nakreslili svoju
predstavu letného vyhliadkového vozňa
pre návštevníkov Tatier a následne sa
Rajchrtovi podarilo vyhrať rýchlu vojnu so železničnými byrokratmi pri jeho
uvedení do prevádzky. Neskôr sa Tatradráha veľmi umne dostala cez obdobie
svetovej hospodárskej krízy na konci
dvadsiatych rokov
20. storočia. Vďaka
ústretovosti riaditeľa
sa zaviedli tzv. „halierové vlaky“, pribudli ďalšie letniaky
a došlo k celému
radu technických vylepšení. Plodná bola
aj spolupráca s turistickými a športovými organizáciami.
Zľava pre ich členov
bola na Tatradráhe
samozrejmosťou.
V dvadsiatych rokoch minulého storočia počas letných
prázdnin každý deň
v stredu na štrbskej
i popradskej stanici vystupovali cestujúci, ktorých za polovičné ceny privážali
„Chytilove prázdninové vlaky“ do štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici.
Od roku 1930 začala premávať popri
starých predvojnových vagónikoch nová
„škodovka“ z pražských Ringhoferových
závodov s elektrovýzbrojou zo Škodových závodov v Plzni. Málo výkonnú a
preťaženú parnú elektráreň v Poprade nahradili od roku 1931 Východoslovenské
elektrárne, ktoré odvtedy dodávali elektrickú energiu aj Štrbskému Plesu.
Keď v roku 1939 Česi vo veľkom poč-
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Astronomická kupola na terase Končistej.

te opúšťali Slovensko, alebo boli donútení
ho opustiť z rozhodnutia a moci úradnej,
zostal Ing. Rajchrt, ako človek aj pre nový
režim mužom v kategórii „nepostrádateľní“. Riadil teda TEVD ďalej. Jedinou zmenou bola zmena názvu Tatradráhy v roku
1940, keď premenovali „českú“ TEVD
na „slovenskú“ TEVŽ. Udalosti po roku
1945, znárodnenie, národná správa, to
všetko spôsobilo, že v roku 1947 odišiel

Meteorológ Antonín Bečvář.

Ing. František Rajchrt do predčasného
dôchodku.
Ďalším z významných Čechov, ktorý
aj priamo pôsobil na Štrbskom Plese bol
klimatológ astronóm RNDr. Antonín Bečvář,
ktorý sa narodil 10. 6. 1901 v Starej
Boleslavi, dnes súčasti Brandýsa na
Labem. Po štúdiách na Prírodovedeckej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe začal
najskôr pracovať v Prahe v Meteorologickom ústave, no už 3. 5. 1937 prišiel
na Štrbské Pleso. Bol ubytovaný v hoteli
Kriváň a ako klimatológ Štátnych kúpeľov
tu pôsobil až do roku 1943. Vďaka Maši
Haľamovej sa naučil aj perfektne po slovensky. Okrem klimatológie sa venoval
aj topografickému zameraniu Štrbského
plesa a astronómii. Na nové pracovisko
si so sebou z rodného Brandýsa priviezol
aj svoje ďalekohľady, aby nimi zachytil
prekrásne zábery nočnej oblohy, najmä
komét. Kupolu, kde mal svoje malé observatórium, si postavil priamo na hornej
terase kaviarne Končistá pri hoteli Kriváň. Malá hvezdáreň bola z jeho iniciatívy
vybudovaná aj pod vrcholom Predného
Soliska. Do tejto budovy bola potom v
roku 1943 umiestnená aj horná stanica
prvého lyžiarskeho vleku na Slovensku,
poháňaného elektromotorom, ktorý slúžil

