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

Vo vzduchu cítiť jar. Príroda sa prebúdza a mení.
A stále nás prekvapuje niečím, čo dokáže
potešiť srdce človeka.
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Pozdrav ku dňu matiek
Milé mamky, staré mamy, babky!
Každoročne v druhú májovú nedeľu si pripomíname
milý sviatok „Deň matiek“. Preto prijmite toto naše
úprimné prianie:
Aj napriek pretrvávajúcej situácii, ktorá nám nedovoľuje spoločne osláviť váš sviatok, myslíme na vás a v mene
lásky, ktorú preukazujete svojim deťom a v mene lásky,
ktorú vám deti opätujú, vám úprimne blahoželáme. K
vášmu sviatku vám želáme veľa lásky, trpezlivosti, dobrotivosti, porozumenia a materinskej nežnosti, ktoré v
rodine rozdávate.
Ďakujeme vám za vaše ľudské vlastnosti, ktoré sú jedinečné práve pre matky. Úprimná vďaka a úcta nech
poteší srdce každej z vás. Gratulujeme vám s úprimným
srdcom a s horúcim stiskom rúk.
Zo všetkého najviac vám úprimne prajeme dobré
zdravie a spokojný život v kruhu svojich najbližších.
starosta obce a poslanci OZ

Pracovné aktivity v obci

V priestoroch novej materskej školy.

Pri prehliadke nových nájomných bytov v
Tatranskej Štrbe

Priestory nového zdravotného strediska.

Dňa 14. apríla 2021 sa za účasti starostu obce, JUDr. Š. Bieľaka a stavbyvedúcich
jednotlivých dodávateľov stavieb uskutočnil kontrolný deň na stavbách realizovaných v obci – materská škola, zdravotné
stredisko, nájomné byty. Doterajšia výstavba uvedených stavieb pokračuje v zmysle
platných harmonogramov. Vedenie obce
vyjadrilo spokojnosť s prebiehajúcou výstavbou a s dodávateľmi stavebných prác.
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Pokračovanie prác na novej trati ozubnicovej železnice Tatranská Štrba –
– Štrbské Pleso.

Terénne úpravy po oprave poškodeného vodovodného potrubia na ulici
29. januára.

Oprava priepustu cesty na ulici J. Kráľa.

Centrálne vykurovanie domov v roku 2021
Centralizovaný systém zásobovania teplom (CZT) je v Tatranskej Štrbe vybudovaný
od roku 1968.
Za toto 53-ročné obdobie prešiel mnohými zmenami, či už technologickými alebo aj
majetkovými. CZT podlieha podľa zákona
657/2004 Z.z. overeniu hospodárnosti vykonávanej SIEA Košice podľa vyhlášky URSO
328/2005 Z.z.
Posledné overenie hospodárnosti sústavy
tepelných zariadení (tzv. atestácia) u nás
prebehla vo februári 2021. Posudzujú sa tu
normatívne limity účinnosti kotlov, rozvodov
tepla, odovzdávacích staníc tepla a prípravy
teplej vody (TÚV) v jednotlivých objektoch.

Z meraní sa potom vyhodnotila výsledná
hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných
zariadení (H). Hospodárnosť CZT Lieskovec
v Tatranskej Štrbe bola vyhodnotená ako
H=100%.
Na otázku, čo by sa stalo, keby (H) hospodárnosť CZT nebola 100%, ale nižšia napr.
95%? Zákon hovorí, že napr. z 5% nehospodárnosti by dodávateľ tepla nemohol do ceny
tepla uplatniť 5% nákladov na palivo (plyn +
elektrina + voda). Prakticky by nehospodárny dodávateľ tepla v priebehu 2-3 rokov skrachoval, alebo by takéhoto výrobcu a dodávateľa tepla musel niekto (obec) dotovať. Je
Teplotný spád objektov 2020 ( ÚK )
preto eminentným
záujmom obce a výrobcu

tepla modernizovať výrobu a distribúciu tepla
tak, aby (H) hospodárnosť bola vždy 100%.
V súčasnosti má CZT Lieskovec v Tatranskej Štrbe už rekonštruovanú kotolňu, kde
sú inštalované najmodernejšie kondenzačné
kotly, vymenené rozvody tepla za predizolované potrubia. Od roku 1999 sú odstránené
staré nehospodárne rozvody TÚV z kotolne
do bytoviek a náhradné OST odovzdávacími
stanicami tepla, kde sa TÚV pripravuje priamo v mieste užitia – v bytovkách. Zároveň je
celý systém riadený z centrálneho dispečingu
počítačom s možnosťou diaľkového ovládania odvšadiaľ, kde je prístup na internet.
Vzhľadom na to, že napr. riadiaci systém je
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u nás inštalovaný už 22. rok a komponenty
na opravy sa už prestávajú vyrábať, je potrebné ho prispôsobiť dnešným IT požiadavkám.
Tento cyklus modernizácie je na všetkých
úrovniach výroby a distribúcie tepla rovnaký
a neustále podlieha zmenám. Zmeny treba
vopred predvídať a včas naplánovať a realizovať. Na tieto činnosti sú použité finančné
prostriedky fixnej zložky ceny tepla.
Variabilnú zložku ceny tepla tvoria energie
– plyn, voda a elektrina. Tieto ceny sa neustále menia podľa vývoja na svetových burzách.
Posledné vyúčtovanie dodávky tepla za
rok 2020 voči spoločenstvám vlastníkov
bytov (SVB) bol priaznivý a zohľadňoval klesajúcu cenu plynu. Jednotlivým SVB boli za
rok 2020 vyúčtované vratky voči zálohám v
čiastkach 3-4 tisíc €.
Súčasný vývoj na rok 2021 je ešte priaznivý, teda cena tepla klesá. Predpokladaný vývoj
burzových cien s uvoľňovaním pandemických
opatrení je ich rast. SIEA po atestácii konšta-

