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

Je tu. Nádherná, farebná...
Jej krása sa skladá z maličkostí, z farebných
listov, dozrievajúceho obilia, jesenných plodov,
priezračných hôr.
Stačí len spomaliť, všímať si.
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Augustové zasadnutie obecného zastupiteľstva
Dňa 28.8.2019 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe (ďalej len „OcZ“), ktoré sa venovalo najmä nasledovným témam:
Návrh na začatie obstarania zmeny
Územného plánu obce
OcZ schválilo začatie procesu obstarania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Štrba vzhľadom na predložené návrhy
na zmenu územného plánu. Návrh vopred
prerokovala Komisia dopravy, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
pri OcZ. Po spracovaní návrh bude verejne
prerokovaný.
Refinancovanie existujúceho úveru obce
OcZ schválilo prijatie úveru vo výške
400 tis. EUR od PRIMA banka, a.s. na
účely refinancovania existujúceho úveru
prijatého obcou v roku 2016 od PRIMA
banka a.s., vo výške 200 tis. EUR a tiež na
financovanie ďalších nepredpokladaných
aktivít obce za nasledovných podmienok:
doba splatnosti 10 rokov a ročná úroková
sadzba: 0,5 % + 12 mes. EURIBOR. Doterajší úver bol prijatý za dnes už nevýhodných podmienok, a tak sa úroková sadzba
zníži o polovicu a obec ušetrí nemalé finančné prostriedky.
Prijatie investičného úveru na realizáciu
investičných projektov obce
OcZ schválilo prijatie investičného úveru
vo výške 600 tis. EUR od banky Slovenská sporiteľňa, a.s. na účely financovania
investičných projektov a zámerov obce za
nasledovných podmienok: doba splatnosti
- 10 rokov a fixná ročná úroková sadzba:
0,38 %. Obec Štrba plánuje ešte do konca tohto roka a počas roka 2020 a 2021
realizovať veľké investičné projekty a akcie. Na ich dofinancovanie, či prefinancovanie potrebuje obec využiť aj úverové zdroje.
Z toho úveru sa bude dofinancovávať aj:
1./ Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Štrba („nové zdravotné stredisko“)
2./ Výstavba Materskej školy Štrba
3./ Výstavba toaliet pri jazere na Štrbskom Plese
4./ Regenerácia sídliska – vnútrobloku
v Tatranskej Štrbe
5./ Ďalšie projekty obce s podporou EÚ,
ktoré sú podané a v štádiu hodnotenia.
6./ Ďalšie investičné aktivity obce v priebehu najbližších 2 rokov, o ktorých bude
rozhodovať obecné zastupiteľstvo (nakoľko uvedené úverové zdroje sú k dispozícii

za veľmi výhodných podmienok – fixná
ročná úroková sadza – 0,38 % počas celých 10 rokov).
Zmena rozpočtu obce Štrba
pre rok 2019
OcZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 6/2019. V rámci tejto zmeny poslanci schválili použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu obce vo
výške 48 646 EUR najmä na nasledovné
investičné akcie:
- Kúpa schodolezu do komunitného centra (do kultúrneho domu)
- Modernizácia obecného úradu (interiér)
- Preložka spláškovej kanalizácie z dôvodu výstavby Materskej školy - PD + realizácia
- Vyhotovenie projektovej dokumentácie
na mobilné WC pri jazere na Štrbskom Plese
- Vyhotovenie projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu vykurovania objektu Spoločenský dom (Martek)
- Vyhotovenie projektovej dokumentácie
pre projekt Výstavba chodníkov pre MRK
v Štrbe.
Návrh na upustenie od vymáhania
nevymožiteľných pohľadávok obce
OcZ schválilo návrh na upustenie od
vymáhania nevymožiteľných pohľadávok
obce Štrba a ich odpísanie z účtovníctva
obce pre ich nevymožiteľnosť. Ide o pohľadávky, ktoré už nie je možné vymôcť,
nakoľko dlžník buď zomrel alebo ako právnická osoba zanikla alebo nastali iné zákonné dôvody, pre ktoré už nie je možné
staré pohľadávky vymôcť.
Návrh na výstavbu multifunkčnej
ľadovej plochy v Štrbe
Poslanci schválili podanie žiadosti na
zapojenie obce do projektu „Vybudovanie
multifunkčnej (ľadovej) plochy v obci Štrba“
v rámci projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja. V prípade úspešnosti by táto nová
športová plocha bola umiestnená na okraji
futbalového štadióna vedľa multifunkčného
ihriska s umelým trávnikom. Pôjde o nezakrytú plochu s betónovým povrchom a
umelým chladením, s mantinelmi a umelým
osvetlením – v zime užívanú na korčuľovanie
a mimo zimy na iné športy. Rozmery hracej

plochy sú 40 x 20 m. Poslanci schválili aj
spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu
obce – obec na svoje náklady bude musieť
zrealizovať prípravné práce a potrebné prípojky a inžinierske siete. Na realizáciu tohto
projektu poslanci schválili prenájom pozemku na výstavbu tejto multifunkčnej plochy
pre SZĽH Infra, s.r.o., Bratislava na dobu
10 rokov a za nájomné 1 EUR. Po uplynutí
10 rokov vybudovaná multifunkčná plocha
s technologickým príslušenstvom prejde
bezodplatne do majetku obce.
Projekt „Výstavba chodníkov
pre MRK v obci Štrba“
Poslanci schválili predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z EÚ na
projekt „Zlepšenie podmienok MRK v obci
Štrba dobudovaním základnej technickej
infraštruktúry“. Predpokladaný rozpočet
projektu je 500 tis EUR, z toho 95 % nákladov by bolo z fondov EÚ a štátneho rozpočtu a predpokladaná spoluúčasť obce 5 %
z celkových výdavkov. V prípade úspešnosti
tohto projektu obec vybuduje nové chodníky
pre peších na ulici Poľnej, Štepánkovickej,
Hviezdoslavovej, Školskej a Raštub, a to
vrátane vjazdov (prístupov) k rodinným domom. Zároveň sa vybudujú nové parkovacie
miesta v okolí základnej školy na Školskej
ulici a upraví sa priestranstvo aj pred budúcou novou materskou školou.
Predaje, prenájmy a zámeny pozemkov
1./ OcZ schválilo prenájom pozemku
o výmere 45 m2 pre ŽSR Bratislava na účely výstavby chodníka v rámci rekonštrukcie
nástupišťa ozubnice na Štrbskom Plese pre
účely umiestnenia stavby nového prístupového chodníka k zastávke ozubnice po dobu
výstavby tohto chodníka.
2./ OcZ schválilo majetkoprávne vysporiadanie pozemku – v areáli kostola evanjelickej cirkvi v Štrbe, teda odpredaj časti
pozemku v rámci areálu kostola a farského úradu do vlastníctva Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi, a.v. na Slovensku v Štrbe
za kúpnu cenu 1,- EUR
3./ OcZ schválilo zámenu pozemkov na
Štrbskom Plese medzi obcou a Ing. Katarínou Halagovcovou a spol. v rámci dohody
o urovnaní sporu (ide teda o majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov pod existujúcou
terasou a pod cestou).
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Žiadosť spol. Martek Restaurant, s.r.o.
Štrba
Poslanci vzali na vedomie žiadosť spol.
Martek Restaurant, s.r.o. Štrba o zohľadnenie investícií vynaložených nájomcom do
prenajatých priestorov a o vykonanie nevyhnutných úprav v budove Spoločenského
domu v Štrbe (Reštaurácia Martek). Obecný úrad bude hľadať možnosti ako riešiť
vzniknutú situáciu spolu so žiadateľom.
Výsledok voľby riaditeľov škôl
OcZ vzalo na vedomie výsledky výberového konania na riaditeľa Základnej školy
v Štrbe a riaditeľa Materskej školy v Štrbe
na funkčné obdobie 2019-2024. Na najbližších 5 rokov bude opätovne riaditeľkou
základnej školy Ľubomíra Iľanovská a riaditeľkou materskej školy Marta Macková.

krojov pre folklórnu skupinu Štrbän a pre
Štrbianček
6. Podpora športu na Základnej škole
v Štrbe - dotácia z Úradu vlády SR – 4 000
EUR na nákup športových pomôcok a vybavenia pre telocvičňu pri základnej škole
Informácia o aktuálnej realizácii
investičných projektov a akcií obce
Poslanci vzali na vedomie informáciu
o aktuálnej realizácii investičných projektov
a akcií obce:
- požiarna zbrojnica v Štrbe – prebieha
modernizácia požiarnej zbrojnice cez úspešny projekt - dotácia zo štátneho rozpočtu a
vlastné finančné prostriedky
- dokončil sa projekt: „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Štrba“, a to distri-

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe sa venovalo viacerým témam.

Informácia o úspešných projektoch obce
Poslanci vzali na vedomie informáciu
o aktuálne úspešných projektoch obce
Štrba:
1. „Modernizácia budovy obecného úradu v Štrbe“ – dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 13 500 EUR (na interiér)
2. Podpora DHZ Štrba - dotácia zo
štátneho rozpočtu (z ministerstva vnútra)
z prostriedkov DPO SR v sume 5000 EUR
na zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia pre dobrovoľných hasičov.
3. Podpora knižničného fondu v obecnej knižnici v Štrbe - poskytnutá dotácia
z Fondu na podporu umenia na nákup kníh
v sume 1000 EUR
4. Obnova zaniknutej osady Šoldov –
dotácia z Úradu vlády SR vo výške 20 000
EUR na zhotovenie ďalších častí tejto osady v zmysle spracovanej štúdie
5. Zachovanie folklóru v Štrbe - dotácia z Fondu na podporu umenia vo výške
6 000 EUR na nákup, resp. zhotovenie

búciou kompostérov do každej domácnosti
v Štrbe a v Tatranskej Štrbe
- dokončila sa modernizácia priestorov
kultúrneho domu pre zriadenie Komunitného
centra v Štrbe
- zrealizovalo sa asfaltovanie časti ciest
nad Šoldovom (s finančnej podpory OOCR
Vysoké Tatry)
- prebehla modernizácia fontány pred kultúrnym domom
- zmodernizovali sa hygienické zariadenia
v suteréne budovy kult. domu vedľa kulturistov (sprchy, WC)
- zrealizovalo sa nové oplotenie dvoch detských ihrísk pri pošte
- zrealizovala sa výstavba povrchového
rigolu nad ulicou J.Gejdoša
- na ulici Dr. Markušovského sa zrealizovala nová kanalizačná vpusť a opravil sa
poškodený chodník v mieste napojenia na
kanalizačnú šachtu
- zrealizovala sa oprava poškodených
kanalizačných šácht na uliciach 29. januára,