lyžiarom až do roku 1969. Meteorologické pozorovania na Štrbskom Plese však
pokračovali aj po odchode Dr. Bečvářa
na Skalnaté Pleso, vo vežičke bývalého
liečebného domu Kriváň bola istý čas
aj meracia stanica Slovenského hydrometeorologického ústavu /SHMU/. Toto
pracovisko bolo neskôr presunuté pre rekonštrukciu Kriváňa do sanatória Helios,
v súčasnosti sa pracovisko SHMU na
Štrbskom Plese nachádza pri železničnej
stanici TEŽ a zubačky.
Najvýznamnejším tatranským počinom
Dr. Bečvářa však bolo iniciovanie výstavby astronomického observatória na Skalnatom Plese nad Tatranskou Lomnicou,
kde bol aj jeho prvým riaditeľom v rokoch
1943 až 1950. Už počas dokončovacích prác tohto pracoviska 19. 9. 1943
uskutočnil prvé pozorovania slnečnej
fotosféry, čím začala nielen nová kapitola jeho vedeckej kariéry, ale hlavne slovenskej astronómie. Počas svojej práce
na Skalnatom Plese zostavil aj niekoľko
atlasov hviezdnej oblohy. V roku 1947
sa oženil s Klárou Heftyovou, rodáčkou
z neďalekého Kežmarku, ktorá mu bola
nielen manželkou, spoluhráčkou pri hre
na klavíri, ale pomáhala mu aj pri tvorbe
svetoznámych atlasov hviezdnej oblohy.
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V roku 1951 bol Dr. Bečvář pre rôzne
zákulisné, politicky motivované spory
odvolaný z funkcie riaditeľa a vrátil sa
do rodného Brandýsa. Prestal vedecky
publikovať, uzavrel sa do seba a 10.
1. 1965 vo veku 64 rokov v zabudnutí
zomrel. Nezabudla však na neho Medzinárodná astronomická únia IUA. Meno
Bečvář nesie kométa C/1947 F2, ktorú
objavil v roku 1947, kráter na odvrátenej strane mesiaca, ako aj planétka
4567 obiehajúca Slnko na dráme medzi
Marsom a Jupiterom. Okrem astronómie
sa venoval aj poézii, hudbe a fotografovaniu, vďaka čomu sa nám zachoval aj
podrobný archív fotografií z výstavby
hvezdárne na Skalnatom Plese.
Vznik spoločného štátu Čechov a
Slovákov v roku 1918 predznamenal
aj výrazné zintenzívnenie vzájomných
umeleckých vzťahov. Ak predtým jednotliví slovenskí umelci odchádzali štu- Obraz Život pred Hviezdoslavom od Jána Hálu.
dovať na pražskú akadémiu a jednotliví
českí maliari prichádzali na Slovensko prehliadnuteľný náhrobok, ktorý je zapíza novými námetmi a inšpiráciou, po saný aj v zozname národných kultúrnych
tomto dátume ich boli desiatky, možno pamiatok.
Ján Hála bol romantickým maliarom, a
aj stovky. Hnala ich túžba po nenarušenej romantickej prírode, i výraz kultúrnej tak myšlienka „hľadania strateného raja“
spolupatričnosti a hrdosť na nový štát, bola v pozadí jeho celoživotného zaujatia
ktorého horskou dominantou sa Tatry Važcom a jeho obyvateľmi. Táto dedina
stali. Českých maliarov Tatier dvadsia- mu učarovala natoľko, že v nej prežil celý
teho storočia najlepšie reprezentujú tri svoj život. Osobne sa ho veľmi dotkol niosobnosti – Jaroslav Votruba, Ján Hála čivý požiar tejto obce 17. 7. 1931, kedy
a Jozef Olexa. Pre nich boli Tatry nielen za necelých 6 hodín zhorelo 461 domov
zdrojom inšpirácie a námetov, ale stali sa a Važec už nikdy nebol taký ako predtým.
im či už trvalým, alebo aspoň dočasným Po požiari usporiadal charitatívnu výstavu v hoteli Hviezdoslav na Štrbskom
domovom.
Jaroslav Votruba bol veľmi plodným ma- Plese v prospech postihnutých Važťanov.
liarom a vďaka tomu
sa stal najpopulárnejším tatranským
krajinárom. Je o ňom
známe, že v Tatrách
denne namaľoval aj
niekoľko
obrazov.
Často maľoval priamo
na Štrbskom Plese,
bol aj aktívnym kultúrnym pracovníkom
a veľmi často vystavoval a organizoval
výstavy. Patril tiež k
umelcom, ktorí iniciovali vznik Tatranskej
galérie. Po smrti v
kežmarskej nemocnici v roku 1971 bol
pochovaný na cintoríne v Tatranskej
Javorine, kde má ne- Obraz Štrbské Pleso a Štrbský štít od Jaroslava Votrubu.
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Drevenica, v ktorej býval, ako jedna z
mála požiar prežila, neskôr sa v nej
otvorila Galéria J. Hálu a stala sa národnou kultúrnou pamiatkou.
Jozef Olexa prišiel do Tatier s cieľom
nájsť pokojné a zdravé prostredie pre
svoju chorú manželku. Našiel ho v
Štôle pod Vyšnými Hágami, kde si vybudoval drevenú chatu, v ktorej neskôr
aj býval. Stal sa nielen tatranským
maliarom, ale aj učiteľom – zakladateľom výtvarného odboru Ľudovej školy
umenia v Tatrách. Jeho obľúbeným
motívom bola tatranská panoráma pri
pohľade od Štôly na dominantný štít
Končistej, ktorý iných maliarov zriedkakedy upútal.
Po druhej svetovej vojne v roku
1958 nadviazala slovenská Štrba
družobné kontakty s českou obcou
Štepánkovice a tento počin sa ukázal
nielen formálnym, ale skutočne priateľským krokom s obcou, ktorá riešila podobné otázky svojho rozvoja. Tieto
kontakty trvajú dodnes a Štrba sa touto
tradíciou radí dnes k najdlhšie fungujúcim
partnerským obciam vo vzťahu k svojmu
partnerovi z Českej republiky, pretože
tohto roku oslávila už 60-te výročie ich
nadviazania.
Najvyšším ocenením obce Štrba cudzím občanom je udelenie čestného občianstva, pričom
tejto cti sa v doterajšej histórii obce dostalo aj trom občanom českej národnosti za mimoriadny prínos pre jej rozvoj,
propagáciu a spoluprácu. Tým prvým
bol svetoznámy džezový bigbendový
kapelník, dirigent, hudobný skladateľ a
spevák Gustav Brom,
tým druhým Jiří Štýbnar, ktorý sa zúčastnil všetkých prvých
25-tich ročníkov Malého štrbského maratónu a tým tretím
Jaroslav Záloha, dlhoročný starosta obce
Štepánkovice.
Podľa knihy
Mikuláša Argalácsa
„Česká stopa
v Tatrách“
voľne spracoval
Peter Chudý
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Maliar starého sveta
Vyhlásený balneológ
zo Štrby