tovala, že čo sa týka možnosti ďalších úspor
tepla, sú technické možnosti u nás už uplatnené. Využitie nových technológií, ako sú slnečné
kolektory a tepelné čerpadlá sú po prepočítaní
vzhľadom na ich cenu nerentabilné.
Zásadnou zmenou by v budúcnosti mohla
byť iba zmena paliva z plynu na vodík. Praktické skúšky s využitím tohto alternatívneho
paliva vo svete už dlhšiu dobu bežia. Je preto
len otázkou času, kedy sa toto palivo (mimochodom veľmi výbušné) uplatní v praxi.
Nám ostáva len zodpovedné správanie sa
pri spotrebe tepla. Máme na to už dosť regulačných prvkov inštalovaných v systéme
ÚK a TÚV. Tieto regulačné prvky treba len
rozumne využívať.
Priamo v bytoch je to termoregulačný
ventil na každom radiátore. Pri užívaní teplej
vody by už dnes mala byť samozrejmosťou
termostatická batéria. Táto umožňuje dodržanie nastavenej teplej vody na výroku, či už v
kuchyni alebo v kúpeľni.

Na záver ešte informácia o ďalšom zo sledovaných parametrov pri dodávke tepla, a to
je teplotný spád. Teplotný spád – tzv. delta t
je rozdiel teplôt vykurovacej vody na vstupe
do systému (radiátora) a teploty na výstupe
zo systému. Naším záujmom pri hospodárnej
distribúcii tepla je, aby tento rozdiel teplôt bol
čo najvyšší. Dosahuje sa to tým, že prietok
vykurovacej vody cez radiátor je nastavený
tak (je to projektovaný parameter), že z radiátora odchádza spiatočkou vychladená voda.
Vtedy je systém ÚK maximálne účinný.
Tabuľka údajov o teplotnom spáde jednotlivých objektov za rok 2020 je uvedená
v texte.
Podrobnejšiemu rozobratiu tejto témy teplotného spádu sa pre jej dôležitosť môžeme
venovať v ďalšom čísle Štrbských novín.
Ing. Marian Štefanka
konateľ spol. Domovina Tatry

Činnosť DHZ v štrbe v roku 2020
Rok 2020 sa pre dobrovoľných hasičov v Štrbe niesol v prvom rade v znamení celosvetovej epidémie COVID-19, niekoľkých veľkých požiarov,
technických zásahov a pomoci pri rekonštrukcii ozubnicovej železnice, ale aj ocenenia práce DHZ za predchádzajúce roky a desaťročia.

Slávnostné odovzdanie priestorov požiarnej zbrojnice po rekonštrukcii vnútorných priestorov.

Členskú základňu v roku 2020 tvorilo 80 členov. V priebehu roka jeden člen
zomrel (Pavol Baláž) a jeden člen vstúpil
do organizácie (Miroslav Černohorský).
Kontroly a zaradenie DHZ do skupiny
Dňa 21. 1. 2020 bol príslušníkmi HZZ
z Prešova a Popradu vyhlásený ostrý poplach pre členov DHZ v Štrbe. Po spustení
obecnej sirény a zvolávacieho systému

Fireport nastúpilo do zbrojnice 9 členov
do 6 minút, kde museli dve vozidla – IVECO a T148 - vyjsť vonku z garáže v plnej
zbroji.
Po technickom výjazde nasledovala
kontrola papierovej dokumentácie a spísanie zápisnica o kontrole. Po jej podpise
starostom obce Michalom Sýkorom bol
DHZ Štrba zaradený opäť do skupiny „A“.

