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

Pečenie koláčikov, balenie darčekov, vianočná výzdoba.
To všetko začne 2. decembra, keď sa zapáli prvá sviečka na adventnom venci.
Je to začiatok kresťanského liturgického roka a symbolizuje obdobie štyroch týždňov pred Vianocami.
S adventom sa spája aj mnoho tradícií, ktoré si ľudia stále radi pripomínajú.

Priateľstvo
Láska
Mier

Nádej
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Výsledky komunálnych volieb v našej obci
Dňa 10. novembra 2018 sa v našej obci uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Obec mala zriadené dva volebné obvody a štyri
okrsky (č. 1, 2 – Štrba, č. 3 – Tatranská Štrba, č. 4 – Štrbské Pleso). Výsledky vám predkladáme v nasledovných prehľadoch:
volebný okrsok
číslo 1
počet
Počet osôb zapísaných
v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli
vydané obálky

volebný okrsok
číslo 2

%

počet

1 172

Počet odovzdaných obálok
Počet odovzdaných platných
hlasov do OZ
Počet odovzdaných platných
hlasov na starostu

%

volebný okrsok
číslo 3
počet

888

%

804

volebný okrsok
číslo 4
počet

Spolu

%

počet

92

%

2 956

413

35,24%

332

37,39%

189

23,51%

23

25,00%

957

32,37%

407

98,55%

332

100,00%

189

100,00%

23

100,00%

951

99,37%

396

97,30%

326

98,19%

176

93,12%

19

82,61%

917

95,82%

314

79,29%

270

82,82%

167

94,89%

16

84,21%

767

80,15%

Voľba starostu podľa počtu získaných hlasov

Michal Sýkora – nezávislý kandidát
volebný okrsok číslo 1

volebný okrsok číslo 2

volebný okrsok číslo 3

volebný okrsok číslo 4

spolu

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

314

100,00%

270

100,00%

167

100,00%

16

100,00%

767

Voľba poslancov obecného zastupiteľstva
podľa počtu získaných hlasov

Okrsok č. 1, 2
volebný okrsok číslo 1

volebný okrsok číslo 2

spolu

počet

%

počet

%

počet

Dagmar Vincová, Ing., SMER-sociálna demokracia

257

64,90%

255

78,22%

512

Michal Šerfel, PaedDr., nezávislý kandidát

237

59,85%

222

68,10%

459

Marián Macko, Ing., nezávislý kandidát

197

49,75%

220

67,48%

417

Zuzana Gavalierová, PhDr., Slovenská národná strana

219

55,30%

195

59,82%

414

Milan Foltin, Ing., nezávislý kandidát

195

49,24%

186

57,06%

381

Pavol Hurajt, Mgr., nezávislý kandidát

183

46,21%

192

58,90%

375

Michal Pavela, Slovenská národná strana

194

48,99%

165

50,61%

359

Tomáš Hyben, Ing., PhD., Slovenská národná strana

167

42,17%

164

50,31%

331

Marek Tekeľ, Mgr., nezávislý kandidát

137

34,60%

142

43,56%

279

Kandidáti

Voľba poslancov obecného zastupiteľstva
podľa počtu získaných hlasov
Kandidáti

Okrsok č. 3, 4
volebný okrsok číslo 3

volebný okrsok číslo 4

spolu

%

počet

%

počet

počet

Július Fabian, Ing., SPOLU-občianska demokracia

132

75,00%

17

89,47%

149

Adriana Smoleňáková, Slovenská národná strana

118

67,05%

13

68,42%

131

Milan Figliar, SMER-sociálna demokracia

118

67,05%

11

57,89%

129
Jitka Šuleková
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Vážení spoluobčania,
ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili novembrových komunálnych volieb. Súčasne mi dovoľte, aby som sa vám v mene svojom,
ako aj poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva poďakoval za dôveru a hlasy, ktoré ste nám odovzdali. Táto dôvera nás zaväzuje.
Verím, že sa nám podarí spoločne pracovať tak, aby naša obec napredovala.
Michal Sýkora, starosta obce

Prvé slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva
Dňa 19. novembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, na ktorom zložili sľub starosta obce
a novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva.

Starosta obce s novozvolenými poslancami – horný rad zľava: Ing. Július Fabian, Ing. Marián Macko, Ing. Milan Foltin, Michal Sýkora, Milan Figliar, Mgr. Pavol Hurajt,
PaedDr. Michal Šerfel, dolný rad zľava: Ing. Dagmar Vincová, PhDr. Zuzana Gavalierová, Adriana Smoleňáková.

Sľub starostu a poslancov
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu/poslanca
obecného zastupiteľstva uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
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Informácia z rokovania obecného zastupiteľstva
V pondelok 5. novembra 2018 sa poslednýkrát v tomto roku zišli na pracovnom zasadnutí poslanci Obecného zastupiteľstva v Štrbe. Hlavným bodom programu
zasadnutia bolo schválenie Rozpočtu Obce
Štrba za rok 2019 s výhľadom na roky
2020-2021. Taktiež schválili Všeobecne
záväzné nariadenie o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia na rok 2019,
správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za školský rok 2017/2018.

Keďže obec sa chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
č. OPII-2018/7/1-DOP „Wifi pre Teba“,
poslanci schválili predloženie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok, realizáciu
projektu, financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške
15.000 eur a spolufinancovanie projektu z
vlastných zdrojov vo výške 750 eur. Rokovali aj o návrhu na schválenie predloženia
žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe“ a schválili
predloženie žiadosti o nenávratný finančný

príspevok, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci a súhlasili so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu vo výške
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov a so zabezpečením
financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu.
Ing. Oľga Netočná
prednostka OcÚ

140. výročie Dobrovoľného hasičského zboru
Stať sa dobrovoľným hasičom znamená veľkú dávku nielen sily, ale i odvahy nebáť sa postaviť zoči-voči proti živelným pohromám.

Pri príležitosti 140. výročia vzniku DHZ boli ocenení dlhoroční členovia zboru: Pavel Jonás,
Ján Srebala in memoriam, Pavel Blaško in memoriam.

Slávnostné otvorenie podujatia umocnili vlajkonosiči hasičských zborov z okolitých obcí.

A presne toto všetko má v sebe takmer
100 členov Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe, ktorí v tomto roku majú významné jubileum 140 rokov svojho trvania
a oslávili ho 21. októbra 2018 v sále kultúrneho domu aj za účasti štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Rudolfa Urbanoviča, prezidenta Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR Pavla Ceľucha a Mariána Rušina, člena Prezídia DPO SR a predsedu
Krajského výboru DPO SR Prešov.
Prezident DPO udelil dobrovoľnému
hasičskému zboru čestné vyznamenanie
Stuhu k Čestnej zástave DPO SR a pripol
ju na zástavu štrbských hasičov.
Štátny tajomník Ministerstva vnútra
SR Rudolf Urbanovič ubezpečil, že rezort
bude i naďalej maximálne nápomocný pri
skvalitňovaní materiálno-technického vybavenia dobrovoľných hasičov a Michalovi
Sýkorovi odovzdal pri príležitosti vzácneho
výročia Dobrovoľného hasičského zboru
v Štrbe pamätnú medailu rezortu vnútra.
Slávnostnú atmosféru s vlajkonosičmi
z okolitých obcí na javisku umocnilo premietanie vzácnych historických fotografií
zo života hasičov v našej obci.
Oslava 140. výročia činnosti hasičstva
v Štrbe bola vhodnou príležitosťou udeliť
ocenenia hasičom, ktorí sa veľkou mierou
podieľali v hasičskom zbore v Štrbe:
Pavlovi Blaškovi in memoriam za výrazný podiel na rozvoji hasičstva v obci Štrba
a dlhoročnú činnosť vo funkcii predsedu
organizácie.
Jánovi Srebalovi in memoriam za výraz-
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naďalej zapĺňali členstvo
dobrovoľného hasičského zboru. Je len na nich,
aby s láskou pokračovali v práci hasičov a
odovzdávali ju ďalším
pokoleniam. Len potom
si môžeme byť istí, že
hasičstvo v Štrbe nezanikne.
Ocenenia in memoriam prevzali príbuzní - za Pavla Blašku dcéra Mária Jonasová a za Jána Srebalu dcéra Ing. Anna Hurajtová.