3. STARÍ A NOVÍ NÁRODOVCI
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Dr. Gustáv Adolf Šefranko
Prekladateľ a vyhlásený balneológ
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Pavel Pantůček
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NESLÁVNY KONIEC KEDYSI SLÁVNEJ TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY
V roku 2018 uplynulo práve 50 rokov od vzniku jednej z najúspešnejších telovýchovných jednôt /TJ/ nielen na Slovensku, ale aj v bývalom
Československu. Bývalá Červená hviezda Štrbské Pleso vznikla v roku 1968 odčlenením lyžiarskeho oddielu od Červenej hviezdy Poprad. Potom
v roku 1970 sa táto TJ spojila s už existujúcou Telovýchovnou jednotou Slovan Štrbské Pleso, ktorá pôsobila v tejto osade už od roku 1951.
V roku 1990 sa názov TJ zmenil na Športový klub polície /ŠKP/ Štrbské Pleso a podľa vývoja posledných udalostí sa zdá, že rok 2018 bude tým,
kedy tejto kedysi slávnej TJ „zazvoní umieračik“. Akú stopu teda zanechá táto TJ v histórii Štrbského Plesa, Vysokých Tatier či celého Slovenska?
Do roku 1968 sa o vybraných pretekárov lyžiarov z radov zamestnancov ministerstva vnútra
/MV/ na Slovensku starala Červená hviezda Poprad. V roku 1968 bola aj
na Štrbskom Plese zriadená Červená hviezda /ČH/
s lyžiarskym oddielom
a jej členmi sa stali pracovníci verejnej bezpečnosti a ochrany štátnych
hraníc, ktorí sa popri zamestnaní mohli venovať
aj behu na lyžiach. Za Finále SP v behu mužov 4 x 10 km v roku 1993.
ďalších členov prijímali
výberom mladých talentovaných preteká- novia TJ ČH Štrbské Pleso Ján Terezčák a
rov do dvojročnej prezenčnej služby vojsk Ondrej Rusko.
MV na Štrbskom Plese. Zvláštnu skupinu
Nový rozmach činnosti TJ ČH Štrbpretekárov tvorili stáli zamestnanci, ktorí ské Pleso nastal po roku 1970, kedy sa
sa vo funkcii športovec-inštruktor venovali 25. 3. 1970 na spoločnej výročnej členvýlučne behu na lyžiach a vo voľnom čase skej schôdzi spojila už s existujúcou
si mohli doplňovať a zvyšovať svoje vzdelanie. Prvými trénermi od založenia TJ ČH
na Štrbskom Plese boli Ondrej Rusko a
Ján Greguška.
Na Štrbskom Plese už aj dovtedy existovala TJ, a to TJ Slovan Štrbské Pleso, ktorá vznikla v roku 1951 a ktorej členovia sa
grupovali hlavne zo zamestnancov bývalých Československých štátnych kúpeľov
Hviezdoslav a odborárskej zotavovne Baník na Štrbskom Plese. Členovia tejto TJ
sa aktívne zapájali do športového diania
vo Vysokých Tatrách a pravidelne sa zapájali najmä do organizovania veľkých lyžiarskych podujatí, z ktorých najvýznamnejšie
boli Zimná časť I. celoštátnej spartakiády
vo Vysokých Tatrách v roku 1955, obnova pretekov o Tatranský pohár od jeho
III. ročníka v roku 1967. A najmä nezabud- Hubert Neuper/AUT, celkový víťaz I. ročníka SP
nuteľné a doteraz neprekonané MS 1970 v skokoch na lyžiach v roku 1980.
v klasických lyžiarskych disciplínach, pre
ktoré bol na Štrbskom Plese v Mlynickej TJ Slovan Štrbské Pleso, pričom sa TJ
doline vybudovaný úplne nový športový vnútorne členila na viacero oddielov, z
areál, dlhé desaťročia označovaný aj ako ktorých najaktívnejšie boli lyžiarsky, vo„Areál snov“. Nové bežecké trate, ktoré sa lejbalový, turistický a stolnotenisový. Do
používajú dodnes, vtedy vytýčili dvaja čle- funkcií v tejto novovytvorenej TJ boli

vtedy zvolené mnohé, dnes
už historické osobnosti tatranského športu. Predsedom celej TJ sa stal Ing. Jozef Sokol,
podpredsedami boli Ing. Karol
Suchánek a Valér Pobeha, hospodárkou Milada Kortmanová,
predsedom lyžiarskeho oddielu
sa stal Štefan Kukliš st., turistický oddiel viedol Ing. Ján
Remák, volejbalový Ondrej
Čulík, stolnotenisový Ing. Ján
Kič a členmi výboru boli ešte
Ondrej Rusko, Štefan Klima a
František Kyselák. Športový
život na Štrbskom Plese priniesol neskôr v rámci TJ aj vznik
ďalších oddielov, napr. tenisového, či cyklistického.
Význam lyžiarskeho oddielu TJ ČH Štrbské Pleso v ďalšom období posilnilo však
vytvorenie Strediska vrcholového športu Federálneho ministerstva vnútra /SVŠ FMV/
ČH Štrbské Pleso v roku 1974, ktoré začalo
pripravovať reprezentantov ČSSR v klasických lyžiarskych disciplínach. Prvým náčelníkom tohto strediska bol bývalý výborný bežec na lyžiach a bývalý reprezentant
Ondrej Rusko. V tom istom roku po zániku
lyžiarskych základní vzniklo na Štrbskom
Plese pri TJ ČH aj tréningové stredisko mládeže /TSM/ pre klasické lyžiarske disciplíny.
V roku 1990 po spoločensko-politických zmenách v našej spoločnosti sa zmenil názov TJ ČH Štrbské Pleso na Športový
klub polície /ŠKP/ Štrbské Pleso. Nová
doba priniesla aj nové športové oddiely,
napr. oddiel aerobiku, no najvýraznejšie,
aj medzinárodné úspechy, zaznamenal oddiel jazdcov so severskými psami, najskôr
pod vedením Michal Kuvika a potom pod
vedením Martina Zavackého.
Po vzniku samostatného Slovenska
v roku 1993 sa v rámci slovenskej telovýchovy od roku 1995 objavila snaha každoročne vyhodnocovať aj najúspešnejšie
TJ a športové kluby, nielen na základe
športových výsledkov ich členov, ale aj
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organizačnej a spoločenskej aktivity. Výsledky činnosti ŠKP Štrbské Pleso v tomto
období najlepšie dokumentuje skutočnosť,
že za roky 1995 a 1996 bol ŠKP zaradený
a vyhodnotený medzi najúspešnejšími TJ
a ŠK na Slovensku, potom toto vyhodnocovanie zaniklo. V tomto období mal ŠKP