Zverená technika
Aj v roku 2020 sme disponovali tou istou technikou ako v roku 2019.
Je to:
• Iveco Deily s motorovou striekačkou
Magirus
• protipovodňový prívesný vozík s výzbrojou
• mikrobus Renault Master (16-miestny)
• motorové striekačky PS12 – 4 kusy
• motorové striekačky PS8 – 2 kusy
• plávajúce motorové čerpadlo s výkonom
1 200 l/min.
• motorové čerpadlo Heron
• cisternové vozidlo Tatra 148 – cas
Vozidlo – Tatra 148 po 5-tich rokoch
služby v DHZ bolo 20. apríla odvezené do
firmy GTB v Liptovskom Hrádku, kde za
dva týždne prešlo čiastočnou generálnou
opravou a údržbou, ako je - revízia bŕzd a
brzdového systému, oprava celej prevodovky, pretesnenie, nastavenie motora a
iné drobné opravy.
V roku 2020 sa neuskutočnila žiadna
hasičská športová súťaž dospelých ani
detí z dôvodu pandémie COVID-19.
Slávnostné podujatia
Dňa 4. 2. 2020 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostného odovzdania zrekonštruovanej a vynovenej budovy zbrojnice
(rekonštrukcia prebiehala od roku 2012).
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Slávnostného odovzdávania sa zúčastnili: Erdziakovi, Michalovi Havašovi, Michalovi prvýkrát krízový štáb obce, kde bol prizva– prezident DPO Slovenskej republiky Pavol Hurajtovi, Jánovi Jackovi, Michalovi Jona- ný aj predseda DHZ Michal Garaj.
Ceľuch
sovi, Vladimírovi Kováčovi, Jánovi KubíkoNa zasadnutí boli prijaté najnutnejšie
– štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič vi, Pavlovi Michalkovi a Jánovi Zlukymu. opatrenia proti šíreniu epidémie vo všet– štátny tajomník MV SR Marián Saloň
Pandémia COVID-19
kých častiach obce. Požiarny zbor zabez– krajský predseda DPO Marián Rušin
Začiatkom marca sa na Slovensku obja- pečil nákup ochranných oblekov, dezinfek– oblastný tajomník Územnej organizácie vil prvý prípad ochorenia COVID-19 a po- cie, ochranných pomôcok - okuliare, štíty,
DPO v Poprade Martin Slodičák
stupne sa toto infekčné ochorenie začalo rukavice, postrekovače - vo firme Florián
– starosta družobnej obce Štěpánkovice - šíriť. V Štrbe 10. marca 2020 zasadal v Martine.
Jaromír Nevřela
Od začiatku pandémie členky
– piati členovia SDH zo Štěpánkovic
DHZ, bez nároku na odmenu, šili
na čele s predsedom Rudolfom Volochranné rúška a distribuovali ich
ným
pre členov DHZ aj ostatných obča–zástupca firmy MKC, ktorá budovu
nov obce.
rekonštruovala - Milan Čangel
DHZ bol požiadaný MV SR,
– poslanci obecného zastupiteľstva
operačným strediskom zdravotnej
(D. Vincova, M. Foltin)
služby z Prešova o pomoc pri kaPo slávnostnom príhovore starosranténnych opatreniach. V budotu obce, pozdravoch hostí a krátkom
vách polície na Štrbskom Plese a
kultúrnom programe detí z DFS Štrrekreačného zariadenia Krmenec v
bianček bola prestrihnutá stuha vo
Tatranskej Lomnici naši členovia a
farbách obce a zbrojnica slávnostne
členky pracovali pri prijímaní osôb,
odovzdaná do užívania.
prichádzajúcich do SR zo zahraniHasiči sa môžu pochváliť množstvom získaných ocenení, ktoré
Ďalšie milé prekvapenie pre DHZ sú vystavené v priestoroch požiarnej zbrojnice.
čia, ktorí museli absolvovať povinprišlo v piatok 26. júna 2020.
nú karanténu - distribuovali stravu,
Za výrazný podiel na rozvoji
dezinfikovali priestory a robili iné
obce, za rozvoj dobrovoľného hapotrebné úkony.
sičstva v obci, za výrazný podiel pri
Po dobu dvoch mesiacov sa v
vytváraní materiálnych podmienok
tejto práci striedali rôzne dvojice a
hasičov a za úspechy v hasičských
šoféri s vozidlom Iveco Deily.
súťažiach, obec Štrba udelila Cenu
Na požiadanie obecného úradu
obce Štrba Dobrovoľnému hasiččlenovia DHZ niekoľkokrát dezinfiskému zboru Štrba. Cenu prevzali
kovali vonkajšie verejné priestory
– predseda DHZ Michal Garaj a ve– autobusové zastávky, čakárne
liteľ DHZ Ján Zluky.
a nástupištia v železničných staniZároveň bola udelená Cena staciach v Štrbe a na Štrbskom Plese,
rostu obce za celoživotnú prácu pri
lavičky, zábradlia a vchody do verozvoji dobrovoľného hasičstva v Hasiči pomáhali pri zabezpečovaní celoplošného testovania na
rejných budov.
obci Štrba Pavlovi Balážovi, Jánovi COVID-19 vo všetkých troch častiach obce.
V októbri 2020 vláda SR nariadila celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19. Prvé víkendové testovanie bolo 31. 10.–1. 11. 2020.
Dobrovoľní hasiči aj tu boli v prvej línii.
Na štyroch odberných miestach pracovalo
denne 12 našich členov a členiek. Druhé
celoplošné testovanie bolo 7. - 8. novembra, kde už bolo potrebných denne 16 našich členov.
Požiare a technické výjazdy
Prvý výjazd bol 4. februára 2020. V ten
deň, po slávnostnom odovzdaní požiarnej
zbrojnice, sme na základe výzvy operačného strediska HZZ z Prešova boli povolaní k
výjazdu na cestu medzi Štrbským Plesom
a Vyšnými Hágmi k prerezávke popadaných stromov po silnom vetre. Do zásahu
nastúpilo 8 členov s 2 motorovými pílami
a vozidlo Iveco Deily.
Na druhý výjazd bola požiadavka od
Odborného školenia na obsluhu defibrilátora sa zúčastnili viacerí členovia.
HZZ k požiaru v našom katastrálnom úze-
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Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe (r. 2021).

mí – v lokalite pod Štrbským Plesom, ktorý vznikol od ohorku cigarety pracovníka
pri prerezávke stromov okolo ozubnicovej
železnice pred rekonštrukciou.
K zásahu nastúpili siedmi členovia DHZ
a vozidlo Iveco Deily. V priebehu niekoľkých minút, vplyvom silného vetra sa požiar rozšíril. Boli prizvané aj hasičské zbory
z okolitých obcí (Šuňava, Batizovce, Liptovská Teplička a tiež naše vozidlá – T148
a Renault Master, ktorý doviezol ďalších
členov DHZ).
Požiar v ťažko dostupnom teréne sa rýchlo šíril. Do večera boli prizvané profesionálne HZZ z Liptovského Mikuláša, Levoče, Vysokých Tatier a Kežmarku.
Požiar nakoniec trval 4 dni a zhorelo pri
ňom cca 12 ha lesa. Zasahovalo asi 100
hasičov, desiatky kusov požiarnej techniky
a pri zásahu bolo použitých približne 3 km
požiarnych hadíc. Voda na požiarovisko
bola dopravovaná cisternovými vozidlami
z vodovodu od niekdajšieho „Salaša Starý
mlyn“.
Ďalší požiar vznikol 6. apríla 2020 pri
železničnej trati medzi stanicami Štrba a
Štrba - zastávka oproti gátru, kde horela
suchá tráva zapálená od kolies nákladného vlaku. DHZ Štrba a HZZ Mengusovce do
dvoch hodín požiar uhasili. K požiaru nastúpilo 10 členov DHZ s vozidlami Iveco a Tatra
148.
Operačné stredisko HZZ v Prešove vyzvalo dňa 22. 4. 2020 členov DHZ Štrba
k požiaru lesa v lokalite obce Mengusovce,
v blízkosti diaľničného tunela Bôrik. K zásahu nastúpilo 9 členov s vozidlom IVECO,
nakoľko Tatra 148 bola práve v oprave.
V piatok 26. 6. 2020 žiadalo operačné
stredisko HZZ z Prešova o pomoc pri od-