A. Sládkoviča, Čsl. armády, P. Z. Vrbického
- osadilo sa nové zvislé dopravné značenie podľa projektovej dokumentácie na
uliciach Strmej a Krôn
- zrealizovala sa oprava poškodených častí mostného telesa na Štrbskom Plese pred
vstupom na centrálne parkovisko (výmena
dreveného zábradlia a sanácia rozpadnutej
železobetónovej konštrukcie mosta)
- uskutočnila sa oprava poškodených
časti chodníka pre peších medzi Tatranskou Štrbou a rybníkom (doplnenie vypadnutých parkových obrubníkov)
- vyčistilo sa koryto vodného toku - Štrbský potok v k.ú. Štrba a mulčovanie koryta
na podnet obce
- uskutočnila sa výmena poškodeného
vodovodného a kanalizačného potrubia
v školskej kuchyni ZŠ Štrba
Informácia o pripravovaných investičných
akciách a zámeroch obce
Poslanci vzali na vedomie informáciu
o aktuálne pripravovaných investičných
akciách a zámeroch obce Štrba.
1. Podanie žiadosti na PSK na získanie dotácie z rozpočtu PSK na realizáciu
projektu: Zriadenie mobilných sociálnych
zariadení pri jazere na Štrbskom Plese –
spracovaná je PD - v štádiu hodnotenia
projektu
2. Prestavba časti budovy Obecného
úradu v Tatranskej Štrbe na nájomné obecné byty - v súčasnosti sa pripravuje PD
3. Príprava žiadosti na SFZ v rámci projektu na podporu výstavby, rekonštrukcie
a dobudovania futbalovej infraštruktúry –
modernizácia šatní (do sumy max. 50 000
EUR).
4. Príprava PD na výstavbu novej miestnej komunikácie – IBV Krôn.
5. Príprava projektu na financovanie
z EÚ: Vodozádržné opatrenia v Obci Štrba
– na sídlisku v Tatranskej Štrbe a pri Základnej škole v Štrbe a pri Obecnom úrade
v Štrbe
6. Príprava projektu „Zelené obce“ –
realizácia výsadby nových stromov v troch
určených lokalitách cez SAŽP (dotácia) rieši sa realizačný projekt výsadby drevín.
7. Rekonštrukcia vykurovania vrátane
kotolne v Spoločenskom dome v Štrbe
(Martek)
8. Výstavba chodníka na ulici ČSLA –
dokončuje sa PD
9. Príprava PD cez VSD a.s., ktorá rieši
presun vzdušného vedenia do zeme – na
ulici ČSLA s prípravou výstavby nového
verejného osvetlenia (príprava PD)
10. Príprava PD cez VSD, ktorá rieši
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uloženie vzdušného elektrického vedenia
do zeme, ulica Hlavná - v úseku od Rímskokatolíckeho farského úradu po budovu
OcÚ v Štrba s prípravou výstavby nového
verejného osvetlenia obce
11. Príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu cyklotrasy od Lučivnej
cez Štrbu v smere na Šuňavu a od Štrby
v smere na Važec a Šoldov
12. Príprava projektovej dokumentácie
pre výstavbu parkoviska oproti Ovruči na
Štrbskom Plese (na pozemku obce) – financovanie cez MAS (program rozvoja

vidieka - fondy EÚ)
13. Podaná žiadosť na MV SR – na
získanie podpory na vybudovanie bezpečných priechodov pre chodcov v obci v štádiu hodnotenia projektu
14. Podaná žiadosť na MV SR – na získanie fin. podpory na vybudovanie kamerového systému v obci Štrba - v štádiu
hodnotenia projektu
Duplicitný názov Štefánikova ulica
v Štrbe a v Tatranskej Štrbe
OcZ vzalo na vedomie upozornenie

Okresného úradu v Poprade zo dňa 16. 8.
2019 k duplicitnému názvu Štefánikova
ulica v Štrbe a v Tatranskej Štrbe. Uvedený stav je v rozpore so zákonom a obec
musí v danej veci konať. Do začiatku októbra bude potrebné navrhnúť, ktorá z uvedených ulíc sa premenuje a dostane nový
názov. O zmene názvu rozhodnú poslanci
prijatím všeobecne záväzného nariadenia
obce v priebehu októbra.
JUDr. Štefan Bieľak

Prebieha rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
V súčasnosti obec Štrba realizuje rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Na túto
rekonštrukciu obec získala dotáciu zo
štátneho rozpočtu (z Ministerstva vnútra
SR) vo výške 28 478 EUR a z rozpočtu
obce sa ešte poskytne suma 13 900 EUR.
Za uvedené financie sa zrekonštruuje vykurovanie zbrojnice, šatňa, sprchy a toalety. Vymenia sa všetky garážové dvere
na rolovacie automatické brány. Stavebné
práce sa zrealizujú v priebehu 2 mesiacov.
Týmto sa vytvoria kvalitné priestorové
podmienky pre činnosť dobrovoľných hasičov v našej obci, ktorí si to zaslúžia tak
za svoje aktivity pri hasičských zásahoch,
ako aj za prezentáciu hasičského športu

i reprezentáciu samotnej obce. Aj takouto
investíciou vedenie obce vyjadruje poďakovanie hasičom za ich nezištnú a nenahraditeľnú pomoc. Každoročne naši hasiči
dostávajú finančnú podporu aj od štátu cez
Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR vo výške
5 000 EUR na zabezpečenie ich celoročnej
činnosti. Naviac tento rok naši hasiči získali finančnú dotáciu vo výške 3 850 EUR
aj z rozpočtu Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) vďaka ich podpore zo strany
starostu obce Michala Sýkoru, ktorý je aj
poslancom zastupiteľstva PSK. Za tieto financie si hasiči už zakúpili ďalšie potrebné
materiálne vybavenie.
JUDr. Štefan Bieľak

Nové sprchy.

Cesta na Štrbské Pleso sa bude modernizovať
Cesta 2. triedy č. 538 medzi Tatranskou
Štrbou a Štrbským Plesom, ktorá je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja
(PSK) a v správe SÚC PSK, sa bude modernizovať. Rozhodli o tom poslanci Zastupiteľstva
PSK na svojom zasadnutí koncom augusta
a na návrh SUC SPK vyčlenili na tento účel
z rozpočtu kraja sumu 215 tis. EUR.
Táto cesta je vstupnou bránou do Vysokých Tatier (z diaľnice D1), teda do strediska

cestovného ruchu Štrbské Pleso. Je veľmi
frekventovanou cestou, ktorú využívajú domáci i zahraniční turisti, ale aj miestni obyvatelia a podnikatelia. Táto cesta sa postupne
modernizuje už viac rokov po určitých úsekoch v závislosti od dostupných finančných
možností, avšak táto postupná modernizácia
trvá už dosť dlho. Na základe podnetu obce
Štrba sa vykonala obhliadka tejto cesty za
účasti správcu cesty – riaditeľa SÚC PSK

Marcela Horvátha a starostu obce Michala
Sýkoru. K uvedenej veci prijalo uznesenie aj
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe, ktoré rovnako
deklarovalo potrebu opravy tejto cesty, resp.
dokončenia jej modernizácie.
Ak všetko pôjde podľa plánu, tak ešte
tento rok by poškodený úsek tejto cesty mal
dostať nový asfaltový povrch.
JUDr. Štefan Bieľak

Prečo nemáme v bytovkách rovnakú cenu teplej vody
Princíp prípravy teplej vody v systéme CZT
(Centrálne zásobovanie teplom) Lieskovec v Tatranskej Štrbe sa zmenil v roku 1999. Dovtedy sa
TÚV (teplá úžitková voda) pripravovala v kotolni
a potrubím sa rozvádzala do jednotlivých bytoviek a domácností. Cirkulačné straty takéhoto

spôsobu dodávok TÚV boli veľmi nehospodárne.
Moderný – hospodárny systém, ktorý sme
u nás aplikovali medzi prvými, bol založený na
decentralizovanej príprave TÚV priamo v objektoch spotreby. Inštalované OST (Odovzdávacie
stanice tepla) už mali integrované nerezové

doskové výmenníky tepla, v ktorých sa teplom
dodávaným na vykurovanie bytovky ohrieva aj
pripojená studená voda.
V rozvodoch TÚV v bytovkách sa v tom čase
nič nezmenilo, nakoľko vnútorné rozvody sú majetkom vlastníkov bytov. Každá OST má svoje
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regulačné prvky riadené vlastným počítačom. Informácie o priebehu prípravy TÚV, ako aj vykurovania sú prenášané do centrálneho dispečingu
v kotolni. Tu ich možno kontrolovať a v prípade
potreby aj korigovať. Prístup k informáciám, ako
aj ich korekciu možno robiť aj vzdialeným prístupom cez internetovú sieť.
Vás, ako spotrebiteľa najviac zaujíma to, čo
reálne viete ovplyvniť, a to je spotreba, a tým aj
konečná faktúra. V TÚV sú niektoré špecifiká,
ktoré ovplyvňujú mernú spotrebu, a tým aj cenu.
Merná spotreba je množstvo tepla potrebného
na zohriatie 1 m3 vody na určitú teplotu. Norma
hovorí, že TÚV má mať teplotu od 45oC do 55oC
v čase od 5oo hod. do 22oo hod., a pri odbere
do 13 m3/rok/os by nemala prekročiť hodnotu
0,298 GJ/m3.
Môžem ja ako odberateľ znížiť mernú spotrebu?
Keď si uvedomíme, že TÚV cirkuluje 24 hodín
denne v rozvodných potrubiach bytového domu,
potom nám jednoznačne vychádza, že uniknuté
teplo vodu ochladí a túto je treba znovu dohrievať! Výmenou starých hrdzavých a neizolovaných potrubí za kvalitné, znížime straty práce
čerpadla a kvalitnou izoláciou aj straty sálaním
potrubia. Zároveň sa zlepší aj kvalita dodávanej
vody (bez hrdze).
Mernú spotrebu môžeme znížiť aj nastavením
najnižšej teploty dodávanej TÚV na 45oC, ktorá
zníži cirkulačné straty sálaním.
V tabuľke mernej spotreby vidno, že medzi
bytovkami sú až 30%-né rozdiely.
Ešte treba spomenúť jeden efekt, ktorý mernú
spotrebu zhoršuje, a to je malá spotreba. Čím je
spotreba v bytovke menšia, tým je merná spotreba vyššia. Ide totiž o to, že neustále cirkulujúca
voda o nejakej teplote odovzdá svojmu okoliu
tú istú hodnotu bez ohľadu na to, koľko sa jej
spotrebuje. Konečný efekt je ten, že pri malej
spotrebe je merná spotreba TÚV vyššia.
Vplyv na mernú spotrebu tepla má aj teplota
privádzanej studenej vody. Túto musíme zohriať
na 45oC až 55oC. Je trochu našou nevýhodou,
že teplota studenej vody u nás má v priemere
10oC, v zime menej, v lete viac. Ak to porovnávame s južnými oblasťami, potom rozdiel býva 8oC
až 10oC. Z toho logicky vyplýva, že na dohriatie
spotrebujeme naviac energiu, ktorú aj zaplatíme.
Môže to byť až o 25% viac. Tešiť nás môže fakt,
že naša pramenitá voda zo zdrojov Šulková a Kamenný brod je aspoň kvalitná!
SEIA Košice vykonáva zo zákona hodnotenie
(atest) kvality a hospodárnosť aj prípravy TÚV.
Vydaný atest všetkých objektov z roku 2018
hovorí o 100% hospodárnosti. Aj z priloženej
tabuľky však vidíme, že niektoré bytovky majú
stále čo vylepšovať.
Stáva sa, že voda (teplá aj studená) býva
zafarbená hrdzou. Tých vplyvov je niekoľko.

Napríklad vonkajšie vplyvy ako sú prasknuté prívodné potrubie, manipulácia s hydrantami, odber
vody do hasiacich cisterien alebo výpadok elektriny. Vnútorné vplyvy bývajú nevymenené skorodované oceľové aj pozinkované potrubia, zatváranie a otváranie ventilov, prudké napúšťanie
vody bez obmedzovačov prietoku (napr. perlátoru), výmena vodomerov, zavzdušnenie systému
atď. Každé zakalenie vody sa potom cirkuláciou
rozvádza do celého objektu, aj ďaleko od miesta
vzniku. Našťastie takých miest v bytovkách po
výmene rozvodov teplej a studenej vody už nie
je veľa. Dnes sa už neinštalujú pozinkované rúry
a armatúry, ale výhradne hygienicky atestované
plasty, hlinikoplasty a nerezové armatúry. Podľa
platných noriem musia byť aj stúpačky TÚV vyregulované tak, aby bola dosiahnutá rovnomerná
cirkulácia v celom objekte. Nesmie sa stať, že na
konci vetvy už voda necirkuluje a treba ju potom
dlho odpúšťať, aby pritiekla dostatočne teplá. To
sa občas stáva po neodborných zásahoch tzv.
montérov, alebo po zavzdušnení stúpačiek. Tam,
kde ešte nie sú odvzdušňovacie automatické
armatúry, treba odvzdušňovať stúpačku v byte

na najvyššom podlaží odpustením teplej vody.
Problém nastane, ak v byte bývajú tzv. chatári,
prítomní len pár dní v roku.
Nakoniec niečo o spôsobe vyúčtovania TÚV.
TÚV voči vlastníkom bytov rozúčtuje SVB.
Skladá sa zo zložky studenej vody a tepla potrebného na zohriatie tejto vody, nameraného v bytovke na vstupe do výmenníka. Vyhláška ukladá
rozdeliť teplo v TÚV na zložku cirkulačných strát,
ktorá je určená na 20% a rozdeľuje sa rovnako
podľa počtu bytov bez ohľadu na spotrebu. Je to
daň za to, že TÚV máme neustále k dispozícii.
Zostávajúcich 80% sa vydelí celkovou spotrebou podľa m3 a premietne sa do vyúčtovania
podľa nameranej spotreby v byte.
Každodennou osvetou je už technická uvedomelosť občanov na slušnej úrovni. Vieme, že
problémy v bytovkách nemusíme riešiť sami a
dobre vložené investície sa vám časom vrátia.
Naopak, nečinnosť a zlé rozhodnutia Spoločenstva vlastníkov bytov vás znevýhodňujú.
Marian Štefanka
konateľ Domovina Tatry, s.r.o.