ný podiel na rozvoji hasičstva v obci Štrba
a dokumentačnú činnosť v hasičstve.
Pavlovi Jonásovi za výrazný podiel na
rozvoji hasičstva v obci Štrba a výchovu
mladej generácie.
Slávnostné popoludnie spríjemnil bohatým a hodnotným programom Folklórny
súbor Železiar.
Všetci prítomní si odniesli z podujatia aj
brožúrky s históriou hasičského zboru v
Štrbe v dvoch dieloch s názvom Štrbským
hasičom.
Želáme všetkým členom DHZ v Štrbe
veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, aby

Pavel Jonás po prevzatí ocenenia sa podpísal do Pamätnej knihy obce.

Ľubomíra Otčenášová

Podujatie spríjemnil bohatým a hodnotným
programom FS Železiar.

Mesiac úcty k starším
Tak, ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti jeseň života. Staroba a október preto patria k sebe a vyzývajú nás, aby sme
sa aspoň na chvíľu zastavili a sklonili sa pred šedinami našich blízkych. Možno práve v októbri by sme mohli popremýšľať nad tým, ako našim
starkým urobiť radosť, ako ich viac vsunúť do svojich životov a čo môžeme pre ich krajšiu starobu urobiť.
Pripravili sme pre nich podujatie
s názvom „Krása staroby, staroba v kráse”,
aby sme im vyčarili úsmev na tvári pri vystúpení detí Materskej školy, žiakov ZUŠ a
tiež pri Ľudovej hudbe DFS Štrbianček. Za
všetku prácu vo verejnom živote obce, za
rozdávanie lásky, pokoja a radosti v kruhu
svojich najbližších, poďakoval vo svojom
príhovore starosta obce Michal Sýkora.

Pripomenul, že
nezabúdame, že
sú medzi nami a
prejavujeme im
úctu, lebo ešte
stále nám majú
čo dať a ešte
stále sa od nich
máme čo učiť.

Program pripravili samotní klienti.

Zaželal im, aby ich
obklopovala vďaka,
citlivá pozornosť, úcta
mladej generácie. Poprial veselú myseľ,
pevné zdravie, veľa
elánu, aby prežívali
Mesiac úcty k starším si pripomenuli aj v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe. jeseň svojho života

obklopení úctou a pozornosťou svojich
najbližších, či už doma alebo v Dome seniorov.
Úprimné slová venovali starkým aj kňazi našich cirkví Stanislav Baloc a Martin
Jurči a v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe aj riaditeľ zariadenia Ing. Tomáš Hyben.
Na tomto stretnutí sme venovali priestor
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i gratuláciám jubilujúcim spoluobčanom,
ktorí v roku 2018 oslávili 70, 80 a viac
rokov. Veľký potlesk patril najstarším jubilantkám – v Štrbe 96-ročnej Anne Šerfelovej a v Dome seniorov 99-ročnej Márii
Marekovej. V Dome seniorov pripravili
program aj samotní klienti, keď jeden z
nich recitoval Rúfusovu báseň a s klavírnym sprievodom riaditeľa Tomáša Hybena
a pod taktovkou Katky Hybenovej zaspievali dve piesne.
Podujatie bolo obohatené aj programom
umelcov. V Tatranskej Štrbe spievala
Anka Gajová a v Štrbe sólista opery SND
Ivan Ožvát.

V rámci podujatia v Štrbe bolo udelené Čestné občianstvo Obce Štrba MUDr. Jánovi Zubalovi in memoriam,
ktoré prevzali príbuzní: manželka, syn Pavol a dcéra Iveta.

Pri tejto príležitosti, keď sme vzali úctu
tým skôr narodeným, sme si spomenuli aj
na človeka, ktorý už nie je medzi nami a v
našej obci prežil takmer 30 rokov.
Poslanci Obecného zastupiteľstva
v Štrbe na svojom zasadnutí uznesením
č. 8/2018 v súlade so Štatútom obce
Štrba schválili udeliť Čestné občianstvo
Obce Štrba MUDr. Jánovi Zubalovi in memoriam za výrazný podiel pri poskytovaní
dlhoročnej zdravotnej starostlivosti v obci.
Ľubomíra Otčenášová
V rámci programu vystúpil dlhoročný sólista Opery SND Ivan Ožvát.

Pamiatka zosnulých
Výnimočný je deň v predvečer Pamiatky
zosnulých, keď spomienky patria našim
najdrahším. Spomíname viac ako inokedy
na tých, ktorí nám chýbajú. V lone cintorína – večného odpočinku i dlhého spánku,
pri stovkách horiacich sviečok a ľudských
osudov v súmraku jesenného ticha spomíname na všetko, čo nás spájalo, či už ro-

dičovskú lásku, lásku matky k dieťaťu, úctu a lásku
detí k rodičom, manželské
putá, vzťah človeka k človeku. V tento deň sa konal
na našom cintoríne pietny
akt. Všetkým, ktorí prišli
zaspomínať na svojich naj-

Atmosféra na cintoríne počas Pamiatky zosnulých.

Sviatočný deň umocnili svojím spevom členky FS Štrbän.