straňovaní následkov škôd po silnej búrke
a prietrži mračien vo Svite pri plavárni. Po
príchode na miesto zásahu sme odčerpávali
vodu zo zatopených pivničných a obytných
priestorov v bytových a rodinných domoch
(6 členov, vozidlo Iveco Deily, 2 ks plávajúcich čerpadiel a jedno elektrické čerpadlo).
Dňa 8. augusta 2020 sme zasahovali pri
požiari kontajnerového dreveného stojiska na ulici Janka Kráľa, kde rýchly zásah
dvoch našich členov s vozidlom Iveco Daily
zabránil väčšiemu rozšíreniu požiaru a väčším škodám.
Rekonštrukcia ozubnicovej železnice
Štrba – Štrbské Pleso
1. júla 2020 sme boli požiadaní firmou
STRABAG o asistenciu pri pálení železničných koľajníc, nakoľko po rozsiahlom požiari
lesa 17. marca stavebná firma nechcela pokračovať v prácach bez asistencie hasičov.
Od 6. - 13. júla 2020 denne 6 - 7-členné
hliadky s protipožiarnymi vakmi a vozidlami
IVECO a Tatra 148 zaisťovali bezpečnosť
práce na území TANAP-u (vývoz vody do
1000-litrových nádob, hasenie žeravých
odpalkov pri rozpaľovaní atď.)
V mesiacoch august a september práce
pri rozpaľovaní koľajových polí, ktoré boli
zvezené na centrálne úložiská okolo trate,
pokračovali a pokračovala aj naša asistencia pri nich.
Zabezpečovali sme prevoz koľajových
polí na trase Štrba – Štrbské Pleso so
sprievodným vozidlom Iveco Deily (3 členovia).
Technické a iné výjazdy
V priebehu celého roka 2020 sme niekoľkokrát umývali obecné cesty, krtovali
upchatú kanalizáciu na Štrbskom Plese, v
chatovej oblasti Lieskovec a v okolí obce

preverovali nahlásené vypaľovanie trávy a
suchých konárov.
K technickým výjazdom môžeme zaradiť
aj asistenciu pri akcii „Red Bull“, čo je beh
na 400 m na skokanský mostík na Štrbskom Plese. Akciu zabezpečovalo 15 členov DHZ s vozidlom Iveco Deily a Renault
Master.
28. októbra 2020 v dopoludňajších hodinách bol slávnostne odovzdaný do užívania
defibrilátor, ktorý je umiestnený na budove
obecného úradu.
Osemnásti naši členovia boli vopred vyškolení k jeho obsluhe členmi rýchlej zdravotníckej pomoci.
V priebehu celého roka sa naši členovia
stretávali na výborových schôdzach, ako aj
na všetkých ostatných akciách v obmedzenom režime, s dodržiavaním pandemických
opatrení.
Chcem poďakovať v mene svojom a výboru DHZ všetkým členom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej činnosti našej organizácie v priebehu celého
mimoriadneho roka 2020.
Ďakujem tiež starostovi obce a celému
obecnému úradu za podporu, bez ktorej by
naša náročná činnosť nebola taká úspešná.
Ďakujem tiež všetkým sponzorom DHZ
(Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba, Potraviny Šerfel, Potraviny Hlava, Reštaurácia
Martek, firma MKC).
Prajem všetkým do ďalších dní a rokov
veľa zdravia a hasičského elánu, optimizmu
a vytrvalosti. Nech sme navždy spojení heslom „Bohu na slávu – blížnemu na pomoc“.
Michal Garaj
predseda DHZ Štrba
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Aký bol rok 2020 v Pozemkovom spoločenstve Urbár Štrba
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba v mesiaci máj 2021 pripravuje zhodnotenie svojej činnosti za rok 2020 formou korešpondenčného konania
zhromaždenia podielnikov. V minulosti sa zhromaždenia podielnikov konali v sále Kultúrneho domu v Štrbe. Z dôvodu opatrení prijatých vládou
Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu nie je možné organizovať spoločenské akcie a zhromaždenia. Podrobné informácie o
dosiahnutých hospodárskych výsledkoch a celkovej činnosti budú podielnikom oznámené písomnou formou.
Činnosť pozemkového spoločenstva v
roku 2020 negatívne ovplyvnila pandémia, ale aj obmedzenia vydávané v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov. Ide hlavne o časové
obmedzenie vykonávania akejkoľvek činnosti v lesných porastoch počas obdobia
od 1. marca do 31. augusta kalendárneho
roka. Tieto opatrenia súvisia so zabezpečením priaznivého stavu biotopov, druhov
vtákov európskeho významu v chránených
vtáčích územiach v národnom parku Tanapu. Riadne hospodárenie v lesoch patriacich podielovým vlastníkom urbáru v
zmysle povinnosti vyplývajúcich zo zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. je obmedzované rôznymi opatreniami vydávanými na
základe podnetov občianskych združení,
aktivistov a tzv. ochranárov, ktorí pracujú
viac na sociálnych sieťach ako konkrétnou
činnosťou pri ochrane prírody. Aj napriek
týmto obmedzeniam nepriaznivo ovplyvňujúcu činnosť urbáru, bol dosiahnutý priaznivý hospodársky výsledok, na základe
ktorého budú podielnikom aj za rok 2020
vyplatené podiely na zisku. Najväčší podiel
na tvorbe zisku mali príjmy z prenájmu ne-

Ťažba a približovanie dreva v lokalite Nemecká.