Vážení spoluobčania,
naša obec z dôvodu zlepšovania informovanosti občanov, ponúka možnosť prijímať
dôležité obecné oznámenia prostredníctvom obľúbených textových aplikácií Viber,
WhatsApp, Messenger, SMS a emailom.
Využite bezplatné prijímanie oznámení buď online prihlásením, alebo osobnou návštevou obecného úradu pre prijímanie oznámení vo forme SMS správ.
Prihlásenie sa do zoznamu príjemcov je možné dvoma spôsobmi:
Online prihlásením
1. navštívte webovú stránku www.mojenotifikacie.sk/strba
2. vyplňte bezplatný registračný formulár
3. potvrďte kliknutím na tlačidlo: ODOSLAŤ ÚDAJE
Osobnou návštevou Obecného úradu v Štrbe
1. navštívte obecný úrad osobne a požiadajte o prihlásenie vášho mobilného čísla do
"Moje Notifikácie"
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Nový školský rok v našich školách
základná škola

Slávnostné otvorenie školského roka v základnej škole.

Akoby to bolo len včera, keď sme sa rozchádzali na prázdniny a už sa opäť roztáča
kolotoč školských povinností. Po uplynutí
letných prázdnin sme sa 2. 9. 2019 všetci
opäť stretli na slávnostnom otvorení školského roka. Škola nie je len vzdelávanie,
učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý
organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim
právam, ale i uvedomenie si prvoradých
povinností.
V našom školskom kolektíve sme privítali
nové posily.
Učiteľom informatiky od tohto školského
roka je Ing. Jaroslav Foltín. Pre neho je naša
škola prvým pracoviskom, preto sme mu
zapriali veľa zdravia, šťastia, tvorivých síl,
pracovného elánu a trpezlivosti pri výchove
našich detí. Do školskej jedálne príde pani
Eva Chalúpková, ktorej tiež prajeme veľa
zdravia, síl a pracovného elánu, aby sa na
našej škole rýchlo udomácnila.
Každoročne sú na obecnom úrade slávnostne prijatí aj naši najmenší žiaci - prváci,
ktorí namiesto svojho podpisu venujú otlačok prsta do pamätnej knihy a odnesú si
z prvého dňa v škole malý zvonček, ktorý
im má pripomínať prvý deň v škole. Pre
nich je tento deň naplnený pocitom zvedavosti a túžby po poznaní. Pre nich sa otvára
veľká kniha života naplnená učením.
Veľmi dôležitý rok čaká aj našich deviatakov. V tomto roku urobia spolu so svojimi
rodičmi dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní

ďalší ich život. Budú
si vyberať strednú školu, na ktorej
budú pokračovať
v štúdiu, a pripravovať sa na život a
povolanie. Prajeme
vám úspešné zvládnutie testovania, ako
aj ukončenie základ- Pamätná kniha, do ktorej prváčikovia namiesto podpisu venujú odtlačok prsta.
nej školy. Verím, že
podporovať a zviditeľniť ľudové zvyky a
to spoločným úsilím zvládneme.
tradície v regionálnej a technickej výchove, vzhľadom na prírodné podmienky našej
Organizácia školy
Počet žiakov školy v novom školskom školy, zvyšovať pohybovú aktivitu žiakov a
roku je 208, na I. stupni 101 a na II. stupni budovať kladný vzťah k športu.
V 1.-9. ročníku ako prvý cudzí jazyk je ur107 žiakov.
Začiatok vyučovania ostáva nezmenený čený anglický jazyk. Ako druhý cudzí jazyk
- začiatok 1. vyučovacej hodiny je o 7.40 v 7. ročníku je ruský jazyk, v 8. ročníku
nemecký a ruský jazyk a v 9. ročníku rushod.
Zmenu zvonenia z
dôvodu
vydávania
obedov po 6. vyučovacej hodine schválila
pedagogická rada dňa
26. 8. 2019.
Na I. a II. stupni sa
bude vyučovať „Inovovaný štátny a školský
vzdelávací program“.
Cieľom bude zvýšiť
jazykovú gramotnosť
žiakov v rámci rozvoja cestovného ruchu, Prijatie prváčikov v obradnej sieni obecného úradu.
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ký jazyk. Náboženská výchova sa vyučuje
v alternatíve s etickou výchovou.
V piatom ročníku bude obnovená činnosť športovej triedy. Vyučovať sa bude
podľa štátneho vzdelávacieho programu a
rámcového učebného plánu / 3 hodiny do
týždňa/.
Zástupkyňou riaditeľa školy zostáva aj
naďalej Ing. Beata Pastuchová, výchovnou poradkyňou Mgr. Zuzana Špendelová,
koordinátor environmentálnej výchovy Ing.
Beata Pastuchová, koordinátor primárnej
prevencie drogových závislostí Mgr. Mária
Garajová.
Na I. stupni a II. stupni je po 6 tried, tj.

spolu 12 tried s triednictvom nasledovne:.
1. A – Mgr. Jaroslava Gemzová, 1. B –
Mgr. Jiřina Šerfelová, 2. r. – Mgr. Lenka
Želonková, 3. r. – Mgr. Mária Šteučeková,
4. A – Mgr. Katarína Bendlová, 4. B – Mgr.
Petra Eštvanová, 5. A – Mgr. Marek Tekeľ,
5. B – Mgr. Oľga Bendová, 6. r. – Mgr. Mária
Garajová, 7. r. – Mgr. Lucia Pavelová, 8. r.
– Mgr. Janka Vrbenská, 9. r. – Mgr. Tomáš
Gemza
Aj v školskom roku 2019/2020 pôsobí
na Základnej škole v Štrbe elokované pracovisko Súkromnej strednej športovej školy
Elba Prešov - 1., 2. a 3. ročník. Školský klub
detí má 2 oddelenia, v ktorom pracujú Jana

Doležalová a Iveta Lesňáková. Vedúca školskej jedálne je Lenka Kromková.
Úprimne si prajem, aby naša škola, tak
ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala
svoju dušu a otvorené srdce novým výzvam.
V závere prajem všetkým učiteľom, žiakom a ich rodičom veľa zdravia, šťastia,
vzájomnej úcty, porozumenia, aby sme sa
po celý rok mohli tešiť z výsledkov našej
spoločnej práce, z úspechov ktoré dosiahneme, zo spoločne prekonaných prekážok a
prípadných problémov.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská
riaditeľka ZŠ Štrba

materská škola
Školský rok 2019/2020 sa začal v materskej škole oficiálne 2. septembra. Triedy
materskej školy sa opäť zaplnili džavotom
a smiechom detí. No ani v tomto školskom
roku sme sa však nevyhli plaču novoprijatých detí. V školskom roku 2019/2020
má materská škola 3 triedy s počtom 68
detí, z toho 2 triedy s počtom 47 detí sa
nachádzajú v Materskej škole v Štrbe,
jedna alokovaná trieda s počtom 21 detí
v Tatranskej Štrbe. Výchovu a vzdeláva-

poskytuje deťom celodennú aj poldennú
výchovu a vzdelávanie. Hlavným cieľom
výchovy a vzdelávania v materskej škole je
dosiahnutie optimálnej úrovne rozvoja detí
v oblasti kognitívnej, perceptuálno-motorickej a sociálno-citovej a pripraviť ich na ďalšie vzdelávanie v základnej škole a pre život
v spoločnosti. Výchova a vzdelávanie detí
sa bude uskutočňovať podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu Dieťa v zdravej materskej škole spoznáva svet, ktorý je

na vôľovú a emocionálnu stránku osobnosti
dieťaťa a pripravovať aktivity týmto zameraním. Okrem hlavnej výchovno-vzdelávacej
práce, ktorá spočíva v plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu, materská škola
má pripravené pre deti zaujímavé podujatia,
ktoré sú naplánované v Ročnom pláne práce
školy. Materská škola poskytuje aj alternatívne formy vzdelávania formou krúžkovej
činnosti. Deti majú možnosť prihlásiť sa do
krúžku Oboznamovania s jazykom anglic-

vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho
programu Svet Škôlkára. Deti si budú osvojovať vedomosti z týchto vzdelávacích oblastí:
Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s
informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a
príroda, Človek a svet práce, Umenie a kultúra a Zdravie a pohyb. Edukačný proces bude
prebiehať formou hry, vzdelávacej aktivity a
zážitkového učenia. Premyslenými cieľavedomými činnosťami bude deťom poskytovaná
možnosť plynulo napredovať v osobnostnom
rozvoji a zároveň prežiť osobný úspech, ktorý je pre primerané sebavedomie a motiváciu
veľmi dôležitý. Nakoľko sa materská škola
zameriava na zdravotnú, environmentálnu a
regionálnu výchovu budeme zvlášť pôsobiť

kým, ktorý realizuje Anglická jazyková škola
Target. Materská škola má v tomto školskom
roku 23 predškolákov. V príprave predškolákov na zápis do základnej školy nám pomáha spolupráca so Súkromným centrom
špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorá je zameraná na odborné poradenstvo pri
posudzovaní školskej zrelosti detí. Hlavný
pedagogický zámer našej materskej školy
je orientovaný k dieťaťu a smeruje k tomu,
aby deti dosiahli dobré základy do života a
pre ďalšie vzdelávanie, aby boli schopné s
uspokojením zvládať ďalšie životné a vzdelávacie etapy.
Bc. Marta Macková
riaditeľka MŠ Štrba

Nové deti v materskej škole počas hier.