bližších sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora.
Spomenuli sme si aj na 37 spoluobčanov, ktorých sme
od 1. novembra 2017 až do tohtoročnej Pamiatky zosnulých vyprevadili do nášho cintorína.
Krásne slnečné počasie, piesne ženskej speváckej skupiny Štrbän a tichá smútočná hudba, ktorá sa rozliehala
cintorínom, umocnili tento sviatočný deň.
Po skončení pietneho aktu sa konala v Dome smútku
ekumenická bohoslužba.
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100. výročie 1. svetovej vojny
Štyri roky trvajúci
Históriu 1. svetovej
konflikt z rokov 1914vojny na Hornom Lip1918 si vyžiadal niekoľtove slovom i obrazom
ko miliónov ľudských žipriblížil riaditeľ Štátvotov a zásadne zmenil
neho archívu v Liptovpolitickú mapu Európy.
skom Mikuláši PhDr.
Rokovania o mieri sa
Peter Vítek a oslavy,
začali 11. novembra
spojené aj so 100-tým
1918. Prímerie začalo
výročím vzniku Českoplatiť o jedenástej hoslovenskej republiky,
dine a jedenástej mivyvrcholili scénickým
núte toho istého dňa a
programom „Zbohom”
11. novembra 2018 sa
v podaní Folklórneho
v Štrbe presne o tomto
súboru Vranovčan. Príčase rozozvučali zvony
beh nám priniesol pona obidvoch kostoloch
hľad na studenú až mraa pripomenuli nám
zivú tému vojny. Verím,
100. výročie od ukon- Uctenie pamiatky padlých v 1. svetovej vojne pri pamätníku Smútiaca mať.
že všetkých vystúpenie
čenia 1. svetovej vojny.
nadchlo, a to nielen tan18. novembra 2018 sme toto výročie oslávili. činorodého odbojára, organizátora každo- com, spevom a hudbou, ale hlavne témou,
Spoločne s hlbokou pietou sme si uc- ročných osláv SNP na Podbanskom, ktorý ktorá nás núti zamyslieť sa, prečo sme tu
tili pamiatku všetkých tých, ktorí položili zomrel pred 9 rokmi.
na tomto svete.
svoje životy na bojiskách vojny položením
O histórii 1. svetovej vojny, ktorá sa
Slovami básne z Krvavých sonetov od
vencov k Pamätníku obetiam vojny z červených makov, ktoré sú symbolom úcty
vojnovým obetiam. A červené maky zdobili
aj všetkých tých, ktorí prišli na toto spomienkové podujatie.
Pri pamätníku sa prihovoril predseda
Oblastného výboru SZPB v Poprade Ing.
Michal Kopko.
Vo vestibule bola inštalovaná putovná
výstava bojov Daniela Vrbičana - partizána,

Program vyvrcholil scénickým pásmom „Zbohom“ v podaní FS Vranovčan.

PhDr. Peter Vítek, riaditeľ Štátneho archívu v
Liptovskom Mikuláši.

nášho básnika Pavla Országha Hviezdoslava pokračovali v sále Kultúrneho domu
v Štrbe oslavy 100. výročia od ukončenia
1. sv. vojny. Nielen Hviezdoslav a nielen na
Slovensku sa ľudia so zdravým rozumom a
naprieč všetkými inštitúciami snažili upozorniť na hrôzy vojny a najmä na jej nezmysel a utrpenie. Na troskách rakúsko-uhorskej monarchie vzniklo aj Československo,
ktorého 100-té výročie sme si pripomenuli
aj počas osláv 140. výročia vzniku DHZ v
Štrbe.

dotýka našej obce bude spracovaná brožúra spolu s fotografiami, ktoré získavame
aj vďaka našim občanom. O jej príprave a ďalších získaných zaujímavostiach
o 1. svetovej vojne informoval na javisku
starosta obce Michal Sýkora. Zároveň vyzval všetkých, ktorí majú akékoľvek informácie, materiály alebo fotografie týkajúce
sa vojnového obdobia, aby ich prepožičali
obci do pripravovanej publikácie.
Ľubomíra Otčenášová
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Informácia k prácam na optike
Finálne práce na zapájaní optickej prípojky televízneho káblového rozvodu pomaly
prichádzajú do úspešného konca. Momentálne sú zapojení užívatelia, ktorí vrátili
návratku na obecný úrad. Opäť pripomíname, že ak má ešte niekto z obyvateľov obce
záujem o zapojenie na optickú sieť, je potrebné priniesť návratku na obecný úrad,
prípadne ju priamo podpísať u p. Šulákovej. Niektoré prípojky boli a sú problémové,
preto sa riešia individuálne. Taktiež stále prebieha meranie a nastavovanie optického signálu. Po zapojení všetkých prípojok by mal byť tento signál nastavený bez
akýchkoľvek problémov. Preto prosíme všetkých zapojených občanov o trpezlivosť.
Za porozumenie ďakujeme.
Bc. Marek Hovaňák

Pracovné aktivity v obci pokračovali aj v jesenných mesiacoch

Pokládka trávnikového koberca na detskom ihrisku v Štrbe.

Asfaltovanie miestnych komunikácií v Tatranskej Štrbe.

Oprava detského ihriska a lavičiek v Tatranskej Štrbe.
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Opravovali sa poškodené kanalizačné šachty v obci na
uliciach 29. januára, Čsl. armády, A. Sládkoviča.

Odvodňovací rigol na zachytenie a odvodnenie dažďových
vôd na Námestí MS 1970 pred
hotelom FIS na Štrbskom Plese.

Nový chodník k Námestiu MS 1970.

Parkovanie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
Nárastom automobilizmu a zvyšovaním počtu motorových vozidiel nastáva všade vo svete
problém v cestnej doprave, ale aj s parkovaním
vozidiel a nedostatku parkovacích miest hlavne
v mestách. Problém s parkovaním motorových
vozidiel sa týka už aj našej obce. V letnom období tento problém nespôsobuje až také veľké
problémy, horšie je to v zime, a to hlavne počas
vykonávania zimnej údržby komunikácií, odvozu
komunálneho odpadu, ale aj samotnej prejazdnosti ciest. Niektorí majitelia motorových vozidiel
nechávajú svoje vozidlá zaparkované na ceste
pred svojimi domami a tieto vozidlá sú často zaparkované tak, že bránia prejazdu vozidiel zimnej údržby a dopravnej obsluhy. Vodiči zimnej

údržby najčastejšie zaznamenávajú problémy s
prejazdom na ulici M. Benku, Štefánikovej, Družstevnej. Špecifikum problému tvorí ulica Hlavná,
ktorá je vlastne štátna cesta č.2343, na ktorej
vykonáva zimnú údržbu Správa a údržba ciest
PSK. Vodiči údržby PSK musia byť obzvlášť
opatrní, aby počas odhŕňania snehu nepoškodili
motorové vozidlá, ktoré sú zaparkované pred
domami tesne vedľa cesty. Žiadame preto všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby svoje
vozidlá počas zimy nenechávali zaparkované
na komunikáciách a nebránili prejazdu vozidiel
zimnej údržby ciest, ale aby si tieto vozidlá zaparkovali vo svojich dvoroch, garážach, alebo na
miestach, kde nebudú prekážať.

Zároveň vám dávame na vedomie, že
Obec Štrba ako správca dane v zmysle platného VZN č.12/2015, a to podľa § 13 ods.1
písm. e/, môže vyrúbiť daň za parkovanie
osobného motorového vozidla, ktoré zaberá
miesto na vyhradenom priestranstve, ktoré je vo
vlastníctve obce za každý začatý meter štvorcový a za každý začatý deň sumu 0,165 € a v
zmysle § 13 ods.1 písm. f/ za trvalé parkovanie
nákladného motorového vozidla, ktoré zaberá
miesto na vyhradenom priestranstve, ktoré je
vlastníctvom obce za každý začatý meter štvorcový a každý začatý deň sumu 3,319 €.
Emil Švorc
náčelník Obecnej polície