Jelenia zver v lokalite Zemská.

hnuteľností na Štrbskom Plese. Naopak, v
záujme obnovy lesných porastov poškodených kalamitou a podkôrnym hmyzom,
pozemkové spoločenstvo vynakladá na
zakladanie nových lesných porastov a pestovnú činnosť značné finančné prostriedky. Ich návratnosť je v ďalekej budúcnosti,
ale je nevyhnutná pre zachovanie zdravých
lesov pre budúce generácie. Za týmto úče-

lom sme v roku 2020 vysadili 34 300
kusov sadeníc na ploche 13,99 hektárov.
Prirodzená obnova lesa bola zaevidovaná
na ploche 3,18 ha. Pri obnove lesa sme
vysadili prevažne smrek, ale aj jedľu, borovicu, smrekovec, buk a javor. V rámci
lesnej pestovnej činnosti boli v roku 2020
vykonané prerezávky na ploche 7,10 ha.
Ochrana kultúr proti burine vyžínaním bola
v roku 2020 vykonaná na ploche 25,53
ha. Ochrana vysadených sadeníc proti
zveri bola vykonaná náterom repelentom
na ploche 46,10 hektára. Ošetrovanie proti
ohryzu zverou na veľkých plochách, kde sa
zver zhromažďuje (viď. foto), je pre úspešné
založenie nového lesa nevyhnutné.
Aj napriek okolnostiam, ktoré sťažujú
činnosť urbáru, sme v roku 2020 vyťažili
celkom 3 140 m3 drevnej hmoty. Z toho
v lokalite Vysoké Tatry 904 m3, Benkovo
1 909 m2 a plochách po zápise pozemkových úprav 327 m3.
Výbor pozemkového spoločenstva žiada
všetkých podielnikov, aby si splnili svoju
členskú povinnosť a zúčastnili sa korešpondenčného konania zhromaždenia podielnikov.
Veríme, že ťažkosti, ktoré v súčasnosti
musí urbár prekonávať skončia a opätovne dôjde k zaužívanému hospodáreniu v
lesoch i ostatnej činnosti.
Ing. Pavol Jančík
predseda PSUŠ Štrba
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Ako Ďalej s cestovným ruchom
Pár dní uplynulo odo dňa, kedy bol pred rokom, 12. marca 2020 na Slovensku vyhlásený pre pandémiu ochorenia COVID – 19 mimoriadny
stav, ktorý trvá prakticky dodnes. Žijeme už viac ako jeden rok v stave, ktorý sme doteraz nikdy nezažili. Tento stav spôsobil úplné ochromenie
všetkých prevádzok cestovného ruchu, ktorý je hlavným zdrojom „obživy“ tisícok ľudí v celom tatransko-podtatranskom regióne. Čo sa vlastne stalo
a ako to bude s cestovným ruchom do budúcna?
Pandemické ochorenie COVID - 19
všetkých prevádzok/ možno oznana Slovensku je súčasťou celosvetočiť ako katastrofálny. Tretí štvrťrok
vej pandémie infekčného ochorenia
predstavoval letné obdobie, návCOVID - 19, ktoré spôsobuje vírus
števníci prišli a aj keď nie v takom
SARS - CoV - 2. Po vyhlásení núdzopočte ako v lete 2019, možno ho
vého stavu boli od 16. marca 2020
označiť ako sľubný. Štvrtý štvrťrok
s okamžitou platnosťou uzatvorené
bol pre núdzový stav opäť stratený.
aj všetky zariadenia cestovného ruŠtrba tak za celý rok 2020 v
chu, či už sa jednalo o ubytovacie a
porovnaní s rokom 2019 vykázala
stravovacie zariadenia, reštaurácie,
pokles ubytovaných návštevníaquaparky a iné služby pre turistov.
kov o 36,78 %, no pokles počtu
Táto prvá vlna reštrikcií trvala až do
prenocovaní bol len o 32,66 % a
skončenia prvého núdzového stavu,
pokles tržieb za ubytovanie len o
ktorý skončil 14. júna 2020.
29,29 %. Zároveň sa zvýšila priePrvú vlnu pandémie zvládlo Slomerná dĺžka prenocovania v roku
vensko ako krajina ukážkovo, najmä Najväčšia atrakcia Štrbského Plesa, ľadovcové jazero.
2020 na 2,89 nocí z 2,71 v roku
kvôli prijatým včasným a prísnym
2019. Najnižší pokles bol ale u vyopatreniam a zodpovednosti ľudí. Po zlepšení 11. 3. 2021 odišlo na účty žiadateľov prvých bratej dane za ubytovanie, ktorá sa v roku
situácie nastalo postupne 5 fáz uvoľňovania 37 miliónov eur. Minister Andrej Doležal však 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížila o
opatrení, čo viedlo, napriek odporúčaniam ne- už vtedy avizoval, že bude požadovať navý- 18,58 %, čo do rozpočtu obce urobilo „diecestovať na dovolenky hlavne do zahraničia, šenie prostriedkov do tejto schémy pomoci, ru“ vo výške 70 606,40 eur. Materiálno –
k postupnému zhoršovaniu situácie v mesiaci pretože táto čiastka nepostačuje na kompen- technickú základňu v Štrbe pritom v roku
auguste a začiatkom septembra 2020. Treba záciu obrovského zníženia tržieb subjektov, 2020 tvorilo 47 ubytovacích zariadení s 3
však povedať, že práve návštevnosť nášho pôsobiacich v cestovnom ruchu. Výsledkom 034 lôžkami. Pre porovnanie celá Oblastná
regiónu Vysokých Tatier v tomto letnom ob- jeho snahy bol čiastka 120 mil. eur, ktorú organizácia CR RVT, vrátane miest Vysoké