Martin Bajčičák, najúspešnejší pretekár ŠKP
v behu na lyžiach.

Štrbské Pleso viac ako 300 členov.
Medzinárodný význam ŠKP, najmä jeho
lyžiarskeho oddielu /LO/ je v jeho novodobej histórii spojený aj so zapojením do
organizovania veľkých medzinárodných
športových podujatí, z ktorých treba spomenúť najmä Svetové zimné univerziády v
roku 1987 a 1999, MSJ FIS v klasických
lyžiarskych disciplínach v rokoch 1990 a
2000, ako aj IV. ročník Európskych olympijských dní mládeže EYOD v roku 1999.
Predsedami, resp. prezidentmi TJ ČH,
resp. ŠKP /od roku 1990/ boli:
- 1970 - 1984 Ing. Jozef Sokol +
- 1984 - 1986 JUDr. Daniel Gajdoš +
- 1986 - 1990 JUDr. Emil Ďuriač +
- 1990 - 2000 Jozef Péter
- 2000 - 2003 Ing. Jana Blahová
- 2003 - 2006 RNDr. Eleonóra Weissová
- 2006 - 2009 Mgr. Ján Klimko
- 2009 - 2013 Mgr. Peter Škvaridlo +
Najvýznamnejším oddielom v rámci TJ
ČH, či ŠKP Štrbské Pleso, však bol lyžiarsky oddiel, ktorý samotný mal viac ako
200 členov a medzi jeho členmi boli zároveň aj všetci členovia Strediska vrcholového športu (SVŠ) FMV, ktorí nás ako
reprezentanti v jednotlivých klasických
lyžiarskych disciplínach úspešne repre-

zentovali aj na Majstrovstvách sveta i
Zimných olympijských hrách.
Predsedami lyžiarskeho oddielu v rámci
TJ ČH, či ŠKP Štrbské Pleso boli:
- 1970 - 1984 Štefan Kukliš st. +
- 1984 - 1990 Jozef Péter
- 1990 - 1992 Ján Tužák +
- 1992 - 1994 Mgr. Pavol Mlynár
- 1994 - 2006 Ing. Peter Chudý
LO ČH, neskôr LO ŠKP Štrbské
Pleso, pravidelne každoročne usporadúval viacero tradičných lyžiarskych pretekov počnúc Kritériom prvého snehu
v behoch na lyžiach, pokračujúc Pohárom
priateľstva v severskej kombinácii a končiac Memoriálom Kovalčíka a Hudáčka
v behoch na lyžiach. Ako pribúdali nové
športové zariadenia, organizačná činnosť
LO TJ sa rozšírila o Letný pohár žiakov
a dorastencov v skokoch na lyžiach a
v severskej kombinácii v areáli Jamy
v Tatranskej Lomnici, o pohár Vysokých
Tatier v skokoch a v severskej kombinácii na mostíku s UH na Štrbskom Plese,
či preteky v behoch na kolieskových
lyžiach o Pohár prezidenta ŠKP na asfaltovej dráhe Nastriedok medzi Tatranskou
Štrbou a Štrbským Plesom. Samozrejme k
týmto tradičným pretekom sa každoročne
pridala ešte organizácia niekoľkých pretekov Slovenského pohára v behoch na
lyžiach, resp. Majstrovstiev Slovenska.

Najvýznamnejším lyžiarskym podujatím, ktoré LO ČH, či neskôr LO ŠKP
pravidelne každoročne usporiadal, boli
preteky o Tatranský pohár v klasických
lyžiarskych disciplínach. Keďže tatranskí
organizátori patrili k tým najskúsenejším
na svete, Medzinárodná lyžiarska federácia FIS ich poverila aj usporiadaním vôbec
prvých finálových pretekov novovytvorených pretekov Svetového pohára, a to v
behoch na lyžiach v roku 1979, v skokoch
na lyžiach v roku 1980 a v severskej kombinácii v roku 1984. Až do roku 2003 bol
tak ŠA FIS na Štrbskom Plese každoročne
hostiteľom podujatí Svetového, či Kontinentálneho pohára v behoch na lyžiach,
v skokoch, a v pretekoch združených, ktorých sa pravidelne zúčastňovali najlepší
lyžiari z celého sveta. Pretekári LO ČH
i ŠKP Štrbské Pleso úspešne reprezentovali a získavali medaily na vrcholných
seniorskych medzinárodných lyžiarskych
podujatiach počnúc MSJ a končiac ZOH.
Pre obmedzený priestor tohto článku však
uvádzame iba zlatých medalistov, napr. na
Svetových zimných univerziádach to boli
združenár Vladimír Frák v roku 1983 v
Sofii/BUL, bežkyňa Alžbeta Havrančíková
a združenár Ján Klimko v roku 1987 na
Štrbskom Plese/TCH, bežkyňa Ľubomíra
Iľanovská v roku 1993 v Zakopanom/
POL, či bežec Ivan Bátory v roku 1997 v
Muju-chonju/KOR. V roku 1994 v rámci

Zľava: predseda TJ ČH Emil Ďuriač a predseda KRK TJ ČH Peter Chudý v roku 1988 na členskej schôdzi.