Príprava na zimnú turistickú sezónu
Ani sme sa nenazdali a v tomto období sa
už realizujú, či vrcholia prípravné práce na nadchádzajúcu zimnú sezónu 2018/2019. Stalo
sa tradíciou, že všetci aktéri sa pred zimnou
sezónou stretnú na spoločnom predsezónnom
destinačnom stretnutí. Nebolo tomu inak ani
toho roku, a to dňa 16. 11. 2018 na Štrbskom
Plese - tentokrát v hoteli FIS.
Zástupcovia hotelových zariadení, prevádzkovatelia lyžiarskych svahov, bežeckého lyžo-

vania, obce, obecnej polície, marketingu, TIC,
OOCR Región Vysoké Tatry, ZCR, Dobrovoľnej
horskej služby v stručnosti zhodnotili letnú sezónu. Všetci sa zhodli na tom, že letná sezóna
2018 bola výborná z pohľadu návštevnosti, kultúrneho leta i počasia. Čo je zaujímavé, prvýkrát
za posledné roky predbehli v návštevnosti českí
turisti slovenskú klientelu.
Naše Turistické informačné centrum Štrbské
Pleso malo v lete plné ruky práce pod vedením

SVK CZE
mesiac
Jún 986 1584
Júl 1657 4540
Aug 1780 3724
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Ing. Michala Tomku, za spolupráce Michaely
Bednárovej a Martiny Zemkovej. Od októbra
2018 došlo k personálnej zmene - na poste vedúceho TIC je Mgr. Ivana Jašková.
Pre ilustráciu uvádzame niektoré štatistické
ukazovatele.
Celková návštevnosť Štrbského Plesa od
1.1. do 15.11.2018 bola 31 090 návštevníkov, z toho počas júna až septembra 22 252
návštevníkov.
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0
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0
0
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Pred nami je zimná sezóna. Športový areál pre
bežecké lyžovanie sa počas letných mesiacov dobudoval. Pribudli nové garáže na techniku (ratraky, pracovné stroje, delá). Finišujeme s dokončením novej budovy šatní pre športovcov – bežcov,
lyžiarov. Začalo sa so zasnežovaním bežeckých
tratí, prípravou tratí a zázemia. Ani v túto sezónu
nebude chýbať požičovňa športových potrieb, občerstvovací stan, lyžiarska škola priamo v areáli,
nové značenie tratí.

ŠTRBSKÉ NOVINY

Novinkou bude klzisko v priestore štartu a cieľa. Areál pre bežkárov bude otvorený
od 9.00 do 18.00 hod, areál a Šprintérska trať
v dĺžke 1,6 km budú od 16:00 hod do 18:00 hod
osvetlené.
Parkovanie v areáli zostáva za tých istých podmienok ako minulú sezónu, t.j. lyžiari bežci si pre
pohodlné a isté parkovanie zakupujú parkovacie
karty u správcu areálu.
Počas tejto sezóny bude v Slalom klube otvo-
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rená nová kaviareň na poschodí. Prevádzkovatelia zjazdoviek
zachovajú aj túto zimu ponuku Frasch track, t.j. lyžovanie pred
oficiálnym ranným otvorením zjazdoviek. V rámci noviniek prichádzajú s flexi cenami a ponukovými balíkmi pre hotelierov a ubytovateľov. Musíme však konštatovať, že cena lyžovačky pre našinca
počas top sezóny je vyššia.
Počas zimy nás čakajú klasické aj nové podujatia. Medzi tie
klasické sa môžu určite radiť Tatranský pohár, Štrbské bežky,
Majstrovská SR v behu na lyžiach, či Silvestrovský krst snehovej vločky. Zimnú lyžiarsku sezónu otvoríme aj v bežeckom areáli
so slávnostným krstom nového ratraku Pisten Bully 400.
V hoteli Patria je nainštalovaný ako prvý na Slovensku – lyžiarsky trenažér na účely nácviku lyžovania. Hotel FIS ponúkne na
zimu novú zimnú terasu. Mnohé hotely sú už vybavené elektronicUpravené bežecké trate v areáli.

kým defibrilátorom pre poskytnutie prvej pomoci.
Žiaľ, v súčasnosti je zatvorená vyhliadka s kaviarňou Monte
Móry. Budeme sa snažiť iniciovať jej znovuotvorenie čo najskôr.
Toho roku obec umiestni aj nové letecké zimné mapy Štrbského Plesa a do obehu sa dostanú nové informačné zimné mapy
Štrbského Plesa s bežeckými trasami (formát A4). Samozrejme,
v TIC-u pokračujeme v poskytovaní služby – poistenie do hôr.
Na webovej stránke www.strbskepleso.sk a www.strba.sk sa
dozviete všetky potrebné informácie a plánované novinky.

Mgr. Ivana Jašková (vpravo) a Michaela Bednárová, pracovníčky TIC Štrbské Pleso.

Príde k nám
Mikuláš
Prvá adventná nedeľa bude patriť
deťom. Do Štrby do sály kultúrneho
domu príde Mikuláš a prinesie rozprávkový príbeh, plný detských piesní
a obrázkov o tom, ako raz večer za
malým Peťkom prišiel Mikuláš. Čo
spolu všetko zažili a kam Peťka odviezli Mikulášove lietajúce sane sa už
čoskoro dozviete.
S Mikulášom príde aj ujo Ľubo, a
samozrejme aj s vrecom plným sladkostí.

2. december 2018
15,00 hod.

Ing. Anna Hurajtová
Foto: archív obce,
Marek Hajkovský, Matúš Jančík.

ŠTRBSKÉ NOVINY

12

HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE – XIV. diel
Zatiaľ ostatnou, šiestou etapou v rozvoji Štrbského Plesa je obdobie od vzniku samostatnej Slovenskej republiky od 1. 1. 1993 doteraz, t.j. do
roku 2018. Pre lepšiu prehľadnosť sme ju rozdelili na dve časti, a to na obdobie do konca roku 2007, kedy Štrbské Pleso spravovalo mesto Vysoké
Tatry a na obdobie od roku 2008 doteraz, kedy bolo Štrbské Pleso prinavrátené späť materskej obci Štrba. Zobrazenie jednotlivých objektov na
našej mape bude mať aj v tejto etape samostatné číslovanie, a to opäť od čísla jedna.
Rozvoj cestovného ruchu na Slovensku bol
po roku 1989 chaotický, roztrieštený a bez
strategického smerovania. Absolútna rozdrobenosť producentov a služieb mala za následok neochotu a neschopnosť spolupracovať
pri tvorbe ucelených produktov. Chýbala cielená podpora zo strany štátu, podľa ktorého
by sa o rozvoj cestovného ruchu mali starať
podnikatelia a samospráva.
Aj vo Vysokých Tatrách sa výrazne začala prejavovať sezónnosť, čo bol dovtedy v
tatranských zariadeniach cestovného ruchu
nepoznaný jav. Silné letné a zimné mesiace
vystriedali prázdne jarné a jesenné – takzvané
mimosezónne obdobia. Ubytovaných nebolo
nielen v hoteloch, ale ani v zotavovniach, čo
spôsobilo ich predčasné uzatváranie a povinné dovolenky pre zamestnancov. Taktiež sa
výrazne zmenila skladba návštevníkov a karty
v ponuke služieb cestovného ruchu zamiešala
od roku 1991 aj malá privatizácia a reštitúcie.

Koliba Pleso (predtým koliba na Janovej polianke).

vatizácia vo vybraných prevádzkach š. p. Interhotel Tatry, ktorý sa od 11. 11. 1994 zmenil
na akciovú spoločnosť. Tento akt spoločnosť

Hotel Solisko.