dobí aspoň čiastočne zachránila výsledky vláda schválila 7. apríla 2021.
cestovného ruchu v roku 2020. Na druhej Čiastka prvých 100 mil. eur
strane výskyt prípadov ochorenia COVID - 19 podľa neho čiastočne vykryje
počas letnej turistickej sezóny bol vo Vyso- straty v roku 2020 a ďalších
kých Tatrách úplne minimálny.
120 mil. eur by mala zase
Vzhľadom na rýchly nárast nových prípa- vykryť čiastočne straty do
dov na jeseň 2020 bola vláda Slovenskej konca mája 2021. Aj ostatné
republiky nútená od 1. októbra 2020 vyhlásiť rezorty vypísali viaceré schéuž druhý núdzový stav, ktorý bol opakovane my pomoci, prostredníctvom
predlžovaný a aktuálne platí do 28. apríla ktorých sa vláda snaží znížiť
2021. Bola snaha znížiť rastúci počet naka- ekonomický dopad pandémie
zení týmto infekčným ochorením aj opako- tak na zamestnancov, ako aj
vaným celoplošným testovaním, výraznejšie podnikateľský sektor.
zlepšenie situácie to však neprinieslo.
Pri hodnotení vývoja ces- Letné športové podujatie, Red Bull run na veľkom mostíku.
Reštrikčné opatrenia sa opätovne dotkli aj tovného ruchu za rok 2020 v
všetkých prevádzok cestovného ruchu, ktoré rámci Štrby, ktorá je súčasťou OOCR Región Tatry a Poprad vykázala pokles ubytovasa počas leta ani nestihli poriadne nadých- Vysoké Tatry, je potrebné konštatovať, že ných návštevníkov o 42,00%.
nuť. Vláda síce vyčlenila pre sektor cestovné- každý štvrťrok možno charakterizovať úplne
V rámci Európskej únie /EÚ/ vyhodnotil
ho ruchu /CR/ pomoc vo výške 100 mil. eur, odlišne. Prvý štvrťrok bol napriek tomu, že už výsledky cestovného ruchu za rok 2020
ale táto pomoc bola spočiatku veľmi pomalá v marci nastalo úplné uzatvorenie všetkých Štatistický úrad Eurostat, ktorý konštatoval
a nedostatočná. Podnikatelia, ktorým v roku zariadení cestovného ruchu výborný, pretože celkový pokles počtu prenocovaní o 52 %
2020 klesli tržby o viac ako 40 %, mohli za sme vykazovali viac ako 6 %-ný nárast počtu na 1,4 mld. prenocovaní. Najvyššie poklesy,
obdobie od 1. októbra 2020 dostať v rámci ubytovaných návštevníkov oproti rovnaké- viac ako 70 %, zaznamenali stredomorské
podpory čiastku od 4 do 10 % z výšky mi- mu obdobiu roku 2019, ktorý bol navyše krajiny Malta, Cyprus a Grécko, najnižší ponuloročných tržieb. Žiadosť o takúto podpo- rekordný v doterajšej histórii. Druhý štvrťrok kles, menej ako 35 %, zaznamenali Holandru si podalo viac ako 6 000 subjektov a do pre takmer úplný „lockdown“ /uzatvorenie sko a Dánsko. Zároveň Eurostat oznámil, že
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domáci cestovný ruch klesol v EÚ o 38 %,
zahraničný cestovný ruch však až o 68 %.
Výsledky Slovenska a nášho regiónu Vysoké
Tatry sú tak lepšie, ako priemer EÚ.
A ako stojí Slovensko, ktoré vykazuje
pokles počtov ubytovaných návštevníkov
50 %, v porovnaní so svetom? Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch so sídlom v
Madride uviedla, že globálny cestovný ruch
má v roku 2020 za sebou najhorší rok vo
svojej histórii. Pandémia koronavírusu spôsobila stratu príjmov viac ako 1 bilión eur, keďže sa prudko prepadol počet zahraničných
návštevníkov. Najväčšiu stratu vykazujú tradičné cestovateľské destinácie v Ázii a v Tichomorí, ktoré sú závislé práve od príchodov
zahraničných turistov, relatívne lepšie sú na
tom európske krajiny a krajiny severnej Ameriky, ktoré majú aj vysoko rozvinutý domáci
cestovný ruch. Napríklad Thajsko vykázalo
za rok 2020 celoročný pokles počtu turistov
až o 83 %, veľmi podobný prepad tržieb, až
okolo 85 % vykazujú aj hotely vo svetových
metropolách, ako sú napr. Praha, Barcelona,
Rím, či Lisabon. V týchto „mekkách“ cestovného ruchu očakávajú, že k stabilizácii situácie na predchádzajúcu úroveň návštevnosti by mohlo dôjsť až v roku 2024.
Ukazuje sa, že väčší problém s prepadom
návštevnosti mali u nás v roku 2020 v rámci
cestovného ruchu tak turisticky menej rozvinuté regióny, ako aj tzv. „mestské“ hotely,
ktoré boli závislé nielen na turistoch, ale aj
služobných cestách a kongresovom cestovnom ruchu, ktorý sa takmer utlmil a prešiel
do on – line priestoru. V rámci našej oblastnej organizácie CR je to vidno aj na príklade
mesta Poprad, ktoré za rok 2020 vykazuje
pokles počtu ubytovaných návštevníkov až
52,57 %, čo je najviac zo subjektov, združených v tejto organizácii. Veľmi dramaticky sa
v mestských destináciách cestovného ruchu
vo svete začala vyvíjať situácia najmä vo štvrtom kvartáli 2020, keď napr. Praha zazna-