nie zabezpečujú kvalifikované učiteľky.
V triede 5-6 ročných detí pracujú učiteľky Bc. Marta Macková, Anna Chalupková,
v triede 3-4 ročných detí Bc. Beáta Jančíková, Lenka Bartková a v alokovanej triede
v Tatranskej Štrbe Renáta Marcová, Anna
Ševčíková. Upratovanie materskej školy vykonávajú Jana Garajová, Zlaťa Vyrosteková
a Mária Kaššová. O údržbu a vykurovanie
budovy materskej školy sa stará Vladimír
Pelach. Stravovanie detí zabezpečuje vedúca
školskej jedálne Mária Novotná s kuchárkou
Máriou Martonovou a pomocnou kuchárkou
Zuzanou Jurčovou. Mzdy a personalistiku
vykonáva Mária Nejtušiaková, vedenie účtovníctva Beáta Korenková. Materská škola
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základná umelecká škola
Školský rok 2019/2020 otvorila Základná
umelecká škola v Štrbe prijímacími skúškami
2.9.2019, ktoré po otvorení školského roka
v ZŠ prebiehali vo vestibule školy a následne v hlavnej budove ZUŠ a na elokovaných
pracoviskách v Liptovskej Tepličke a Šuňave.
V júni 2019 ukončilo primárne umelecké
vzdelávanie tridsaťdeväť žiakov.
V druhej časti primárneho umeleckého vzdelávania v ZUŠ skončili traja žiaci.
Aj v tomto školskom roku prešla škola početnými zmenami:
personálnym obsadením pedagogických pracovníkov, a to vo výtvarnom, tanečnom a hudobnom
odbore. Osamostatnil sa folklórny
súbor Štrbianček, ktorý od tohto
školského roku bude pracovať
pod občianskym združením.
Napriek úbytku žiakov sa tanečný odbor zachoval a naďalej
poskytuje pre deti kompletnú po- V hudobnom odbore sa vyučuje už tradične aj hra na klavíri.
hybovú prípravu so zameraním na
Mgr. Jozef Solus – tanečný odbor Štrba
moderný tanec.
Stanislava Adamjaková – tanečný odbor
V tomto školskom roku sa pre nedostatočný záujem v literárno-dramatickom odbore Šuňava
nebude vyučovať.
Novinkou je otvorenie tanečného odboru
na elokovanom pracovisku L. Teplička a vyuZmeny v pedagogickom zbore:
čovať ho bude Vladimír Plajdičko.
- ukončili pracovný pomer:
Po pánovi Rehákovi pokračuje vo vyučoBc. Monika Vojteková – výtvarný odbor
Ivona Hurajtová, Jana Doležalová – taneč- vaní hry na husliach Mgr. Daniel Polanský a
hru na gitare v Štrbe bude vyučovať Mgr.
ný odbor
Martin Skuban.
Michal Kováčik, DiS. art – LDO
Naďalej funguje medziodborová spoluDiana Krajčová – gitara
práca pre spájanie rôznych nástrojových
Peter Rehák – husle
zoskupení. Taktiež pokračuje výučba vo
výtvarnom, tanečnom a hudobnom odbore,
- noví pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Marika Smoroňová – výtvarný odbor ako aj štúdium hry na hudobných nástrojoch,
ako sú klavír, husle, akordeón, gitara, flaua LDO

ta, keyboard. Novým hudobným nástrojom
v hlavnom predmete je kontrabas, ostáva hra
v ľudovej hudbe a sólový spev.
V Základnej umeleckej škole a jeho elokovaných pracoviskách sa počet žiakov znížil,
a to z dôvodu osamostatnenia folklórneho
súboru Štrbianček – ide približne o tridsať
žiakov. Momentálne ZUŠ eviduje
okolo dvesto žiakov.
Vzdelávací proces aj v tomto
školskom roku bude prebiehať
podľa ŠVP ISCED 1B a ISCED 2B
pod názvom „Umenie je stromom
života“ a podľa vypracovaného
Školského vzdelávacieho programu (ŠKVP), ktorý je prispôsobený podmienkam a potrebám
Základnej umeleckej školy v Štrbe a jej elokovaných pracovísk
v Šuňave a Liptovskej Tepličke.
Pri tejto príležitosti chcem poďakovať odchádzajúcim pedagógom, popriať im pevné zdravie a
veľa úspechov na nových pracoviskách a p. Rehákovi všetko dobré na zaslúženom dôchodku, nastupujúcim pedagógom dobré zdravie a veľa tvorivých nápadov.
Všetkým žiakom našej školy prajem zdravý,
pohodový a úspešný školský rok, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky,
za ktorými budú bohaté vedomosti.
Na záver chcem vysloviť prianie dobrej
spolupráce so zriaďovateľom - obcou Štrba,
obcami Šuňava a Liptovská Teplička, so
všetkými školami v obci aj na elokovaných
pracoviskách, ako i s ostatnými inštitúciami
pracujúcimi na pôde obce.
Ing. Marián Šabla, DiS.art.
riaditeľ ZUŠ Štrba

10. výročie založenia Obecnej polície v Štrbe
V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie založenia obecnej polície, ktorá vznikla a začala pracovať 1. septembra 2009. Pôsobí vo všetkých
troch častiach obce. Desať rokov trvania určitej organizácie je už úctyhodné obdobie, kedy sa môžeme otočiť späť, hodnotiť, konštatovať a spomínať. Začiatky obecnej polície neboli najľahšie, za desať rokov sa jej činnosť vyvíjala, zdokonaľovala a skvalitňovala. Skvalitňovalo sa prístrojové
vybavenie, výstroj a výzbroj. Aj napriek tomu všetkému je ešte stále na čom pracovať. Dnes je to polícia na veľmi dobrej úrovni, stále pripravená
k dispozícii občanom. Veď za celú dobu existencie vykonali jej príslušníci stovky zásahov, chránili životy a zdravie občanov, majetok a životné
prostredie.
Dňom 1. 9. 2009 boli k Obecnej polícii
v Štrbe prijatí dvaja príslušníci, a to Mgr.
Július Neviďanský /náčelník/ a Ján Cha-

lúpka. Postupne do radov členov obecnej
polície boli prijatí Mgr. Pavol Marec v roku
2012 a po odchode Mgr. Neviďanského

bol vymenovaný za náčelníka Emil Švorc,
ktorý v novembri 2018 ukončil svoje pôsobenie zo zdravotných dôvodov. Na jeho
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miesto bol vymenovaný Pavol Srebala,
ktorý prišiel k obecnej polícii v roku 2016
a tento post zastáva doteraz. Začiatkom
roku 2019 bol prijatý do radov polície Ján
Gallo.
Základnou úlohou obecnej polície je
ochrana života, zdravia a majetku občanov
a túto úlohu sa jej doposiaľ darí zodpovedne plniť. Preto všetkým kolegom obecnej
polície ďakujem za ich doterajšiu prácu a
zodpovedné plnenie zadaných úloh.
Do ďalších rokov im prajem veľa zdravia, síl a energie, aby naša obec bola aj
za ich pomoci kultúrnejšou, bezpečnejšou
a krajšou v očiach celej verejnosti.
Pavol Srebala
náčelník ObP v Štrbe

Emil Švorc (bývalý náčelník), Michal Sýkora, starosta obce, Ján Chalupka, Pavol Srebala (súčasný náčelník), Pavol Marec.

mozaika letných podujatí
Koncert hudobnej skupiny Amiral
Hudobná skupina Amiral pripravila
17. augusta 2019 rockovú párty. Už 45 rokov skupina pôsobí na hudobnej scéne a
stalo sa tradíciou, že každoročne na Športovom štadióne v Štrbe koncertom potešia
nielen svojich fanúšikov, ale všetkých, ktorí majú radi dobrú hudbu.

Koncert Lucie Bílej

Súčasťou podujatia „Lucie Bílá v Tatrách“ bolo aj sprievodné podujatie „Spievanie okolo plesa“,
ktorého sa zúčastnila aj FS Štrbän.

Po obrovskom úspechu Umeleckého súboru Lúčnica v lete 2017 a muzikálu Kubo
v lete 2018, v nedeľu 18. augusta 2019
vystúpila Lucie Bílá už dlhé roky absolútne
najpopulárnejšia speváčka v Českej republike a mimoriadne obľúbená a úspešná aj
na Slovensku.
Pozvánkou na koncert bolo aj spievanie okolo Štrbského plesa s moderátorom
Marcelom Forgáčom. Ženská spevácka
skupina Štrbän zo Štrby, ženská spevácka skupina Kriváň z Východnej a detské
folklórne skupiny s ľudovou hudbou Hrnčiarovci z Liptovského Mikuláša spievali
piesne zo zostaveného spevníka spolu s
návštevníkmi Štrbského Plesa, ktorých privítal starosta obce Michal Sýkora.
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Projekt Lucie Bílá v Tatrách dal na pódiu
pod skokanskými mostíkmi priestor aj detským kolektívom - DFS Jadlovček z Margecian, DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša,
DFS Turiec z Martina a ženskej speváckej
skupine Fsk Kriváň z Východnej.
Bezprostredne pred začiatkom koncertu Lucie Bílej zaspievala ženská spevácka
skupina Štrbän, návštevníkov privítal a
poprial pekný umelecký zážitok starosta
obce Michal Sýkora a Luciu na javisku na
Štrbskom Plese potleskom privítal areál
plný divákov.
A potlesk sa opakoval po každej pesničke. Na výpravnom pódiu s veľkou obrazovkou vo veľkolepom koncerte s kapelou
Petra Maláska Lucie uviedla svoje najväčšie hity, ako Tygřice, Miluji tě, Most přes
minulosť, Zpívaš mi requiem, Hallelujah,
Láska je láska a mnohé ďalšie.
Celý koncert sa od prvej skladby niesol
vo výnimočnej atmosfére, ktorú vytvorilo
takmer päťtisíc divákov v netypickom koncertnom prostredí tatranského športového
areálu na Štrbskom Plese.
Potleskom si diváci vyžiadali ešte prídavky. Zaspievala Vyznanie od Mariky
Gombitovej a pieseň Jsi múj pán z muzikálu Dracula spievala už len s klavírnym
sprievodom Petra Maláska.
Touto piesňou sa Lucie Bílá poďakovala
divákom za skvelú atmosféru.
Veľkú kyticu s poďakovaním dostala od
starostu obce Michala Sýkoru.

Lucie Bílá koncertovala so skupinou Petra Maláska.

Lucka počas koncertu.

deň obce štrba
Čas beží ako okrídlený tátoš a človek s
ním, a preto si neuvedomujeme tú závratnú
rýchlosť, ktorá sa nedá ničomu prirovnať. Tie
krídla času sú v nás a nekonečnom dotyku
s večnosťou, do ktorej zaznamenávame okamihy šťastia i smútku, výhry i prehry. Akoby
to bolo len nedávno, keď sme začínali a pripravili pre obyvateľov našej obce v roku 1999
1. ročník. Odvtedy ubehlo 20 rokov. Snažíme
sa vždy pripraviť program, ktorý zaujme všetky generácie, aby si každý, kto príde na Deň
obce Štrba, prišiel na svoje.
Deň obce je príležitosťou nielen na to, aby
sme strávili príjemné popoludnie pri programe,
ktorý pre vás pripravujeme, ale aby každý
z nás vnímal svoj vzťah k miestu, kde žije,
aby sa stretol s ľuďmi, ktorých pozná, aby si
uvedomil, že budovať svoje puto k rodnej obci
je veľmi dôležité. Každý máme k tejto obci
konkrétny vzťah, niečo osobné. Niektorí sa tu
narodili a bývajú ďaleko, ale v srdci sú stále
Štrbania, iní sa tu narodili i prežili celý život a

Podujatie otvorili tradične organizátori podujatia a predstavitelia cirkví.
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Počas podujatia sa uskutočnil aj krst publikácie Ivety Zuskinovej „Štrba – život ľudí v minulosti“.

Jožko Jožka.

Tomáš Bezdeda.

Štrba je ich svetom a iní sa tu prisťahovali a
stali sa Štrbanmi. Všetkých nás spája láska
k tomuto kúsku rodnej zeme, k Štrbe, ktorá
mala svoj deň.
Deň obce začal malou dažďovou prehánkou, no folková skupina Družina svojím úvodným koncertom mraky rozohnala a celé popoludnie sa nieslo v krásnej teplej a slnečnej
atmosfére.
Podujatie Deň obce Štrba pripravuje obec
Štrba v spolupráci s Poľnohospodárskym
družstvom Štrba a Pozemkovým spoločenstvom Urbár Štrba. Starosta obce Michal
Sýkora, predseda PD Ing. Ján Šerfel, predseda PSUŠ Ing. Pavol Jančík a kňazi Stanislav
Baloc a Miroslav Hric pozdravili všetkých a
oficiálne otvorili 20. ročník Dňa obce Štrba.
Príjemnú chvíľu počas Dňa obce sme venovali aj slávnostnému okamihu, keď sme uviedli publikáciu "Štrba – Život ľudí v minulosti".

Peter Pačut (Queenmania).