A tak už v roku 1991 zaznamenali Vysoké
Tatry významný pokles návštevníkov, čo sa
odzrkadlilo aj vo výraznom poklese tržieb za
všetky druhy služieb cestovného ruchu.
Ako prvej organizácie na Štrbskom Plese sa tieto zmeny dotkli Tatranskej správy
ÚZ SZTK, ktorú VV SZTK v Bratislave zrušil
k 31. 10. 1991 a jej najlukratívnejší majetok,
hotel FIS a závod OHDZ /lanovky a vleky/
pridelil domu Športu v Bratislave, ktorý ho následne odpredal do súkromných rúk. V rokoch
1991 a 1992 sa uskutočnila aj tzv. malá pri-

nezachránil a následne v rokoch 1995 až
1997 pokračovala
veľká privatizácia už
pod gesciou Fondu
národného majetku.
V roku 1993 vznikla na Slovensku
spoločnosť SOREA,
spol. s r. o., ktorá sa
stala najväčšou hotelovou spoločnosťou v Penzión Guide.

SR a v súčasnosti na Štrbskom Plese prevádzkuje hotel SOREA Trigan. Zmeny sa nevyhli
ani Slovenským liečebným kúpeľom, ktorých
objekty na Štrbskom Plese /LD Hviezdoslav,
sanatórium Helios a DLU Solisko/ boli sprivatizované v roku 1995. Majoritným vlastníkom
sa stala Vzájomná životná poisťovňa, 5% podiel získalo aj mesto Vysoké Tatry. V rámci
veľkej privatizácie v septembri 1995 nového
majiteľa spoločnosť Končistá s.r.o. získal aj
hotel Panoráma a v apríli 1996 prešiel privatizáciou aj hotel Patria. Spoločnosť Interhotel
Tatry tak po veľkej privatizácii ostala bez prevádzok a následne k 30. 6. 1998 definitívne
ukončila svoju činnosť.
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Pamätník Jozefa Szentiványiho pri jazere.

Prvým objektom, ktorý bol postavený v
tomto období na Štrbskom Plese bola budova
informačného strediska TANAP-u pri obchodnom dome v centre osady v roku 1993. Objekt
má na našej mape číslo 1. No už v roku 1995
bola Správa TANAP-u rozdelená na Štátne
lesy TANAP-u, riadené MP SR a novú Správu
TANAP-u, riadenú MŽP SR, pričom pri delimitácii majetku a personálu došlo medzi týmito
dvoma štátnymi organizáciami k niekoľkoročným sporom, ktoré sa v médiách označovali
ako „kauza TANAP“. Niekoľko rokov túto informačnú kanceláriu spolu prevádzkovalo aj
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.
V roku 1995 sa na Štrbskom Plese pri príležitosti osláv 25. výročia postavenia hotela FIS
uskutočnila aj vzácna návšteva, kedy vtedajší
člen MOV a prezident Medzinárodnej lyžiarskej
federácie FIS Švajčiar Mark Hodler v doprovode vtedajšieho predsedu SOV prof. Vladimíra
Černušáka priletel do Popradu súkromným
lietadlom a na Štrbskom Plese potvrdil názov
hotela FIS platným certifikátom. V týchto rokoch sa každoročne v športovom areáli konali
medzinárodné lyžiarske preteky o Tatranský
pohár, ktoré boli pravidelne súčasťou pretekov
Svetových pohárov. Najvýznamnejší bol TP v
roku 1993, súčasťou ktorého bolo až 5 finálových pretekov SP v behoch na lyžiach a v
severskej kombinácii.
Neďaleko od hotela FIS na Mlynickej lúke
pri hlavnej komunikácii do športového areálu
bola v roku 1995 postavená rázovitá slovenská reštaurácia, ktorá dostala názov „Koliba
na Janovej polianke“. Súčasťou koliby, ktorá
je najstarším zariadením tohto druhu na Štrbskom Plese sa neskôr stala aj galéria vyrezávaných sôch spolu s letnou terasou v tvare
furmanského voza. Tento objekt má na našej

mape číslo 2.
Na mieste starého detského liečebného
domu Solisko pri jazere, ktorý bol zdemolovaný v roku 1994, vyrástol v rokoch 1995 až
1997 nový liečebný dom Solisko ako replika
pôvodnej stavby spred 100 rokov, avšak
s jednoduchšími líniami tvarov. Spojovacím
traktom bola k Solisku pripojená aj niekdajšia stanica TEŽ. Autormi rekonštrukcie boli
architekti Peter Černo, Tibor Bendík a Viera
Gáliková, pričom zámer obnoviť architektúru
tatranského štýlu Gedeona Majunkeho sa im
vydaril. Tento objekt má na našej mape číslo
3. V roku 1998 získalo Solisko cenu MV SR
„Stavba roka 1997“ a o rok neskôr ho zaradili
k piatim oceneným stavbám sveta, pričom porota Svetovej federácie realitných profesionálov v španielskej Seville udelila autorom jeho
rekonštrukcie hlavnú cenu Prix d´ Excellence
v kategórii špeciálnych stavieb. Nový liečebný
dom Solisko, určený však už len liečbe dospelých pacientov, bol otvorený 4. 7. 1997 a poskytoval 52 lôžok vyššej kategórie.
V rokoch 1997 až 1998 dal nový majiteľ
Odborový zväz pracovníkov KOVO komplexne
prestavať bývalé staré zdravotné stredisko pri
Novom Štrbskom Plese priamo pri vstupnej
cestnej komunikácii na Štrbské Pleso na nový
penzión s reštauráciou, ktorý jeho prvý nájomca pomenoval na Penzión Guide /po slovensky sprievodca/. Tento objekt potom viackrát
zmenil nájomcov, v súčasnosti ho prevádzkuje
rodina Sczyrzicki ako rodinný penzión už pod
novým názvom Penzión Pleso. Tento objekt
má na našej mape číslo 4.
Koniec uplynulého storočia bol spojený

Stará lanovka na Solisko.

aj s množstvom významných medzinárodných športových aktivít na Štrbskom Plese,
najskôr v roku 1998 to bol trvalý presun

najvýznamnejších slovenských zjazdárskych
pretekov o Veľkú cenu Slovenska na svahy
Soliska, v roku 1999 to bolo usporiadanie už
druhej Svetovej zimnej univerziády na Štrbskom Plese a o pár mesiacov neskôr tiež Európskych olympijských dní mládeže EYOD a
v roku 2000 usporiadanie Majstrovstiev sveta
juniorov FIS v klasických lyžiarskych disciplínach.

Pozvánka na rozlúčku s lanovkou.