Tradičné Štrbské bežky patria všetkým bežkárom.

menala až 93 % pokles počtu ubytovaných
turistov, podobné problémy má aj Rím, kde
dokonca očakávajú, že skrachuje až 20 %
existujúcich hotelov.
Aký teda bude cestovný ruch v budúcnosti? Takmer všetci zainteresovaní sa zhodli
v tom, že cestovný ruch v budúcnosti bude
jednoducho iný a nevráti sa do tej podoby,
ako sme ho poznali doteraz. Viacerí svetoví odborníci ho nazvali „zodpovedným
cestovným ruchom“. Vychádzajú zo skutočnosti, že pre vznik radikálnych riešení
v akomkoľvek odvetví ľudskej činnosti je
všeobecne potrebný vonkajší šok, v našom prípade napr. celosvetová pandémia
COVID – 19. Práve takýto šok je šancou na
prechod k zodpovednejšiemu cestovnému ruchu z dlhodobého hľadiska. Viac sa totiž bude
brať zreteľ na ochranu životného prostredia
a stanovenie limitov návštevníkov a najatraktívnejšie turistické destinácie budú zaradené
medzi exkluzívne destinácie udržateľného
cestovného ruchu.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce z
hľadiska budúcnosti pri podpore cestovného
ruchu stavať najmä na slovenskej klientele a

Veľká cena Slovenska na svahu Soliska sa v roku 2021 neuskutočnila.

rozhodlo sa ísť dvoma cestami. Jedna je už
spomínaná schéma štátnej pomoci v sume
už viac ako 250 miliónov eur, ktorá má podnikateľom pomôcť uhradiť časť fixných nákladov, ale tiež podporilo myšlienku, aby na
Slovensku vznikla agentúra Slovakia Travel,
ktorej hlavným cieľom by mala byť podpora
oživenia domáceho cestovného ruchu, ktorý
výraznou mierou trpí pre pandémiu koronavírusu.
Agentúra vznikla k 1. aprílu 2021 a jej
menovaným generálnym riaditeľom sa stal
Václav Mika. Samotný projekt počíta so zriadením samostatnej príspevkovej organizácie,
pričom jej pôsobnosť bude naviazaná na už
existujúce regionálne štruktúry /oblastné a
krajské organizácie CR/. Cieľom je pracovať
s exaktnými analytickými dátami z regiónov,
analyzovať ich a prinášať konkrétne riešenia
pre skvalitnenie cestovného ruchu na Slovensku. Na pozíciu generálneho riaditeľa bude
ešte vypísané výberové konanie, ale podľa
vyjadrenia ministra A. Doležala je najhorúcejším kandidátom práve už menovaný generálny riaditeľ.
Zlé správy prichádzajú aj z oblasti zamestnanosti v cestovnom ruchu, najlepšie je to
možné zdokumentovať u spoločnosti Tatra
mountain resort /TMR/, najväčšieho hráča
v cestovnom ruchu nielen v našom regióne,
ale aj na celom Slovensku. Na konci januára
2021 ohlásil ďalšie masové prepúšťanie v
počte 260 osôb, čo v konečnom dôsledku
spôsobí po predchádzajúcom - postupnom
znižovaní stavov zamestnancov už v priebehu roku 2020, redukciu pôvodného stavu
zamestnancov spoločnosti TMR z januára
2020 v počte 3 500 zamestnancov na terajších 1 100.
Neblahý vplyv koronavírusu na zdravie
obyvateľstva, ale aj ekonomiku všetkých krajín sveta priniesol krízu, z ktorej sa budeme
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ešte dlho spamätávať. Začiatok očkovania
vakcínami je však tu a všetci pevne veria, že
aj vírus SARS – CoV – 2 sa ľudstvu čoskoro podarí poraziť rovnako, ako mnohé iné
pandémie pred ním. Žiaľ, aj od začiatku roku
2021 sú všetky zariadenia cestovného ruchu
uzatvorené a tohtoročná zimná sezóna je aj
pre náš región stratená. Preto je už teraz jasné, že aj prípadný úspešný rozbeh letnej turistickej sezóny 2021 v našom regióne nedokáže túto stratu vymazať, a tak koncoročné
výsledky kalendárneho roku 2021 budú ešte
horšie, ako toho z roku 2020, ktorý väčšina
odborníkov nazýva katastrofou.
Na základe údajov ŠÚ SR, Eurostatu a
WTO voľne spracoval Ing. Peter Chudý

Tohtoročná zimná sezóna „preletela“ nad Štrbským Plesom ako stíhačky MIG – 29A VzS OS SR.