V pamäti obyvateľov, v archívoch, v múzeách
sa spomienky na život v našej obci zachovali a
do knihy v spolupráci s obcou ich zapracovala
autorka, etnologička PhDr. Iveta Zuskinová a
spolu so starostom obce Michalom Sýkorom
publikáciu uviedli kláskami plnými zrna.
Veríme, že publikácia osloví hlavne mladú
generáciu obyvateľov obce a bude sprostredkovateľom kolektívnej pamäti, aby sa vzťah k
minulosti, láska a hrdosť na všetko, čo vytvorili predkovia, preniesli na ďalšie generácie.
Publikácia sa dostáva v týchto dňoch aj do
rodín našej obce.
Návštevníci na športový štadión pribúdali a
program 20. ročníka pokračoval ďalej. Koncertoval Tomáš Bezdeda, skupina Shock Band
nás naladila na 70.-80. roky a s humorným
slovom zabával JožkoJožka Varga.
Krátko pred zotmením bola vyžrebovaná
tombola, do ktorej ceny venovali organizáto-
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ri - obec Štrba, poľnohospodárske družstvo
a pozemkové spoločenstvo Urbár, s cenami
prispeli aj Tatry mountain resorts, a.s., Dávid
Kičin, Lenka Konduliaková a firma Pilanka.
Hlavnú cenu automatickú práčku venovala
Autonova, s.r.o. Poprad.
Pre návštevníkov Dňa obce sme pripravili aj
ďalšie atrakcie v areáli športového štadióna –
boli to nafukovacie atrakcie – pre štrbské deti
zadarmo, pointballová strelnica, aquazorbing,
niekoľko druhov kolotočov, balóny, výstava
poľnohospodárskych strojov, teliatka, stánky
s rôznym sortimentom občerstvenia, guláš.
Veríme, že každý si prišiel na svoje.
Vo večernom programe éru Queen nám
pripomenula Qeueenmania Peter Paul Pačut.
A Deň obce Štrba vyvrcholil koncertom hudobnej skupiny Peter Bič Project, ktorá dala svojím vystúpením skvelú bodku za príjemným
popoludním - za 20. ročníkom Dňa obce Štrba.

Skupina Peter Bič Project.

Odovzdávanie cien z vylosovanej tomboly.

Pre deti boli pripravené viaceré atrakcie.

Pripomenuli sme si 75. výročie SNP
Už 55 rokov stojí pamätník Smútiaca
mať pod smutnou vŕbou a je miestom, kde
si pripomíname obete odboja a významné

udalosti našej novodobej histórie a nezabúdame na tých, ktorí kládli na oltár slobody a spravodlivosti v dusivej atmosfére

Účastníci pietneho aktu pri príležitosti 75. výročia SNP.

to najcennejšie - svoje životy. Smútiaca
mať bola tiež miestom, kde sme si pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov
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75. výročie od pamätných dní SNP.
K dôstojnému priebehu podujatia
prispeli predstavitelia obce, PD, PSUŠ,
učitelia ZŠ, ZUŠ, MŠ a mnohí ďalší spoluobčania, ktorým sa prihovoril starosta
obce Michal Sýkora. Vo svojom príhovore pripomenul, že aj keď prešlo už
75 rokov od SNP, musíme si uvedomovať, že dnešná sloboda a demokracia
stála mnohé ľudské životy, rodinné tragédie, vypálené obce a mnohé ďalšie
straty, s ktorými sa bolo ťažké zmieriť a
že je dôležitá aj pre ďalšie generácie úcta
k dejinám.
29. augusta sa konali regionálne oslavy
SNP na Podbanskom, kde sa každoročne
zúčastňuje aj naša obec. Členovia ZO Vo večerných hodinách položili vence k pamätníku „Smútiaca mať“ aj členovia MO MS v Štrbe.
SZPB pod vedením zástupkyne starostu
Ing. Dagmar Vincovej položili veniec k jednej zo 4 tatranských žúl
pamätníka SNP na Partizánskej
lúke, uprostred vysokých tatranských smrekov. Pietny akt tento
rok organizovala obec Pribylina.
Členovia z Podbanského sa presunuli na Štrbské Pleso, položili
veniec a poklonili sa pri pamätníku
Hrdinom SNP, ktorý je pri jazere
Štrbské pleso. Zavesili veniec aj
na železničnej stanici v Tatranskej
Štrbe, kde sa nachádza pamätná
tabuľa Železničiari v odboji padlým
železničiarom.
Na večnú pamäť zachováme
vďaku a úctu voči padlým i žijúcim
hrdinom Slovenského národného
Členovia ZO SZPB pod vedením zástupkyne starostu obce Ing. Dagmar Vincovej sa zúčastnili regionálnych
povstania, ktorého 75. výročie sme
osláv SNP na Podbanskom a poklonili sa aj pri pamätníku Hrdinom SNP na Štrbskom Plese.
si v tomto roku pripomenuli.

Deň kroja v Banskej Bystrici

Na otvorení podujatia sa zúčastnil aj náš starosta v krojovom oblečení.

Toľko prekrásnych slovenských krojov na jednom mieste vari zo všetkých
regiónov Slovenska i krajín, kde žijú zahraniční Slováci, to sa len tak nevidí. Iba ak
v Banskej Bystrici na Slovenskom dni kroja.
A tam sa stretli všetci, ktorí si ctia tradície, ktorí
milujú folklór, aby si spoločne pripomenuli neoceniteľnú históriu a s ňou späté mnohé kultúrne
zvyky a tradície.
7. septembra 2019 na 2. ročníku Slovenského dňa kroja účinkovala aj folklórna skupina
Štrbän a predstavila sa v programe s názvom
V Bystrici na rinku – krojovanom sprievode,
v programe Z rôznych kútov Slovenska - pozdravy z dedín a miest a v galaprograme Dňa
kroja Roduverní.
Slovenského dňa kroja sa zúčastnilo
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o 1203 viac krojovaných ako počas prvého
ročníka. 3883 ľudí v kroji zaznamenali organizátori na Námestí SNP v Banskej Bystrici, čím
bol vytvorený rekord a bude zaznamenaný
v Slovenskej knihe rekordov. Zásluhu majú najmä obce, vrátane našej, ktoré so svojimi obyvateľmi prišli predstaviť vlastné kroje.
Organizátorom Slovenského dňa kroja je
týždenník Slovenka, v spolupráci s mestom
Banská Bystrica a Združením miest a obcí
Slovenska. Celodenné podujatie, ktoré sa konalo v rámci Radvanského jarmoku otvorili
na hlavnom pódiu primátor mesta Ján Nosko,
riaditeľka časopisu Slovenka Mária Reháková,
starosta obce Štrba a dlhoročný predseda ZMOSu Michal Sýkora i režisér programu a podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Roman Malatinec.
Nasledoval program speváckych zoskupení
z obcí a regiónov Ozývaj sa, hlase a pódium
patrilo aj detským folklórnym súborom a skupinám v programe Na baňu klopajú.
Čas na slávnostné otvorenie druhého ročníka
Slovenského dňa kroja nastal o 14:00 hod., kde
sa opäť prihovorili predstavitelia organizátorov
a tiež ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.
V tom čase sa už pod pamätníkom SNP
zhromažďovali všetci krojovaní účastníci, aby s
označením obce a vyžrebovaným poradím sa
zaradili do sprievodu, ktorý smeroval do centra Banskej Bystrice. Napriek dažďu, ktorý sa
popoludní spustil na Banskú Bystricu, bol sprievod neopakovateľný s tisíckami krojovaných
zástupcov 180 obcí zo všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia. Okrem niekoľkých zastavení
v rámci sprievodu, všetci zdravili divákov krátkym programom aj z hlavného pódia.
FS Štrbän na pódiu v pozadí s prezentáciou

FS Štrbän v sprievode.

Počas vystúpenia.

dobových fotografií, pozdravila návštevníkov
piesňou Kec dumam z večera a hladzim f tie
strani, dze leži ta Štrba, chotar milovani.
Galaprogram „Roduverní“ bol pripomienkou 100. výročia tragickej smrti
M. R. Štefánika. FS Štrbän priniesla divákom

svadobnú choreografiu nosenia darov.
Bol to vskutku pekný, pestrofarebný, vyšívaný Slovenský deň kroja, kde bolo cítiť tvorivosť,
umenie i bohatstvo tradícií.
Ľubomíra Otčenášová

Michael Douglas s manželkou Catherinou Zeta-Jones na Štrbskom Plese
Charizmatický hollywoodsky herec
MICHAEL DOUGLAS a jeho krásna manželka CATHERINE ZETA-JONES navštívili
Slovensko. Počas pobytu v auguste 2019
zavítali aj na Štrbské Pleso, kde boli ubytovaní v Grand Hotel Kempinski.
Prominentnú dvojicu pozdravil aj starosta obce, ktorý im odovzdal darček – valašku a štrbskú výšivku.

Starosta obce s prominentným manželským párom.
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Aktivity spoločenských organizácií v letných mesiacoch
ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
Snahou ZO SZPB je svojim členom a sympatizantom, i tým, čo sa už narodili v mieri,
pripomínať hrôzy vojny, spomínať na obete na
životoch, viesť ich k úcte k dejinám a osobitne k
odvážnemu postoju slovenského národa v SNP.
Názorne tomu napomáha možnosť zúčastňovať sa na spomienkových podujatiach na miestach bojov a obetí vojny

Pri pamätníku venovanému Partizánskej
nemocnici v Krpáčove.

i na ďalších náučno-vzdelávacích akciách.
V roku 75. výročia SNP členovia ZO navštívili
viaceré tradičné podujatia s protifašistickým
odkazom.
Záujemcovia využili ponuku Oblastného výboru SZPB v Poprade a 22. júna 2019 sa zúčast-

nili osláv Stretnutia
generácií v Kališti a
17. 8. 2019 spomienky na 75. výročie vysadenia 2.
československej
paradesantnej brigády na povstalecké
územie v Krpáčove.
Osobitne otriasli nimi
spomienky žijúcich
potomkov
jednej
z veľkých tragédií, Stretnutie generácií v obci Kalište.
ktorá sa odohrala
Zdá sa, že občania Štrby sa stále vo väč18. 3. 1945, kedy bola obec Kalište vypálená
a už nikdy nebola obnovená. Na oboch podu- šom počte zúčastňujú aj obecných slávností
jatiach ocenili dôstojný priebeh slávností, piet- pri pomníku Smútiaca mať. Tohto roku sa
spomienkové podujatie konalo 28. augusta.
nych aktov i bohatého kultúrneho programu.
Traja zástupcovia z našej organizácie sa zú- Výbor ZO JDS považuje za dobrý počin obce
častnili 29. 8. 2019 na celoštátnych oslavách prípravu publikácií o 1. a 2. svetovej vojne
75. výročia SNP. Veľké oslavy v Banskej Bystri- v našom regióne. Výbor chce upozorniť na 7/8.
ci boli nezabudnuteľným príspevkom k tomuto číslo Štrbských novín, v ktorých boli uverejnené
výročiu a ich vrcholom bola prehliadka ozbroje- fotografie obyvateľov Štrby - účastníkov 2. svetovej vojny. Aj keď už nie sú medzi nami, ale žijú
ných síl Slovenskej republiky.
Najviac, až 18 účastníkov zo Štrby bolo ich potomkovia, sympatizanti, ktorým by chcel
29. augusta na regionálnych oslavách 75. vý- výbor ponúknuť vstup do základnej organizáročia SNP na Podbanskom, kde položili vence cie SZPB. Rozšírenie členskej základne o mlak žulovým pamätníkom na Partizánskej lúke. dých by bolo prevzatím štafety, prejavom piety
Po skončení slávnostnej časti položili kytice aj i vďaky za slobodu, ktorá bola vykúpená aj ich
k Pamätníku SNP na Štrbskom Plese a k pamät- účasťou vo vojne. A hlavne bolo by to signálom,
nej tabuli padlým železničiarom na Železničnej že na vojnu a jej hrdinov sa nesmie zabudnúť a
stanici v Tatranskej Štrbe. Pôsobivo tam vyzneli riziko opakovania vtedajších hrôz treba odvrátiť.
básne v podaní Zuzany Svitekovej a Márie JanAnna Gejdošová
číkovej. Účasť na tomto podujatí bola tradične
ZO SZPB Štrba
v réžii obce Štrba a delegáciu viedla zástupkyňa
starostu Dagmar Vincová.