Postupne sa začalo aj s modernizáciou a rekonštrukciou jednotlivých hotelových objektov
na Štrbskom Plese, ktorým cieľom bolo nielen
zvýšenie kvality samotného hotelového prostredia, ale zároveň aj dobudovanie komplexnosti poskytovaných služieb. Už v roku 2000
bolo v hoteli Patria vybudované relaxačné centrum, postupne nasledovali aj významné interiérové zmeny, boli zrušené prevádzky Horizont klubu, Vatra baru a reštaurácie Slovenka,
na druhej strane sa zvýšila lôžková kapacita
hotela, rozšírila sa kongresová hala, vybudovala sa vinotéka a Vatra klub s bowlingom.
V roku 2002 si Štrbské Pleso pripomenulo
130 rokov od svojho vzniku v roku 1872 slávnostným odhalením pamätníka zakladateľovi
osady Jozefovi Szentiványimu pri jazere, ako
aj pamätnej tabule Maši Haľamovej pred vilou
Marína, v ktorej žila a pracovala v rokoch 1930
až 1958. Ďalšia pamätná tabuľa, tentokrát zakladateľovi Nového Štrbského Plesa Karolovi
Mórymu pribudla na vstupnej stene hotela
SOREA Baník aj v roku 2005 pri príležitosti
100. výročia vzniku Nového Štrbského Plesa.
3. augusta 2002, skončil po viac ako 31
rokoch prevádzky ďalší z „pamätníkov“ Štrbského Plesa, a to dvojsedačková lanovka
Transporty Chrudim vedúca na Solisko. Lanovka ako súčasť Športového areálu FIS bola
v prevádzke od 17. 1. 1970 a za tých 31 ro-

14
kov, 7 mesiacov a 11 dní previezla
osem miliónov ľudí. Bola nahradená novou, modernou 4-sedačkovou lanovkou značky Poma, ktorá
dramaticky skrátila prepravný čas
pre cestujúcich pri súčasnom zvýšení ich komfortu počas prepravy.
Prevádzka novej lanovky, ktorá dostala názov Solisko Express, bola
slávnostne spustená už 22. 12.
2002, nový objekt údolnej stanice
na Štrbskom Plese má na našej
mape číslo 5.
Výstavba novej lanovky na
Solisko bola tiež jedným z rozhodujúcich impulzov na komplexnú Nová lanovka.
rekonštrukciu Chaty pod Soliskom
v roku 2003, ktorú zrealizoval jej nový maji- Helios. Až tak v rokoch 2005 až 2009 mohla
teľ chatár Milan Štefánik. Keď ju v roku 1995 začať komplexná rekonštrukcia objektov býsprivatizoval, v chate už bolo z hygienických valých LD Kriváň, Hviezdoslav a Jánošík, ktodôvodov zrušené ubytovanie a bola prevádz- ré sa mali zaradiť ako prvý päťhviezdičkový
kovaná už iba ako bufet. Nový majiteľ dal pre- hotel na Slovensku do luxusnej medzinárodnej
to postaviť okolo pôvodnej chaty na nových hotelovej siete pod značku Kempinski. S bývazákladoch múry väčšej chaty a potom starú lým komplexom liečebných domov pri jazere
súvisela aj Stará
hospodárska
budova kúpeľov,
z ktorej boli v
rokoch 2004 a
2005 odsťahovaní zamestnanci, potom v nej
bývali stavební
robotníci, ktorí stavali nový
päťhviezdičkový
hotel a nakoniec
od roku 2007
bol tento objekt
zmenený na tuChata pod Soliskom.
ristickú ubytovňu
budovu zbúral. Novú budovu zastrešil a práce a tomuto účelu slúži doteraz.
v interiéri ukončil za neuveriteľný čas – necelé
Dňa 19. 11. 2004 výrazne do života
4 mesiace. Odvtedy je chata otvorená celoroč- Štrbského Plesa i celých Vysokých Tatier
ne a poskytuje aj ubytovacie, aj stravovacie zasiahla vetrová kalaslužby. Na našej mape má číslo 6.
mita, ktorá zničila viac
V roku 2003 bol uzatvorený aj staručký ako 2 milióny kubíkov
liečebný dom Hviezdoslav pri jazere, ktorý po- dreva, čím sa dá oznasledné roky slúžil už iba ako turistická ubytov- čiť ako „super veľká“.
ňa. Opadávajúca omietka a celkovo schátraný Bezprostredné následstav si totiž vyžadoval nevyhnuté opravy a re- ky jej ničivého dopadu
konštrukciu. Následne v roku 2004 bola potom sa v osade odstraňovali
zbúraná susedná reštaurácia a terasa Končistá, najbližšie dva roky, no
ktorá mala narušený nosný oceľovo-betónový jej dôsledky v podobe
skelet a nefunkčné všetky inžinierske siete. kôrovcovej kalamity sú
V roku 2005 bola rozobratá aj najstaršia vila v okolí Štrbského Plesa
v osade – Jazierka, ktorú previezli na reštau- viditeľné dodnes.
rovanie do ateliérov v Levoči v rokoch 2007
V roku 2005 bol
až 2008 a následne ju znova postavili už asanovaný aj objekt
na novom mieste pred bývalým sanatóriom Tuček bezprostredne Búranie Hviezdoslava.
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pri plese, ktorý bol posledné roky
uzatvorený a predtým slúžil už iba
ako skladový priestor pre hotel
Patria. V roku 2006 však bola na
jeho mieste postavená štýlová slovenská reštaurácia Koliba Patria,
ktorá sa čoskoro zaradila medzi
najlepšie svojho druhu v celých
Vysokých Tatrách a pre svoj nezabudnuteľný výhľad na jazero a
majestátny Kriváň sa stala jedným
z miest, ktoré nemôže obísť žiadny
návštevník osady. Tento objekt má
na našej mape číslo 7.
Ku koncu roku 2005 po 29
rokoch prevádzky skončilo svoju
činnosť ako kúpeľné zariadenie
aj sanatórium Helios, ktorý bol následne v
rokoch 2006 až 2007 čiastočne zbúraný a
pripravený pre komplexnú prestavbu a modernizáciu. Žiaľ, odštartovanie celosvetovej
ekonomickej krízy v roku 2008 spôsobilo, že
potenciálny investor od svojich plánovaných
zámerov odstúpil, a tak zrúcanina Heliosu ešte
aj dnes patrí k najväčším, tzv. „tatranským haraburdám“. Je už nenahraditeľnou škodou, že
so zbúraním Heliosu došlo k nenávratnému
zničeniu aj viacerých monumentálnych umeleckých diel najvýznamnejších slovenských
umelcov v jeho interiéri, napr. Rudolfa Krivoša,
alebo Alexandra Ilečka.
Rok 2007 bol veľmi významný pre samotnú
obec Štrbu, lebo 3. mája 2007 Najvyšší súd
SR v odvolacom konaní potvrdil rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica v prospech obce
Štrba. V tento deň sa v obci rozozvučali zvony
na obidvoch kostoloch, pretože Štrbské Pleso
bolo opäť „štrbské“. Zavŕšil sa tak takmer
18-ročný proces, ktorý začal 30. 10. 1990
práve v Štrbe ustanovujúcim zhromaždením
zástupcov historických podtatranských obcí,
ktoré boli dotknuté a postihnuté odňatím časti ich pôvodných historických katastrálnych
území. Nasledoval ešte dvojročný „kolotoč“
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vzájomných podaní tak zo
strany mesta Vysoké Tatry,
ako aj obce Štrba voči prevzatiu predmetného územia, no
Najvyšší súd SR v odvolacom
konaní dňa 16. 4. 2009 definitívne potvrdil právoplatnosť
a vykonateľnosť súdneho rozhodnutia z 3. 5. 2007. Vďačnosť za navrátenie užívacích
práv na svojich pozemkoch
po roku 1989 vyjadrili bývalí
urbalialisti obce Štrba osadením kríža a pamätnej tabule Koliba Patria.
na Mlynickej lúke. Toto miesto
má na našej mape číslo 8.
Následne obec oznámila všetkým
inštitúciám, že začala spravovať toto

Búranie Heliosu.