V roku 1993 ŠKP Štrbské Pleso v spolupráci s Kultúrnym strediskom Mesta Vysoké Tatry otvorilo vo Vile Flóra v Starom
Smokovci aj stálu športovú expozíciu pod
názvom „Z histórie zimných športov“, ktorá fungovala až do roku 2011, kedy išla
Vila Flóra do rekonštrukcie.

letnej prípravy v nemeckom Berchtesgadene získal Martin Bajčičák titul juniorského majstra sveta v behu do vrchu,
v roku 2002 sa stal aj seniorskym majstrom sveta v behu na kolieskových
lyžiach. Naši pretekári Alžbeta Havrančíková i Martin Bajčičák zvíťazili aj v prete-

ŠTRBSKÉ NOVINY 23

Zľava: prezident SOV Vladimír Černušák, riaditeľ SVŠ FMV Marian Kukumberg, predseda lyžiarskeho
oddielu ŠKP Peter Chudý, vedúci SVŠ Š. Pleso Pavol Mlynár, prezident SLZ Július Dubovský a prezident
ŠKP Š. Pleso Jozef Péter na slávnostnom zhromaždení v roku 1994 k 20. výročiu založenia SVŠ FMV
na Štrbskom Plese.

koch Svetového pohára v behu na lyžiach.
Dokonca aj snoubordista Radoslav Židek,
ktorý získal historicky vôbec prvú slovenskú olympijskú medailu na ZOH 2006
v talianskom Turíne, bol v tom čase členom SVŠ MV ŠKP Štrbské Pleso a aj členom TJ ŠKP.
Za svoje výsledky na ZOH, MS, MSJ,
SZU alebo pretekoch SP obsadzovali lyžiari ČH i ŠKP aj popredné umiestnenia
v rámci tradičných ankiet o najlepšieho
lyžiara roka tak v rámci ČSSR, ako aj Slovenska. Po vzniku samostatného Slovenska získali tento titul v prvých štyroch rokoch len pretekári LO ŠKP Štrbské Pleso,
a to v roku 1994 Alžbeta Havrančíková,
v rokoch 1995 a 1997 Ivan Bátory a
v roku 1996 Martin Bajčičák.
LO ŠKP bol aj spoluorganizátorom slávnostného vyhlasovania tejto celoštátnej
ankety ešte za bývalej ČSSR, známej vtedy pod názvom „Kráľ bielej stopy“, v roku
1986 bola táto pocta v hoteli Patria udelená
zjazdárke Oľge Charvátovej a v roku 1992
v hoteli Baník skokanovi Jiřímu Parmovi.
Po vzniku samostatného Slovenska takéto
vyhlásenie ankety už pod novým názvom
„Lyžiar roka“ LO ŠKP organizoval tiež dvakrát, premiérovo v roku 1994 v hoteli FIS
zvíťazila bežkyňa Alžbeta Havrančíková, v
roku 2001 v hoteli Panoráma opäť domáci
bežec Ivan Bátory. Absolútnym rekordérom
v počte víťazstiev v tejto ankete je doteraz
so 6 víťazstvami Ivan Bátory pred Martinom Bajčičákom so 4 víťazstvami.

Na postupný útlm činnosti celej TJ ŠKP
Štrbské Pleso malo začiatkom nového tisícročia viacero faktorov, všetko sa však
začalo už v roku 1994 zrušením financovania dovtedy funkčných TSM, hoci v roku
1998 sa pokúsil SLZ riešiť túto situáciu
vytvorením centier talentovanej mládeže,
no tento systém vrátil výchovu lyžiarskej
mládeže niekoľko desaťročí dozadu.
Do veľkých finančných problémov sa
v roku 2002 dostal po usporiadaní SZU
1999 Slovenský zväz telesnej kultúry,
ktorý bol vlastníkom ŠA FIS na Štrbskom
Plese. V roku 2003 postihli rovnaké problémy aj Slovenský lyžiarsky zväz a v novembri 2004 sa Tatrami prehnala veľká
veterná kalamita, ktorá značne poškodila
lyžiarsku infraštruktúru na Štrbskom Plese
i v okolí. No už v roku 2005 sa 1. Tatranskej a.s. za pomoci mesta Vysoké Tatry a
pod dozorom skúseného trénera Ondreja
Brúzika podarilo obnoviť štandardný bežecký okruh na 5 km. V roku 2003 bol
definitívne uzatvorený aj staručký LD
Hviezdoslav, v roku 2005 aj Sanatórium
Helios a následne v rokoch 2006 a 2007
boli zo Štrbského Plesa vysťahované viac
ako dve stovky dlhoročných trvalých
obyvateľov, bývalých zamestnancov kúpeľov, ktorí tvorili značnú časť členskej
i funkcionárskej základne TJ ŠKP. ŠKP
potom v roku 2008 zakúpila od mesta
Vysoké Tatry aj pozemok pod samotnou
budovou ubytovne ŠKP, pričom peniaze
získala z pôžičky od podnikateľského sub-