ZO Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých

V Galérii obrazov Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

Celodenný poznávací zájazd po dolnom
Liptove absolvovali členovia v posledný
májový deň. Začali prehliadkou Vlkolínca, pamiatkovou rezerváciou zapísanou
v zozname Svetového dedičstva UNESCO.
V Ružomberku si pozreli Galériu obrazov Ľudovíta Fullu. Tento maliar, grafik a ilustrátor
sa zapísal do povedomia verejnosti hlavne
spracovaním rozprávok Pavla Dobšinského.
Navštívili aj Liptovské múzeum v Ružomberku. Expozícia tu mapuje históriu Liptova
od najstarších čias, až po súčasnosť.
Osobitá pozornosť múzea je venovaná
histórii spracovania papiera i osobe národovca, politika, rímskokatolíckeho kňaza,
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Počas prehliadky Vlkolínca.

Andreja Hlinku. Cestou domov sa členovia
zastavili v Černovej, rodnej obci A. Hlinku,
kde je národovec aj pochovaný. Poslednou
zastávkou výletu bola návšteva originálne-

ho salaša Krajinka.
Za kultúrou
sa 13. 6. vybrali
členovia organizácie do prešovského Divadla
Jonáša Záborského. Muzikál
NIKOLA ŠUHAJ
o
rusínskom
hrdinovi
bol
veľkolepý, plný
krásnych piesní,
tancov i hereckých výkonov.
V júni sa ešte stretli členovia vo svojej miestnosti Denného centra Šoldov na
prednáške o bylinkách a mastičkách, s kúpeľným lektorom, kde sa mohla zúčastniť

aj široká verejnosť.
V centre sa členovia stretávajú aj pri spoločenských hrách.
V auguste si zorganizovali posedenie pri
guláši na športovom štadióne v Štrbe. Bolo
veľmi nepriaznivé počasie na sedenie vonku, dážď a studený vietor, tak sa presunuli
do spoločenskej miestnosti štadióna. Keďže naša ZŠ nedávno oslávila jubileum, veľmi sme ju chceli vidieť. Na tejto gulášovej
akcii sme mali dohodnutú aj prehliadku ZŠ.
Ďakujeme p. učiteľke Beatke Pastuchovej,
ktorá nás previedla po celej škole.
V organizácii sa snažíme spoznávať okolie domova i krásu tatranskej prírody. Poslednou letnou akciou bol turistický výlet
k Jamskému plesu, bola to nenáročná túra
vedená lesným prostredím.
Oľga Bartošová
ZO SZZP Štrba

Miestny odbor
Matice slovenskej v Štrbe
Štrbskí matičiari po májovej
účasti na pietnom spomienkovom
podujatí na Bradle, kde si pripomenuli 100. výročie tragickej smrti
gen. M. R. Štefánika, navštívili
koncom mesiaca august za krásneho letného počasia severnejšiu
časť Slovenska, a to Ľubovniansky
hrad i skanzen a Nestville park
v Hniezdnom.
Výlet začali prehliadkou skanze- V Nestville parku absolvovali matičiari prehliadky troch expozícií.
nu, ktorý sa nachádza pod hradom
Stará Ľubovňa a tvoria ho ľudové stavby spoločnosti a návšteva podnikovej predajne ktorých bolo vyše 40, sa výlet páčil a odz okolitých dedín. Skanzen ponúka širokú s pamätnými suvenírmi a produktmi Nestvil- chádzali domov plní zážitkov.
expozíciu drevených objektov a súčasťou le.
Michal Pavela
sú aj napr. kováčska vyhňa, škola, vodný
MO MS Štrba
Verím, že všetkým účastníkom výletu,
mlyn a pod. Najcennejším exponátom, ktorí
navštívili aj so slovnou prezentáciou sprievodkyne bol gréckokatolícky kostolík.
Následne pokračovali návštevou Ľubovnianskeho hradu, kde sa v úvode zúčastnili vystúpenia sokoliarov. Ďalej absolvovali
dvojhodinovú prehliadku exteriéru a interiéru
hradu, ktorá bola veľmi pútavá a zaujímavá
aj vďaka výbornému výkladu sprievodkyne.
Po dobrom obede sa presunuli do Nestville parku v Hniezdnom, kde si prezreli spoločne so sprievodcom tri expozície liehovarníctva, a to historických remesiel súvisiacich
s liehovarníctvom, modernú výrobu liehu
a rezbársku sálu s obrovským vyrezávaným
obrazom a skladov zrenia whisky. Dokonalou bodkou a neopakovateľným zážitkom na
záver bola degustácia štyroch produktov Pred gréckokatolíckym kostolíkom v skanzene.
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staronová predajňa pod kostolnou vežou
Pozývame vás do staronovej predajne, dnes s názvom Pod kostolnou vežou.
V obchode nájdete široký výber sortimentu. Gazdinky si tu nájdu k upratovaniu
potrebné čistiace prostriedky i základné
vybavenie do kuchyne. V prípade gratulácie v predajni určite kúpite vhodný darček,
pohľadnice, hotový darčekový kôš a pre
deti hračky.
Predajňa ponúka aj galantérny sortiment
– rôzne nite, zipsy, stužky, vlnu, ponožky,
košele, posteľnú bielieň, obuv a ďalší tovar
vám na želanie objednajú.
Blíži sa Pamiatka zosnulých a v tomto
obchode kúpite umelé kvety, vence, sviečky, kahance a iné ozdoby pri príležitosti
tohto pietneho sviatku.
Novinkou v tejto predajni je detský kútik.
Okrem oblečenia tu nájdete detskú stoličku, postieľku, vaničku, nočník a ďalšie kojenecké potreby.

Obchod Pod kostolnou vežou je otvorený
utorok – piatok 9,00-17,00 hod. a v sobotu od 9,00 -12,00 hod.
Súčasťou tohto kamenného obchodu je aj internetový obchod, kde si

môžete pozrieť ďalší ponúkaný tovar
www.detske-postielky.sk
Predajca sa teší na vašu návštevu
a s radosťou vás obslúži.

Jeseň je dar
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Vás srdečne pozývame
na slávnostné popoludnie, ktoré bude 6. októbra 2019
o 13,30 hod v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe
a 27. októbra 2019 o 15,30 hod. v Kultúrnom dome v Štrbe.
Na podujatí už tradične zablahoželáme jubilantom,
ktorí v roku 2019 majú 70, 80 a viac rokov.

PRED STO ROKMI VZNIKLA POD TATRAMI PRVÁ TURISTICKÁ ORGANIZÁCIA
Práve pred sto rokmi, presne 19. augusta 1919, sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila
ustanovujúca schôdza Tatranského turistického klubu, ako vôbec prvej slovenskej turistickej
organizácie v podmienkach novovzniknutej republiky. Práve táto organizácia položila základy
organizovanej turistiky pre širokú verejnosť bez rozdielu spoločenského postavenia a povolania.
Jeden z hlavných iniciátorov jej založenia bol aj vtedajší štrbský občan Miloš Janoška, učiteľ
na evanjelickej škole v Štrbe, ktorého 135. výročie narodenia si tiež pripomíname v tomto roku.
Patrí totiž k významným osobnostiam turistiky a cestovného ruchu nielen vo Vysokých Tatrách,
ale na celom Slovensku.

Miloš Janoška.

Rozpad Rakúsko – Uhorskej monarchie
na konci roku 1918 vytvoril aj na Slovensku priestor pre vznik nových spolkov
a združení, ktoré sa dovtedy nemohli realizovať. Už 12. januára 1919 bola v novinách

„Sokol“, ktoré vychádzali v Liptovskom Mikuláši zverejnená správa o stretnutí priateľov turistiky, ktorí mali spoločný záujem vytvoriť turistický spolok. Medzi účastníkmi
tohto stretnutia boli Miloš Janoška, Branko
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Lacko, MUDr. Ivan Stodola, JUDr. Juraj Janoška, Ondrej Žuffa a Fedor Droppa.
Podobná výzva, ktorej autorom bol Anton Straka, sa následne objavila aj v novinách „Slovenský východ“. Navrhoval v nej
vytvoriť Družstvo slovenských turistov, ktoré by mohlo mať svoje sídlo pod Tatrami.
Nadšení turistickí činovníci so slovenskými koreňmi však pôsobili už roky predtým
aj v zaniknutom Uhorskom karpatskom
spolku a ich aktivity neboli vôbec zanedbateľné. Pripravovali pôdu pre nové spoločenské organizácie, založené na národnom
princípe. Bol medzi nimi aj Miloš Janoška,
ktorý už pred prvou svetovou vojnou v rokoch 1909 až 1911 práve počas pôsobenia
v Štrbe napísal historicky prvého slovenského sprievodcu po Vysokých Tatrách a v

Miloš Janoška, pamätná tabuľa.

roku 1913 vypracoval aj Pravidlá odborov
turistiky.
Ustanovujúca schôdza Tatranského turistického klubu sa uskutočnila už spomínaného 19. augusta 1919 v Liptovskom
Mikuláši. Jej prvým predsedom sa stal Kornel Stodola, podpredsedom bol JUDr. Juraj
Janoška. Už krátko po založení klubu sa
začali vytvárať skupiny klubu v Liptovskom
Mikuláši, Ružomberku, Košiciach, Martine
a v Bratislave. Už v roku 1919 mala nová
turistická organizácia 985 členov, ktorí sa
schádzali na vychádzkach do Tatier, vymieňali maďarské a nemecké informačné tabule za slovenské a značkovali cesty. Spolok
vydal aj Turistického sprievodcu po východnom Slovensku, autorom ktorého bol
Anton Straka. Celkove však spolu chýbali
skúsení vedúci pracovníci a časom začala
stagnovať aj členská základňa.
O tejto situácii vedel aj Klub československých turistov /KČST/. Preto bolo na
valnom zhromaždení Tatranského turistického klubu 20. marca 1920 v Liptovskom
Mikuláši jednomyseľne rozhodnuté prijať
ponuku KČST na zlúčenie oboch týchto

turistických organizácií. A tak následne
9. mája 1920 aj valné zhromaždenie KČST
v Prahe schválilo ich zlúčenie a KČST sa
stal celoštátnou turistickou organizáciou.
Miloš Janoška bol činný aj v tejto organizácii, kde pôsobil najskôr ako podpredseda
jej Podtatranskej župy a neskôr dokonca
ako predseda. Vytvorenie novej, väčšej celoštátnej organizácie vytvorilo podmienky
aj pre rýchlejší rozvoj turistiky na Slovensku.
Miloš Janoška sa narodil 28. januára
1884, teda pred spomínanými 135 rokmi
v Jasenovej a už od mladosti javil záujem
o hory, turistiku a jej organizovanie. V rokoch 1905 až 1919 pôsobil v Štrbe ako
učiteľ na evanjelickej škole, založil tu vzdelávací spolok, pôsobil v rôznych funkciách
a ako kantor v cirkvi. Bol
aj autorom viacerých
učebníc, určených pre
evanjelické školy, od
roku 1919 bol školským
inšpektorom a v rokoch
1941 až 1945 redaktorom Evanjelického posla
spod Tatier.
Nezmazateľnú stopu
však Miloš Janoška
zanechal aj v histórii
slovenskej turistiky, kde
mu bezprostredne patrí
niekoľko slovenských
prvenstiev a na viacerých ďalších sa priamo podieľal so svojimi
kolegami. Ako prvý napísal v roku 1911
spomínaného slovenského sprievodcu po
Vysokých Tatrách a v roku 1921 založil
aj prvý slovenský turistický časopis Krásy Slovenska, ktorý vychádza dodnes. Už
v spomínanom roku 1919 sa zase podieľal
na vytvorení prvej slovenskej turistickej organizácie vôbec.
Skutočnosť, že prvého slovenského
sprievodcu po Vysokých Tatrách napísal
Miloš Janoška práve počas pôsobenia
v Štrbe v rokoch 1909 až 1911 pripomína
jej obyvateľom i návštevníkom pamätná
tabuľa, ktorá je umiestnená na budove
dnešnej materskej školy. Obec si tohto významného obyvateľa pripomína aj názvom
jednej z ulíc, ktorá nesie jeho meno. Miloš
Janoška v ďalších rokoch spolupracoval aj
pri vydávaní ďalších turistických sprievodcov v iných slovenských regiónoch.
Potom, čo inicioval v roku 1921 aj založenie prvého slovenského turistického
časopisu Krásy Slovenska, začal spolu
s časopisom organizovať aj pravidelné vychádzky do slovenskej prírody, z ktorých