územie a rozhodla sa ho
rozvíjať ako jeden Tatransko-podtatranský
región,
pretože nechcela, aby bola
deliaca čiara medzi Vysokými Tatrami a podhorím.
V samotnej osade bolo
v čase prevzatia jej správy
viacero rozostavaných objektov, ktoré však boli dokončené až v nasledujúcich rokoch.

územie a požiadala o vytvorenie novej
časti obce – Štrbské Pleso. Postupne
prebrala od mesta Vysoké Tatry toto

Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Peter
Chudý
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ZIMNÁ KALOKAGATIA OPäŤ NA ŠTRBSKOM PLESE
V športovom areáli FIS na Štrbskom Plese a na svahu Interski sa v dňoch 12. až 13. marca 2019 uskutoční už
9. ročník Zimnej Kalokagatie, športových súťaží žiakov základných škôl z celého Slovenska. Prvých 7. ročníkov sa uskutočnilo v okolí Spišskej Novej Vsi, minulý 8. ročník tohto podujatia bol premiérovým vo Vysokých Tatrách a uskutočnil
sa tiež na Štrbskom Plese. Súčasťou nadchádzajúceho 9. ročníka budú športové súťaže v behu na lyžiach, v zjazdovom
lyžovaní, biatlone, snowboarde a ako v ukážkovom športe tiež v akrobatickom lyžovaní. Súčasťou Zimnej Kalokagatie
bude aj kultúrno-výtvarná a fotografická súťaž, výsledky ktorých budú vyhlásené v Poľovníckom salóniku hotela Patria na
Štrbskom Plese 13. marca 2019 o 11.00 hod.

Zimná Kalokagatia na Štrbskom Plese v roku 2018 - súťaž v snowboarde.

Grécke slovo kalokagatia vyjadruje antický
ideál spojenia krásneho tela s ušľachtilým duchom. Rovnaké slovo si za názov pozoruhodného podujatia vybrali aj olympijskí nadšenci na
čele s Antonom Javorkom, keď začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia v Trnave
rozbiehali olympiádu detí a mládeže, na ktorej
sa prostredníctvom aktívneho športovania detí
a mládeže, kombinovaného s vedomostnými a
umeleckými súťažami s olympijskou tematikou
v praxi presadzuje výchovný ideál harmonického rozvoja osobnosti.
Zorganizovanie aj zimnej časti Kalokagatie
bolo splneným predsavzatím priateľov olympizmu. So súhlasom jej zakladateľa sa premiérový
prvý ročník uskutočnil v Spišskej Novej Vsi
/keď sa upustilo od pôvodného zámeru zorganizovať ju na Bezovci pri Piešťanoch/. Úspešný
priebeh jej prvého ročníka spôsobil, že na ďalšie
roky sa metropola Spišu natrvalo stala partnerom Trnavy, kde sa pravidelne usporadúva od
roku 1991 v párnych rokoch celoslovenská a
od roku 1996 dokonca medzinárodná Letná
Kalokagatia. Zimná časť Kalokagatie 1998
/neskôr sa ujal termín Zimná Kalokagatia/ sa
uskutočnila v termíne 18. až 20. februára 1998
a záštitu nad ňou prevzal predseda vlády Slovenskej republiky.
Rozhodnutie o usporiadaní Zimnej Kalokagatie na Spiši nebolo náhodné. Domáci organizátori nie raz potvrdili svoje organizačné

schopnosti pri zabezpečovaní celoslovenských
podujatí v oblasti školského športu. Svoju úlohu
zohrali aj výborné podmienky pre zimné športy
v tomto regióne. Zimná Kalokagatia mala síce
centrum v Spišskej Novej Vsi, no špecifiká
zimných športov si vyžiadali zapojiť do organizovania takéhoto podujatia celý región. A tak
bolo možné stretnúť mladých olympionikov aj
v Kežmarku, na Mlynkoch – Bielych vodách
a ďalších miestach tohto krásneho kúta Slovenska. Program Zimnej Kalokagatie sa postupne obohacoval. Pôvodné tri športy lyžovanie
/bežecké i zjazdové/, hokej a rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe boli postupne rozšírené

o biatlon a snowboard. Premiérovo bude v roku
2019 na Štrbskom Plese ako ukážkový šport
aj akrobatické lyžovanie. V duchu kalokagatie
boli vyhlasované tiež kultúrne súťaže, pri tom
prvom ročníku mala výtvarná a literárna súťaž
tematické zameranie „Múdrejšie – krajšie – vtipnejšie“. Tématické zameranie nadchádzajúceho
9. ročníka kultúrnej časti Zimnej Kalokagatie
bude určené do konca tohto kalendárneho roka.
Vyhlasovateľom tohto najvýznamnejšieho
žiackeho športového podujatia na Slovensku je
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Slovenská asociácia športu na školách, Slovenský olympijský výbor a Kalokagatia na Slovensku. Organizátormi sú Slovenská asociácia
športu na školách, o. z. Kalokagatia na Slovensku – Zimná Kalokagatia, športové zväzy SLA,
SZB, SAS, Športový klub Štrba, ŠSDaM Poprad
– Tatry, Obec Štrba, ŠA FIS Štrbské Pleso, ZŠ
Štrba a ďalšie subjekty v regióne. Viac informácií je možné nájsť na stránke www.sass.sk.
Zimná Kalokagatia sa doteraz uskutočnila
osemkrát – v rokoch 1998, 2001, 2003, 2005,
2007, 2010, 2015 a 2017. Na podujatí, ktoré
sa v roku 2017 uskutočnilo na Štrbskom Plese sa zúčastnil rekordný počet súťažiacich detí
z 96 škôl z celého Slovenska.

Zaujímavou disciplínou na Štrbskom Plese bol aj biatlon.

Peter Chudý,
člen prípravného výboru
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napísali o nás
Podarí sa obnoviť legendárny Helios?
Legenda má vstať z ruín. Liečebný dom Helios, ktorý býval pýchou Štrbského Plesa, chátra už 13 rokov a z niekdajšej pýchy tatranských kúpeľov
je ruina. Čo ho dostalo do takéhoto žalostného stavu?
Štrbské Pleso je naše najznámejšie a najnavštevovanejšie vysokohorské športové
stredisko. Donedávna však bolo aj najvyššie
položenými kúpeľmi na Slovensku. V nadmorskej výške 1 355 m s južnou orientáciou a
ročne s 1 890 hodinami slnečného svitu to
bolo vyhľadávané miesto na liečbu astmy,
bronchitídy, alergií a na zotavovacie pobyty.
Hlavnou liečebnou procedúrou bola klimatoterapia, čo je vlastne pobyt vo voľnej prírode
v kombinácii s dychovou rehabilitáciou. Ľudí
liečil čistý tatranský vzduch a voňavé silice zo
smrekov, ktoré obklopovali domy v osadách.

vaňové procedúry, masáže,
sauny, telocvične, kino a
spoločenské priestory...