jektu. Vzhľadom na fyzické opotrebovanie
stavby, postavenej už v roku 1920, bolo
potrebné uzatvoriť aj ubytovňu ŠKP, ktorá
bola dlhé roky zdrojom stabilného príjmu
pre činnosť TJ. Po volebnej konferencii
v roku 2009 zmenil majiteľa aj pozemok
pod samotnou ubytovňou a tak si podnikateľský subjekt, ktorý ŠKP zapožičal peniaze na kúpu tohto pozemku, začal uplatňovať svoj nárok na nájom. Keďže ŠKP
nebol schopný splácať tieto požiadavky,
veritelia podali na ňu návrhy na exekúciu,
ktoré však neboli riešené.
Exekúcie sa týkali tak samotnej splátky
pôžičky i úrokov z nej na nákup pozemku
pod budovou ubytovne, ako aj neuhradených pohľadávok za odvoz smetí z VPS
Vysoké Tatry a neuhradených pohľadávok mobilného operátora za telefónne
služby. V následnej dražbe dlžníka ŠKP
bola potom predaná budova samotnej,
už uzatvorenej ubytovne ŠKP, ktorú získal podnikateľský subjekt, ktorý pôvodne
požičal ŠKP aj peniaze na zakúpenie pozemku pod ubytovňou. Po dlhej a ťažkej
chorobe zomrel 14. 1. 2013 aj úradujúci
prezident ŠKP Mgr. Peter Škvaridlo a činnosť P – ŠKP zostala odvtedy ochromená
až do dnešných dní, pretože zostávajúci
členovia P – ŠKP nemali záujem na zvolení nového štatutára, ktorý by túto situáciu
doriešil. V roku 2017 predal víťaz verejnej
dražby budovu ubytovne i s pozemkom
novému súkromnému vlastníkovi, ktorý
začína s jej postupnou rekonštrukciou.
Čo sa týka samotnej TJ ŠKP Štrbské
Pleso, jej LO stále figuruje v zozname
LO Slovenskej lyžiarskej asociácie, hoci
už dlhé roky nemá vyrovnaný registračný
poplatok. Na Štrbskom Plese medzitým
vznikli ďalšie dva lyžiarske kluby, ktoré
však nie sú žiadnymi následníkmi alebo
pokračovateľmi ŠKP Štrbské Pleso. Jedná
sa o Športový klub polície Vysoké Tatry a
tiež Ski team Štrbské Pleso.
Na účte exekútora sú zatiaľ stále finančné prostriedky z predaja samotnej budovy
ubytovne ŠKP, z ktorých exekútor uhradí
jednak náklady exekúcie, ako aj všetky doteraz neuhradené pohľadávky. Zo
strany P – ŠKP by sa mal ešte ustanoviť
likvidátor, ktorý uskutoční aj všetky administratívne úkony, súvisiace s ukončením
TJ ŠKP ako občianskeho združenia fyzických osôb, a to vo vzťahu k Ministerstvu
vnútra SR, živnostenskému úradu, daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni a štatistickému úradu.
Peter Chudý
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Vážení spoluobčania, v tomto čísle Štrbských novín vám ponúkame zaujímavý príspevok o našom úspešnom rodákovi Pavlovi Hurajtovi,
ktorý bol uverejnený v letnom vydaní časopisu TATRY MAGAZÍN 2018.

OSOBNOSŤ REGIÓNU

PAVOL
HURAJT
PRESNÁ MUŠKA VYSTRELILA BEŽCA
NA OLYMPIJSKÝ PIEDESTÁL

Š

portovo vyrástol na členitých tatranských terénoch, keď predpoludním stihol vybehnúť na Kriváň a popoludní brázdil dlhé lúky pod najmenšími európskymi veľhorami. Podmienky ho natoľko zocelili a vypracovali, že sa z bežca na lyžiach stal špičkový biatlonista. Dokonca jediný Tatranec a rodený Slovák v tomto športe, ktorý
získal olympijskú medailu. Pavol Hurajt (40) kladie bronz z olympijských hier vo Vancouveri
v roku 2010 na najvyššie miesto v kariére. Hoci pobehal svet, na Vysoké Tatry nedá dopustiť
a odmietol mnohé dobré ponuky len preto, aby mohol podnikať a žiť v rodnom kraji. Nečudo,
že sme si ho pozvali na slovíčko.

Bronz z olympijských
hier kladie na
najvyššie miesto
v kariére...

49

Tatry pre vás očividne veľa
znamenajú a to nielen
ako rodné hniezdo, kam
sa každý rád vracia…
Mám k nim veľmi pozitívny
vzťah, keďže som v nich vyrastal a aj odtrénoval množstvo hodín v rámci prípravy
na Svetový pohár, majstrovstvá sveta alebo olympijské
hry. Mám ich pobehané
zľava, sprava, krížom‑krážom.
Trénovali sme často aj na
turistických trasách, no na
rozdiel od návštevníkov sme
po nich nechodili, ale behali.
Akurát, keď sme išli na Kriváň,
tak posledné stovky metrov sme už museli šliapať,
pretože je to náročný terén.