Miloš Janoška Krásy Liptova (sprievodca).

sa postupne vyvinul dodnes organizovaný,
každoročný výstup čitateľov a priaznivcov
časopisu Krásy Slovenska na niektorý
dominantný vrchol v Slovenských horách
za účasti turistov z celého Slovenska
i zo zahraničia. V roku 2019 to bolo už
56. stretnutie „krásistov“ na vrchole Kráľovej studne vo Veľkej Fatre 24. až 26.
mája. Tento časopis je venovaný prírod-

Miloš Janoška so svojou manželkou Máriou
a dcérami Milotou a Vierou v roku 1917.

ným krásam a zaujímavostiam Slovenska,
turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu,
jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám.
Mimochodom, časopis Krásy Slovenska je
zároveň aj najstarším kontinuálne vychádzajúcim časopisom na Slovensku.
Publicistická činnosť v časopise pomáhala Milošovi Janoškovi v zostavovaní turistických sprievodcov, čím významne pod-

ŠTRBSKÉ NOVINY 19
poroval rozvoj turistiky a cestovného ruchu
na Slovensku. Jeho práca v prospech organizovanej turistiky na Slovensku i vydavateľská práca boli priekopnícke a úrovňou
predbehli aj čas jej realizácie. Stal sa tak
skutočným „nestorom“ slovenskej turistiky. V roku 2016, z príležitosti 95. výročia

založenia časopisu Krásy Slovenska uzrela svetlo sveta od autora Daniela Kollára
aj životopisná knižka o jeho zakladateľovi
pod názvom „Miloš Janoška, Život a Krásy
Slovenska“, ktorá zobrazuje Janoškovu životnú púť a jej zastávky spolu so všetkým,
čo predchádzalo samotnému vzniku ča-

sopisu. Knižka je nádherným svedectvom
doby očami neodmysliteľnej postavy slovenského verejného života prvej polovice
20. storočia.
Podľa knihy V. Bártu a L. Khandla
História turistiky na území Slovenska
voľne spracoval Ing. Peter Chudý

VÝNIMOČNÉ MIESTO PRIŤAHUJE VÝNIMOČNÚ ARCHITEKTÚRU
Už od roku 1964 až doteraz, teda už 54-krát udelil Spolok slovenských architektov /v rokoch 1674 až 1989 Zväz slovenských architektov/
„Cenu Dušana Jurkoviča“ za najlepšie zrealizované architektonické, alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektúry alebo urbanistickej tvorby na Slovensku. Toto najstaršie architektonické oceňovanie na Slovensku bolo zriadené na pamiatku zakladateľa
modernej slovenskej architektúry Dušana Jurkoviča. Je preto potrebné si pripomenúť, že práve na Štrbskom Plese sa nachádzajú až dve stavby,
ktoré po roku 1964 získali toto prestížne architektonické ocenenie.
Štrbské pleso ako výnimočné miesto
nielen vo Vysokých Tatrách, ale na celom
Slovensku, vždy priťahovalo aj výnimočnú
architektúru budov, ktoré boli v jeho histórii
na jeho brehoch postavené. Svoje diela tu
koncom devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia postavili takí stavitelia
a architekti ako Gedeon Majunke, Quido
Hoepfner, Gejza Gyorgyi, Alois M. Pinkas,
Josef Šašinka, Vojtěch Šebor, Karel Jarolímek či Július Marcsán. Vtedy sa ešte neudeľovali žiadne ceny za architektúru, zachovali sa nám však hodnotenia súčasníkov,
ktorí tieto architektonické počiny obdivovali
a chválili.
Prvá budova skutočne hotelového typu
bola na Štrbskom Plese postavená v roku
1890 pod názvom „Vila arcikňažná Mária
Terézia“ staviteľom a architektom Gedeonom Majunkem na pozemku nad juhozá- Dušan Jurkovič.
padným brehom
jazera,
ktorý
J. Szentiványi
daroval bratovi
rakúsko-uhorského panovníka arcikniežaťu
Karolovi Ľudovítovi a jeho
tretej manželke,
por tugalskej
princeznej Márie Terézii. Vila
mala sedemnásť
honosne zariadených
izieb
a pod jej strechou sa do
konca prvej svetovej vojny vy- Komplex Grandhotela Hviezdoslav na brehu jazera.

striedali mnohé návštevy z radov najvyššej
domácej i zahraničnej aristokracie. Dobová
tlač ju hodnotila ako „nádhernú stavbu,
hodnú ubytovania šľachtických osôb“. Po
roku 1919 bola premenovaná na „Detvan“,
zbúraná bola v roku 1984.
Svoje súkromné honosné sídlo si dal
v roku 1893 vybudovať aj samotný J. Szentiványi. Vila bola situovaná na južnom brehu
jazera západne od víl Szentiványi a Gemer.
Vilu pod názvom „Jozefova vila“ /Jószef –
lak/ postavil opäť Gedeon Majunke. Mala
pätnásť obytných miestností a peknú vežičku, ktorá slúžila aj ako rozhľadňa. Reprezentatívny letohrádok používal pohostinný
J. Szentiványi taktiež pre svojich hostí z
aristokratických kruhov. Po roku 1919 bola
vila premenovaná na „Jánošík“, po komplexnej rekonštrukcii v rokoch 2005 až 2009 je
dnes súčasťou Grandhotela Kempinski High
Tatras.
Najväčšou a
najkrajšou stavbou Gedeona
Majunkeho na
Štrbskom Plese
bol priamo pri
jazere
vybudovaný v roku
1897 honosný
tridsaťosemizbový letohrádok
„Vila arcikňažná
Augusta“, ktorý
bol pomenovaný
podľa najmilšej
vnučky cisára
Františka Jozefa I. Aj keď sa
nakoniec cisá-
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Grandhotel Kempinski.

rova plánovaná návšteva v roku 1898 na
Štrbskom Plese neuskutočnila, bol tento letohrádok, ktorý bol označovaný aj ako „kráľovský“, v ďalších rokoch miestom pobytu

Grandhotel Hviezdoslav.

dy nevídaný „veľký hotel“, vybavený prepychom, aký mohli poskytnúť len vtedajšie
špičkové zariadenia cestovného ruchu. Hotel mal 54 izieb s ústredným vykurovaním
a ako jediný objekt na Štrbskom
Plese mal aj plynové osvetlenie.
Najviac zaujala hotelová hala a
jedinečná veľká reštaurácia, na
strope ktorej sa vynímala pôsobivá hrazdená drevená konštrukcia. Doboví kritici hotel hodnotili
ako „nádhernú stavbu, pri ktorej
pohodlnosť, účelnosť a elegancia
nenechávajú žiadne želanie nesplnené“. V roku 1919 bol Grandhotel premenovaný na Grandhotel Kriváň, po komplexnej
rekonštrukcii v rokoch 2005 až
2009 je dnes tiež súčasťou Grandhotelu Kempinski High Tatras.
Architekt Hoepfner sa podpísal
aj pod projekt novej kaviarne,
ktorá bola daná do používania
1. júna 1918 a bola stavebne
prepojená s Grandhotelom. Bola

Jarolímkov mostík.

viacerých členov habsburského dvora i najvyššej aristokracie. Výstavba tejto vily bola
posledná a aj najnákladnejšia stavebná aktivita J. Szentiványiho v osade Štrbské Pleso. V roku 1919 bol premenovaná na „Vilu
Jána Jiskru z Brandýsa“, po požiari v roku
1931, ktorý vilu značne zničil, bola obnovená v jednoduchom funkcionalistickom štýle.
Po vojne slúžila ako detská liečebňa Solisko
a bola asanovaná v roku 1994.
V roku 1906 sa podarilo zrealizovať
veľkolepý projekt architektov Hoepfnera
a Gyorgyiho vybudovať na čelnom mieste
južnej morény nový, reprezentačný, dovte-

Kaviareň Končistá.

to rozložitá, prízemná stavba s terasou na
streche s úchvatnými výhľadmi nielen na
jazero, ale aj okolitú panorámu Vysokých
i Nízkych Tatier. Na architektúre polyfunkčného objektu kaviarne s veľmi progresívnou
oceľovobetónovou skeletovou konštrukciou
sa uplatnila „drsná“ inžinierska estetika,
čím Hoepfner predbehol dobu o celé desaťročie. V čase otvorenia bola táto stavba
hodnotená ako „nádhera moderného staviteľstva, hodná rámca, čo ponúka perla
Tatier“. Neskôr bol objekt premenovaný na
„Končistú“, pre nefunkčnosť všetkých inžinierskych sietí bol asanovaný v roku 2004.
V roku 1923 sa podarilo dokončiť najväčšiu investíciu v období prvej ČSR na
Štrbskom Plese, a to objekt Grandhotela Hviezdoslav, ktorý sa začal stavať už
v roku 1916 podľa pôvodného projektu
Q. Hoepfnera, no po roku 1918 musel
projekt upraviť architekt Alois M. Pinkas.
Vznikla tak nádherná stavba v zalomenom
pôdoryse, ktorá mala 64 izieb a 115 postelí
na piatich podložiach. V hoteli boli zavedené všetky technické vymoženosti danej
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Monte Móry.

doby, ako ústredné kúrenie, tečúca studená
a teplá voda, telefón a výťah. Interiérové
vybavenie pre Hviezdoslav bolo špeciálne
navrhnuté najvýznamnejšími návrhármi
v unikátnom rondokubizme, ktorý bol v tom
čase československým národným slohom.
Grandhotel Hviezdoslav bol vtedy označený
ako najkrajšie zariadený hotel v celom Československu a jeho hostia ho vyzdvihovali
ako vzor „s akým sa ani na oveľa povestnejších miestach v cudzine nestretnete“.
Celý objekt je po komplexnej rekonštrukcii
v rokoch 2005 až 2009 tiež súčasťou Grandhotelu Kempinski High Tatras.
V hotelovom komplexe na južnej moréne Štrbského plesa bola 30. mája 1927
dokončená aj novostavba poschodovej
reštaurácie, ktorej projekt vypracoval

Projekt Kostolíka.

arch. V. Šebor a postavil ju popradský
staviteľ J. Šašinka.
Jej steny a steny
priľahlého fajčiarskeho salónika boli
obložené ušľachtilým obkladom z fínskej brezy, pričom
do tohto obloženia
boli vložené štyri
olejomaľby s tatranskými motívmi
od českého maliara Otakara Štáfla.
Tieto interiéry nemali vtedy v celých
Tatrách konkurenciu, redizajnovaná
reštaurácia slúžila potom dlhé
roky pre hostí ako francúzska
reštaurácia so servírovaním
na striebre, fajčiarsky salón a
bar. Aj táto reštaurácia prešla
v rokoch 2005 až 2009 komplexnou rekonštrukciou a dnes
slúži ako bálová hala Gerlach
Grandhotela Kempinski High
Tatras.
Architektúra Štrbského Plesa však bola okrem hotelov
obohatená aj o ďalšie jedinečné
Panoráma.
stavby, ktoré priťahovali pozornosť všetkých návštevníkov.
V roku 1927 bol v ústí Mlynickej doliny postavený drevený
lyžiarsky skokanský mostík architekta Karla Jarolímka,
ktorý bol po prestavbe
pred Pretekmi FIS 1935
až do roku 1952 nielen
najväčším skokanským
mostíkom v Československu, ale aj najznámejšou
športovou stavbou v celých Vysokých Tatrách. Patria.
Po poškodení mostíka
víchricou bol demontovaný v roku
1963. Unikátnou stavbou bol aj v roku
1928 postavený dvanásť metrov vysoký železný kríž s nápisom „Bože chráň
Slovensko“, ktorý dal postaviť senátor
Ján Koválik pri príležitosti desiateho
výročia vzniku prvej ČSR na južnom
výbežku hrebeňa Trigan. Svojím jedinečným umiestnením pútal pozornosť
nielen všetkých návštevníkov Štrbského Plesa, ale aj všetkých cestujúcich popod Tatrami. Bol odstránený
z ideologických dôvodov v roku 1960.