Veľké sľuby
Po zmene pomerov po
roku 1989 to bolo všelijako
aj s Heliosom. V 90. rokoch,
keď patril Kúpeľom Štrbské
Pleso, a. s., bol na tom ešte
dobre. „Za nášho pôsobenia v Kúpeľoch Štrbské Pleso sme sa snažili napĺňať
poslanie tohto kúpeľného
domu nielen liečebnými po- Liečebný dom Helios bol pýchou kúpeľov na Štrbskom Plese.
Unikát pre všetkých
Všetko to je už len minulosť. Hlavným za- bytmi, ale kapacitu sme rozriadením Kúpeľov Štrbské Pleso bola budova šírili aj o hotelové ubytovanie,“ hovorí Marián
Smútok
Helios, z ktorej je dnes už len ruina. Síce zná- Oravec, ktorý vtedy šéfoval kúpeľom.
„Je to obrovská škoda, že Helios takto
ma a dosť populárna, ale ruina. Helios začali
Kľúčový bod zlomu však prišiel až v roku skončil. Nezaslúžil si to. Ešte aj v novembri
stavať ešte v roku 1968. Architekt, dnes už 2004. Majoritným vlastníkom Kúpeľov Štrb- 2005, keď ho noví majitelia zatvorili, to bolo
nebohý Richard Pástor, budovu naprojektoval ské Pleso, a. s. sa stala spoločnosť Bluecorp, vyhľadávané zariadenie na veľmi slušnej
za ktorou stála finančná úrovni. Namiesto toho, aby z funkčného lieskupina. „Toto zariadenie čebného domu spravili hotel, začali ho búrať.
sa potrebuje posunúť do- Ale ako prišla ekonomická kríza, s prácami
predu, jednoducho nevyho- skončili a odvtedy je z Heliosa iba ruina,“
vuje dnešným štandardom. smutne konštatuje Imrich Andráši (66), ktorý
Potrebujeme byť konkuren- tu robil technický dozor.
cieschopní aj voči ostatným
zariadeniam na Štrbskom
Nové plány
Plese a kúpeľným zariadePo roku 2014 sa na Obecnom úrade v Štrniam na Slovensku. Objem be objavil nový zámer prestavby celého areprostriedkov na rekonštruk- álu a to ešte ambicióznejší než ten pôvodný.
ciu plánujeme na 500 milió- Hotel má mať 574 lôžok, súčasťou komplexu
nov korún. Helios bude pre má byť aj aquapark naprojektovaný či konrekonštrukciu najbližšie dva gresová hala, ktorá sa môže prispôsobiť na
Vízia: Český investor sľubuje, že Heliosu vráti niekdajšiu slávu.
roky zatvorený,“ uviedol kino s kapacitou 700 osôb.
Ale takých sľubov Tatranci počuli už veľa.
vtedy pre médiá posledný
Dnes Helios patrí českej investičnej spoločako štvorpodlažný objekt veľmi dobre včlene- riaditeľ kúpeľov Marián Zubo.
nosti AMISTA a tá ubezpečuje, že komplex
ný do horského prostredia. Mala svoju časť
Počet lôžok mal stúpnuť zo 402 na 462. sa bude rekonštruovať. „Tento projekt sa mopre dospelých s 200 posteľami v jedno- a Komplex sa mal zmeniť na hotelové zariade- mentálne nachádza v prípravnej koncepčnej
dvojlôžkových izbách a 150 lôžok pre deti. nie 4-hviezdičkovej kategórie. Odhad investí- fáze. Našou víziou je však zachovanie pôvodVšetky izby boli orientované na juh. Bolo tu cií sa vyšplhal na 1,2 miliardy korún (takmer nej rekreačnej funkcie komplexu Helios podľa
zvlášť oddelenie pre deti v predškolskom 40 mil. €).
platného územného plánu,“ sľubuje investor.
Stavebné práce sa mali začať vo februári
veku a oddelenie s učebňami. Stavbu odoZatiaľ však je to stále smutná ruina, ktorá
vzdali v roku 1976 a o rok nato dostala Cenu 2007, ich ukončenie bolo naplánované na je síce mimo hlavnej turistickej zóny miloDušana Jurkoviča od Zväzu slovenských ar- koniec roka 2008. Ale už v roku 2006 sa do srdne ukrytá medzi stromami a pred zrakmi
chitektov.
budovy zahryzli bagre a zbíjačky a do ekono- návštevníkov Tatier. No pomaly sa stáva
Vymoženosti peknej a účelnej stavby si miky sa krátko nato zahryzla veľká ekonomic- vyhľadávaným miestom adrenalínových a
takmer za 30 rokov jej existencie užili státi- ká kríza. Tá donútila prehodnotiť všetky veľké „zážitkových“ turistov, ktorí súčasnú smutnú
síce pacientov a hostí. Mali k dispozícii pla- investície a z výstavného Heliosu sa stala na slávu Heliosu úspešne šíria ďalej.
vecký bazén, inhalácie, elektroliečbu, rôzne 13 rokov nefunkčná ruina.
Nový čas, 30.10.2018
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Zimná bežecká séria pokračuje behom okolo Šoldova
V sobotu 8. decembra 2018 so štartom o 17:00 sa v Štrbe uskutoční 2. kolo Zimnej bežeckej série. Pre pretekárov je pripravená zaujímavá 7 km
trať pod tatranskými končiarmi okolo zaniknutej osady Šoldov a súťažiť okrem bežcov môžu aj fanúšikovia severskej chôdze Nordic Walking. Deti
budú pretekať v kategóriách do 11 rokov 400 metrov a od 12 do 15 rokov 800 metrov. Keďže sa beží vo večerných hodinách, povinnou výbavou je
čelovka alebo iný zdroj svetla. Organizátorom podujatia je Športový klub Sport Tatry v spolupráci so Športovým klubom Štrba a Miestnym odborom
Matice slovenskej v Štrbe. Informácie o podujatí nájdete na www.sporttatry.sk.
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Tatranský pohár v behu na lyžiach - 46. ročník
Kontinentálny pohár FIS Slavic Cup odštartuje ďalšiu lyžiarsku sezónu 2018/2019 v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese. V sobotu
15. decembra 2018 sa uskutočnia preteky žien na 7,5 km a mužov na 10 km klasickou technikou s intervalovým štartom. V nedeľu 16. decembra sa
uskutočnia preteky v šprinte voľnou technikou. Očakávaná účasť je 150 pretekárov registrovaných v medzinárodnej lyžiarskej asociácii FIS z viac ako
10 štátov. Organizátorom podujatia je Športový klub Štrba, ktorý okrem Tatranského pohára pripravuje 20. januára 2019 aj verejné preteky v behu na
lyžiach „Štrbské bežky” a 16.-17. marca 2019 Majstrovstvá Slovenskej republiky v behu na lyžiach.
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Keď zahalí náš ...(1.tajnička), onakvejšia bude ... (2.tajnička)
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Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, www.szhk.sk

Autor: F. Cvengroš

Tajničku z krížovky ŠN č. 11/2018 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67 osobne, poštou alebo na mailovú
adresu: strba@strba.sk do 5. 12. 2018. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu.

ŠTRBSKÉ NOVINY - mesačník pre občanov a návštevníkov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa
•Vychádzajú jedenkrát do mesiaca •Vydavateľ: Obec Štrba • Adresa redakcie: Obecný úrad, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba•
•IČO: 00 326 615, EV 5245/15, ISSN 2453-6482, tel.: 052/7781461-3, E-mail: strba@strba.sk • Distribuované zdarma •
• Redakčná rada: Ing. Anna Hurajtová, Michal Sýkora, Ľubomíra Otčenášová, Ing. Peter Chudý, Mária Pavelová, Ing. Martin Kováč•
• Grafické spracovanie a tlač: Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, spol. s r. o., Poprad •