Dávali sme si aj časové limity.
Údaje na smerovníkoch
sme vždy delili tromi. Keď
sa písalo, že len na Kriváň
je to päť hodín, my sme boli
za tri hodiny tam i späť.
Máte nejaké obľúbené
miesto v Tatrách?
Nemám nejaké konkrétne miesto, ktoré by som
vyhľadával. No vďaka
tréningom som ich viackrát prebrázdil od Žiarskej
doliny v Západných Tatrách
až po Belianske Tatry.
Začínali ste ako bežec na
lyžiach. Aké sú v Tatrách
podmienky na tento šport?

Bežecké trate boli väčšinou na Štrbskom Plese.
Tam sme sa najčastejšie
pripravovali. Štrbské Pleso
však potrebuje na kvalitné
bežecké podmienky aspoň
50 centimetrov snehu. Ak
ho bolo ešte málo, behávali
sme v Tichej alebo Kôprovej doline, kde na kvalitný
tréning stačí aj 10‑20 centimetrov. Bola aj taká tradícia,
že sme tam vítali prvý sneh.
Sú vo Vysokých Tatrách
predpoklady a podmienky,
aby v nich naďalej vyrastali špičkoví športovci?
Štrbské Pleso s nadmorskou
výškou približne 1 300 metrov

PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
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Spomienky sú
krásne. Bolo
to úžasné
podujatie.
Mal som výbornú formu...

je optimálnym miestom
pre vysokohorskú prípravu.
Dobré trate sú aj na predhorí.
Okolie Štrby sme využívali
na letnú prípravu na kolieskových lyžiach. Pôvodné
trate zničili popadané stromy
počas kalamity v roku 2004,
no dajú sa využívať menej
frekventované cesty s dobrým asfaltom. Štrbské Pleso
a okolie využívajú na prípravu
napríklad aj českí reprezentanti. Vysoké Tatry preto
majú podmienky na to, aby
dokázali pripraviť športovcov na špičkové výkony.
Na biatlon ste presedlali pomerne neskoro. Čo
vás podnietilo k tomu,
aby ste k rýchlemu behu
pridali aj presnú mušku?

TATRY MAGAZÍN

Začínal som na základnej škole v Štrbe, ktorá sa
špecializovala na bežecké
lyžovanie. Neskôr som prešiel
do ŠKP Štrbské Pleso, kde
som stále figuroval ako bežec
na lyžiach. Potom došlo na
základe príkazu Ministerstva
vnútra SR k redukcii miest
v športovom klube. Mal
som 20 rokov, chýbala mi
lepšia výkonnosť v mužskej
kategórii a doplatil som na
to. Vtedy som sa rozhodoval,
či si nájdem civilné zamestnanie, alebo to ešte skúsim
v športe. Najbližšie k behu
na lyžiach mal biatlon. Začal
som sa mu venovať. Streľba
mi išla, zistil som, že mám na
ňu vlohy a to ma povzbudilo,
aby som pri ňom zostal.

Čo je najdôležitejšie pre
úspech v biatlone, keď
máte skĺbiť beh a streľbu?
Najdôležitejšie je nájsť medzi
nimi rovnováhu. Keď ste na
trati, musíte bežať rýchlo
a agresívne, no potom, keď
prídete na strelecké stanovisko, musíte sa vedieť
veľmi rýchlo vydýchať
a upokojiť. Musí fungovať
jemná motorika, dobré
oko, zamierenie a pomalé,
pokojné stlačenie spúšte.
Čo sa odohráva v hlave
biatlonistu, keď netrafí
terčík a vie, že pre úspech
sa už nemôže pomýliť?
Niekedy je to automatika,
keď podvedome robí pohyby,
ktoré má natrénované. Inokedy však musí viac premýšľať
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a sústrediť sa, aby robil všetko správne. Každý pretekár
to prežíva inak a musí sa vysporiadať s takouto situáciou.
Aký bol váš recept?
Mal som zautomatizované
pohyby z tréningu, najmä
na prvých položkách. Pred
blížiacim sa záverom pretekov, nastupovala taktika.
Keď som bol v prvej skupine,
tak som sa snažil nenaháňať
sa za každú cenu dopredu,
ale si aj počkať, vydýchať sa
v závese a potom skúsiť útok.
Slovensko aj vďaka vám
získalo v posledných rokoch
v biatlone veľké úspechy.
Pomohlo to k popularizácii tohto športu u nás?
Myslím si, že áno. Od roku
1998, keď bol na olympiáde
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v Nagane náš ženský tím na
štvrtom mieste, sa biatlon výrazne spopularizoval a získal
záujem domácej verejnosti.
Pomohlo aj to, že Slovensko
organizovalo majstrovstvá
sveta v Osrblí. Popularizácia však nestačí na to, aby
bolo v biatlone viac peňazí
i športujúcej mládeže. Biatlon
sa musí popasovať s generačným problémom, lebo
nám chýbajú nové talenty.
Za seba môžem povedať, že
som vyrastal ešte v minulom
režime a tam sme nemali
problém s finančným a materiálnym zabezpečením.
Pretekárov sme mali dosť a aj
konkurencia bola kvalitná.
Keď boli preteky, tak som sa
musel dostať do nominačnej
desiatky za Východoslovenský kraj. V súčasnosti je

napríklad problém v žiackej
kategórii nazbierať 20 pretekárov z celého Slovenska.
V čom to je?
Deti sú pohodlnejšie a absentuje systém fungovania
nášho športu. Dorastenci
a juniori sú na míle vzdialení potrebnej výkonnosti.
Neviem si predstaviť, že by
mali v tréningu podobné
objemy ako sme mali my,
keď sa to bralo, že čím viac
sa trénuje, tým lepšie. Terajší
mladí športovci by to zrejme
nevydržali. Niekedy sa aj
stane, že majú soplík a rodičia ich ani tréning nepustia.
Samozrejme, česť výnimkám
ako sú sestry Fialkové. To
sú však jednotlivci a lastovičky, ktoré nerobia leto.