Trojicu výnimočných stavieb tentokrát na
Novom Štrbskom Plese na kopci Klát uzatvára v roku 1935 postavená drobná funkcionalistická stavba vyhliadkovej veže s kaviarňou s osemhranným pôdorysom. Podľa
vlastného návrhu Jána Móryho ju postavil
popradský staviteľ Július Marcsán a volala
sa Kiosk Móry. Kaviareň v tejto originálnej
stavbe bola vkusne zariadená a stoly, stoličky, pestrofarebné obrusy, záclony i zábradlie na točitých schodoch, vedúcich až na
vrch veže, pôsobili moderným dojmom. Po
dlhoročnom chátraní bola v roku 2017 kompletne zrekonštruovaná.
Oceňovanie najkrajších architektonických
stavieb na Slovensku začalo v roku 1964,
kedy boli ocenené prvé stavby, dokončené
v predchádzajúcom roku 1963. Tento systém prakticky pokračuje dodnes. Prvýkrát

bola architektonická „Cena Dušana Jurkoviča“ udelená pre Štrbské Pleso v roku 1970
architektom Eugenovi Kramárovi a Jánovi
Šprlákovi – Uličnému za „Krajinárske a urbanistické riešenie s prihliadnutím na komplexné riešenie športového areálu – lyžiarskeho športového areálu Štrbské Pleso".
Tento areál bol vybudovaný v ústí Mlynickej
doliny na Štrbskom Plese v rekordnom čase
z príležitosti usporiadania Majstrovstiev
sveta v klasických lyžiarskych disciplínach
v roku 1970 vo Vysokých Tatrách. Štíhle a
architektonicky pôsobivé línie skokanských
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mostíkov sa stali novou dominantou Štrbského Plesa. Okrem veľkého mostíka sa
športový areál po drobných prestavbách
využíva dodnes.
Druhýkrát bola táto cena, aj keď z trochu pozmeneným názvom ako „Cena
zväzu architektov Slovenska“, udelená stavbe na Štrbskom Plese v roku
1977 architektovi Richardovi Pástorovi
z odbornej projekčnej organizácie Ministerstva
zdravotníctva
Slovenskej
republiky Zdravoprojekt za „Sanatórium
Helios“. Objekt bol vybudovaný ako najmodernejší a najvyššie položený odborný
liečebný ústav na liečenie astmy a nešpecifických chorôb horných dýchacích ciest
v celom Československu. Budova napriek
svojej rozlohe citlivo a nenápadne zapadla
do okolitej prírody. Jej pôdorys tvorilo naširoko otvorené, nepravidelné písmeno „V“
Vila Augusta.

Vila Mária Terézia (v strede).

s rozpätím 270 m. Trojposchodové ramená
sa otvárali slnku a súvislé balkóny, tvoriace
južnú fasádu objektu boli ideálnym miestom
pre aeroterapiu a helioterapiu. Sanatórium
bolo v roku 2005 zatvorené, následne čiastočne zbúrané a čaká na svoju modernizáciu a rekonštrukciu.
Najznámejší a najvýznamnejší slovenský
architekt Dušan Jurkovič však zanechal stopu svojej výnimočnej práce aj vo Vysokých
Tatrách. Aj keď jeho najznámejším dielom
stále zostáva Mohyla M. R. Štefánika na
Bradle, vo Vysokých Tatrách projektoval
v rokoch 1936 až 1937 tri objekty pre vtedajší technický skvost – visutú lanovku,
ktorá bola rekordná v celej Európe. Projektoval budovy údolnej stanice lanovky v
Tatranskej Lomnici, medzistanice na Štarte,
ako aj vrcholovej stanice na Lomnickom
štíte vrátane technických detailov a vnútorných zariadení /podľa dispozícií fy Wiesner
z Chrudimi/.
Visutá lanovka spĺňala v čase svojho
vzniku 5 európskych „n“, bola najdlhšou la-

novkou bez prestupovania /4120 m/,
najdlhšou lanovkou
s jedným prestupovaním /5792
m/, s najväčšou
relatívnou výškou
/1736 m/, najväčším rozpätím medzi
stožiarmi /Skalnaté
pleso – Lomnický
štít/ a bola najrýchlejšia s rýchlosťou 6 m/s.
Je na škodu nás všetkých, že jedným z
nezrealizovaných Jurkovičových projektov
bol aj návrh kostola na Štrbskom Plese z

Športový areál FIS.

roku 1937. Dušan Samo Jurkovič bol symbolom národného charakteru. Do svojej práce zakomponoval slovenské ľudové umenie
a neskôr bol jeho štýl architektúry premenovaný na národný sloh. Jeho architektonické
diela považujeme, a právom, za kultúrne
dedičstvo celého národa. Tie architektonicky najcennejšie pamiatky na Slovensku sú
dnes zapísané v zozname Národných kultúrnych pamiatok, v súčasnosti ich je na
Štrbskom Plese zaevidovaných až desať.
Po roku 1989 vznikla v roku 1995 aj celoštátna verejná neanonymná súťaž, ktorú
založilo Združenie pre rozvoj slovenskej
architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
a jedným z gestorom bolo aj Ministerstvo
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dopravy a výstavby SR. Poslaním súťaže,
ktorej už 24. ročník sa uskutočnil v roku
2018, je podpora stavebných diel, realizovaných na Slovensku ako súčasť uceleného
systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Najlepšie stavby v kategóriách „budova“ a „inžinierska stavba“
získajú titul „Stavba roka“. Ani v doterajšej
histórii tejto súťaže nevyšlo Štrbské Pleso
„naprázdno“.
V roku 1998 získal titul „Stavba roka
1997“ novopostavený liečebný dom Solisko už ako replika pôvodnej stavby „Vila
arcikňažná Augusta“ spred sto rokov, avšak už s jednoduchšími líniami tvarov. Táto
stavba vyrástla v rokoch 1995 až 1997 na
juhovýchodnom brehu jazera na mieste bývalého detského liečebného domu Solisko,
ktorý bol asanovaný v roku 1994. Autormi
rekonštrukcie, pri ktorej bola spojovacím
traktom k budove Soliska pripojená aj budova bývalej stanice tatranskej električky,
boli architekti Peter Černo, Tibor Bendík a
Viera Gáliková. Ich zámer, obnoviť tradičnú
tatranskú architektúru Gedeona Majunkeho, sa im podaril. Okrem tohto ocenenia ho
v roku 1999 zaradili aj 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 pre liečbu
dospelých pacientov poskytoval 52 lôžok
vyššej kategórie a bol v prevádzke len do
roku 2009, potom bol uzatvorený. Od roku
2011 bol objekt znovuotvorený ako rodinný
hotel Solisko so štýlovou reštauráciou „Al
lago“.
Titul „Stavba roku 2009“ sa na Štrbské
Pleso znova vrátila po dokončení komplexnej rekonštrukcie bývalého hotelového a liečebného komplexu na južnej moréne Štrbského plesa v rokoch 2005 až 2009. „Cenu
verejnosti 2009“ i „Cenu vydavateľstva
Eurostav 2009“ získal Grand hotel Kempinski High Tatras za komplexne progresívne
riešenie architektonického diela rekonštrukcie. Autormi projektu boli architekti Peter
Černo spolu s Martinom Černom a Gianfranco Maiom z mníchovskej kancelárie
Cerno + Architekten. Nebolo to však jediné
ocenenie tejto stavby, pretože v roku 2009
v hodnotení popredného magazínu v oblasti
nehnuteľností v strednej a východnej Európe v prestížnom hodnotení CEE CIJ, získal
hotel cenu „CIJ Award Slovakia 2009“
v kategóriách Best Hotel a Best Overall Development. Rekonštrukcia a dostavba Grandhotela Kempinski High Tatras bola oce-

nená aj v Nemecku prestížnym ocenením
„Iconic Awards 2017 – a Winner“, ktoré je
prvou neutrálnou medzinárodnou architektonickou a dizajnovou súťažou.
V samotných Vysokých Tatrách boli
„Cenou Dušana Jurkoviča“ za najkrajšiu
architektúru ocenené ešte dve stavby, a
to v roku 1971 budova „Múzea TANAP-u“
v Tatranskej Lomnici od architekta Pavla
Merjavého a v roku 1977 objekt „Javorina Vysoké Tatry – účelové zariadenie ÚV
KSČ“ od architektov Juliána Hauskrechta
a Štefana Ďurkoviča. Po roku 1989 bolo
v podtatranskom regióne „Cenou Dušana
Jurkoviča“ ocenené ešte v roku 1999 dielo
„Nemecký vojenský cintorín vo Važci“, ktorého autormi boli Stanislav Barényi, Miloš
Dzúr a Karin Dovičovičová.
Na záver tejto „architektonickej“ prezentácie výnimočných objektov na Štrbskom
Plese však treba spomenúť, že nie všetky
vybudované objekty boli spočiatku pozitívne prijaté tak odbornou, ako aj laickou verejnosťou. Ako príklad možno spomenúť napr.
v roku 1970 vybudovaný hotel Panoráma
podľa projektu Ing. arch. Zdeňka Řiháka,
ktorý sa stal známy vďaka charakteristickej
forme výškovej časti hotela. Jeho príťažlivosť okrem výnimočného miesta spočíva
aj v jeho – v čase vzniku – provokatívnej

architektonickej forme. Je preto určite zaujímavosťou, že projekt hotela Panoráma
bol dokonca ako jediná stavba z bývalého
Československa vystavený v americkom
technologickom múzeu vo Washingtone.
Podobné „kontroverzie“ vyvolával v roku
1976, kedy bol otvorený aj najväčší tatranský hotel Patria, vybudovaný neďaleko
severného brehu jazera. Išlo nielen o jeho
umiestnenie a tvar stavby, ktorá bola zasadená do neporušenej tatranskej prírody.
Dielo architektov Zdeňka Řiháka a Alojza
Somoru bolo poňaté ako monoblok v tvare
hranola s desiatimi poschodiami. Za uplynulých viac ako 40 rokov prevádzky je tento hotel, ktorý vo svojich útrobách skrýva
pestrú mozaiku nádherných prekvapení pre
svojich návštevníkov, stále považovaný za
najkrajší vo Vysokých Tatrách. Je určite paradoxom, že v jednej z nedávnych celoštátnych internetových ankiet a najikonickejšiu
stavbu Slovenska hotel Patria dokonca
v tejto kategórii zvíťazil pred Mostom SNP
v Bratislave a monumentálnym Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.
Podľa historických materiálov
z archívu obce Štrba
voľne spracoval Ing. Peter Chudý

Tenisový turnaj opäť ožil

Po ročnej pauze za krásneho slnečného počasia zorganizoval 14.9.2019 tenisový oddiel
Športového klubu Štrba na Športovom štadióne v Štrbe mužský tenisový turnaj vo štvorhre.
Víťazom blahoželáme!
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Tajničku z krížovky ŠN č. 9/2019 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 15. 10. 2019. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 7-8/2019: “V auguste veľké
rosy, zvestujú pekné časy“. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Ing. Michal Otčenáš, Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, RNDr. Anna Kabirová, Družstevná
268/12, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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