Olympijské hry
Vancouver 2010 ‑
Anastasia Kuzminová
a Pavol Hurajt

PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
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Vysoké Tatry majú
podmienky na to,
aby dokázali
pripraviť športovcov
na špičkové výkony.

Ako vidíte svoju budúcnosť?
Aké si dávate ciele a čomu sa chcete venovať?
Chcem byť čo najviac doma a venovať sa rodine a svojej kolibe
Žerucha. Po olympiáde v Soči som dostal ponuku stať sa reprezentačným trénerom, no odmietol som ju. Tri štvrtiny roka by som
bol niekde preč a rodina by mi veľmi chýbala. Mám šesťročného
syna, ktorému sa chcem venovať. Zatiaľ tancuje, zahráme si futbal,
chodí na bežky i zjazdovky. Je to všestranná príprava a uvidíme,
čo sa z neho vykľuje. V Tatranskej Štrbe sme si spolu s manželkou
postavili kolibu, aby sme sa mali čím živiť. To sa nám darí, pretože
cestovný ruch sa vo Vysokých Tatrách vzmáha a turistov, domácich
či zahraničných, chvalabohu, stále pribúda.
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Vašim najväčším úspechom
bola bronzová medaila
v pretekoch s hromadným
štartom na 15 kilometrov na
olympiáde vo Vancouveri.
Ako si na to spomínate?
Spomienky sú krásne. Bolo
to úžasné podujatie. Mal som
výbornú formu, čo dokazujú ďalšie výsledky, keď
som bol piaty v pretekoch
na 20 kilometrov a siedmy

TATRY MAGAZÍN

v šprinte na 10 kilometrov.
V Pjongčangu ste už boli
na druhej strane barikády
ako ambasádor Slovenskej olympijskej výpravy.
Výborne som sa cítil v tejto
pozícií, nemal som aspoň
pretekársky stres. Sledoval
väčšinu zápolení a najmä
mladým som sa snažil aj
niečo poradiť. Celkovo si

myslím, že sme aj na tejto
olympiáde potvrdili našu
súčasnú kvalitu v biatlone.
PODPORUJEME
Nasťa Kuzminová
mala výbornú bežeckú formu a všetko záviselo od jej streľby.
Okrem úvodných pretekov jej
streľba celkom išla a splnila
svoju medailovú úlohu.
Naťahalo vás to ešte na trať?
Vôbec nie. Už mám svoje

odbehané a odstrieľané. Bežky a pušku už nechcem ani
vidieť (smiech). Hlavu mám
IMIDŽ zTATIER
unavenú
dlhoročného
športovania, od základnej
školy. Budem robiť hocičo iné, len vrcholový šport
už nie (smiech). Kondičku
si udržiavam už len tým,
že si chodím zahrať futbal s partiou kamarátov.
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Oznámenie povinnosti pre vlastníkov psov
Obec Štrba v súlade s § 19 ods. 11 zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území
Slovenskej republiky povinnosť:
– zabezpečiť trvalé označenie psa/psov
podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov transpondérom pred prvou zmenou
vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov
veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje
o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta
2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie
psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších

predpisov v prechodnom období najneskôr do
31. októbra 2019.
To sa nevzťahuje na psa narodeného do 31.
augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza
do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre
zvieratá.
Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z.

z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom
môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé
označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac
10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra
2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej
núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku,
uhradí štát.
Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na
svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19
ods. 9.

Výzva k dani z ubytovania
Vyzývame všetkých občanov a podnikateľov, ktorí poskytujú odplatné prechodné ubytovanie na území obce Štrba, vrátane častí
Tatranská Štrba a Štrbské Pleso, aby v zmysle platného VZN 12/2015 najneskôr do 31.10.2018 podali Hlásenie k dani za ubytovanie
za posledné obdobie a daň odviedli v hotovosti alebo na účet obce. Môžu tak urobiť kedykoľvek v úradných hodinách na Obecnom
úrade v Štrbe v kancelárii č. 3, resp. v kancelárii OcÚ v Tatranskej Štrbe, poštou alebo elektronicky. Tlačivo hlásenia k dani nájdete aj
na webovej stránke obce.
V prípade, že občan alebo podnikateľský subjekt je evidovaný ako poskytovateľ prechodného ubytovania,
ale v roku 2018 žiadne ubytovanie neposkytol, je povinný podať nulové hlásenie.

Nefunkčnosť internetových portálov virtuálnych cintorínov
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom

pohybe takýchto údajov, zverejneného v
Úradnom vestníku EÚ (GDPR) bola nútená
spoločnosť TOPSET Solutions, s.r.o. dňa
25. 5. 2018 vypnúť internetové portály
virtuálnych cintorínov www.cintoriny.sk
a www.cemetery.sk. Z tohto dôvodu nie
je momentálne funkčný prístup na uvede-

né internetové stránky, ktoré poskytujú
informácie v súvislosti s vyhľadávaním
hrobov.

Ospravedlňujeme sa za chybu v Štrbských novinách, č. 9/2018, príspevok Materská škola Štrba, str. 6, kde bol omylom
redakcie (nie autorkou príspevku) uvedený pri učiteľke Renáte Marcovej titul Bc.
Ďakujeme - redakcia
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