tatry ako liek
Jednotlivé tatranské osady boli vďaka priaznivým klimatickým podmienkam zakladané ako kúpeľné, liečebné osady, ktoré pred desiatkami rokov
navštevovali ľudia z celého sveta. Aj počas krátkeho pobytu v regióne Vysokých Tatier môžete načerpať silu a pocítiť zdravotné benefity rokmi
overenej liečivej sily miestnej klímy. A to v súčasnej dobe potrebujeme všetci – zrelaxovať telo i dušu po náročných mesiacoch sa žiada každému
z nás! Vysokohorská poloha nad vrstvou prachovej a dymovej atmosféry a rozsiahle porasty ihličnatých lesov zabezpečujú tú neobyčajnú sviežosť
a čistotu vzduchu, bez prachu, chemických a iných látok v ovzduší.
Zaneprázdnený manažér či vyhorený
centrácii cítime vyrovnane a zdravo. Vy- preukázateľne sa potvrdili aj blahodarné
študent?
soké Tatry sú vďaka týmto vlastnostiam účinky horského vzduchu pri liečbe postPríroda priaznivo pôsobí na zlepšenie ná- vyhľadávané prevažne ľuďmi s respiračný- covidových stavov (problémy s dýchaním,
lady, na sociálne väzby, sebavedomie. Je mi ochoreniami, poruchami metabolizmu kašeľ, vyčerpanosť...), ktorými trpí po prebalzamom na preťaženú psychiku – ľahko a látkovej výmeny, duševnými chorobami, konaní ochorenia až 30 % populácie.
dostupným zdrojom obnovy duČistý prílev energie
ševnej energie, priestorom na
Naše tipy:
hlbokú relaxáciu, pôsobí proti
Štrbské Pleso sú historicmentálnej vyčerpanosti, strekým kúpeľným miestom. Najsu a strate výkonu, zmierňuje
dôležitejším prírodným liečiprejavy psychických ochorení.
vým faktorom je terapeutický
Rozvíja pozornosť, pracovnú
účinná vysokohorská klíma,
pamäť, flexibilitu myslenia,
podmienená geografickou pokreativitu, vplýva na reguláciu
lohou, nadmorskou výškou a
emócií – už po 90-minútovej
chránenosťou pred západnými
prechádzke významne klesá
a severnými veternými prúdaktivita kolobehu negatívnych
mi. S čistotou vzduchu súvisí
emócií. U ľudí žijúcich v meste
vysoká intenzita slnečného a
je riziko úzkostných porúch o
ultrafialového žiarenia, ktoré
20 % vyššie oproti ľuďom žijúpôsobí na celý organizmus
cim na vidieku. Lepší pracovný
človeka, podporuje tvorbu viči študijný výkon dosiahnete,
tamínu D a ďalších dôležitých
ak mestský ruch nahradíte
fermentov. Fyziologické účinky
zvukmi prírody – štebotom vtávysokohorskej klímy pôsobia
kov či žblnkaním potokov.
stimulujúco na ľudský orgaPREČO SÚ TATRY AKO LIEK?
V Tatrách nájdeme miesta
nizmus, pričom je dôležité, že
Aktívny pohyb na čerstvom vzduchu pôsobí ako liečivá procedúra.
s vysokým počtom záporných
tento vplyv je nenásilný, a tak
Slnečný svit a voňavé silice pohladia vaše zmysly po náročnom období.
Kombinácia horskej klímy a pohybu sú najlepším lekárom.
iónov (aniónov) v ovzduší, ktonastáva pozvoľné preladenie a
Naplánujte si výlet do Tatier a objavte výnimočné účinky tatranskej klímy.
ré upokojujú nervy a regeneruotuženie organizmu.
jú bunky. Prinášajú pocit uvoľwww.regiontatry.sk
nenia v prírode – na miestach,
Zdroj: OOCR Región
kde sa vďaka ich vyššej konVysoké Tatry
Ubytovanie, informácie
a tipy na túry nájdete na:

Realizované s finančnou
podporou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.
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Covidová situácia pretrváva
Naša obec v posledných týždňoch patrila podľa schváleného COVID automatu do 4. stupňa a následne do 3. stupňa varovania. Z tohto dôvodu sa
konalo v našej obci a v Tatranskej Štrbe pravidelné týždenné testovanie.

Výsledky posledných testovaní:
27. - 28. 3. 2021
Testovanie využilo 1 355 obyvateľov,
z nich dvaja s pozitívnym výsledkom.
V Štrbe bolo testovaných 1 078 obyvateľov,
z nich 1 pozitívny (cezpoľný), v Tatranskej
Štrbe 277 – 1 pozitívny.
3. 4. 2021
Testovanie absolvovalo 1 360 obyvateľov, z nich jeden s pozitívnym výsledkom.
V Štrbe bolo testovaných 1 076 obyvateľov
– žiadny pozitívny, v Tatranskej Štrbe 284
– 1 pozitívny.
10. 4. 2021
Testovanie využilo 1 321 obyvateľov,
z nich 1 s pozitívnym výsledkom. V Štrbe
bolo testovaných 1 037 obyvateľov, z nich
1 pozitívny (cezpoľný), v Tatranskej Štrbe
284 – bez pozitívneho výsledku.

Balenie respirátorov FF2 pracovníkmi úradu.

17. 4. 2021
Testovanie absolvovalo 1 412 obyvateľov.
V Štrbe bolo testovaných 1 109 obyvateľov
a v Tatranskej Štrbe 303 obyvateľov – všetci testovaní s negatívnym výsledkom.
24. 4. 2021
Testovanie využilo 1 274 obyvateľov: V

Štrbe bolo testovaných 959 obyvateľov a
v Tatranskej Štrbe 315 obyvateľov – všetci
testovaní s negatívnym výsledkom.
Obec opäť zabezpečila nákup a distribúciu respirátorov FFP2 pre všetkých občanov
v obci nad 50 rokov, zamestnancov škôl,
obecného úradu a obecných spoločností.

Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy v Štrbe
oznamuje rodičom, že podľa § 59 školského zákona 245/2008 Z.z. zápis detí
na predprimárne vzdelávanie na šk. rok
2021/2022 bude prebiehať v dňoch
3. 5. 2021 – 28. 5. 2021.
Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť:
• elektronickou formou prostredníctvom

Nová materská škola sa plánuje otvoriť už v septembri 2021.

e-mailovej adresy MŠ:
msstrba@gmail.com
• v listinnej podobe poslať žiadosť poštou

na adresu: Materská škola, Čsl. armády
72/88, 059 38 Štrba.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
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školy si rodič nájde na webovej stránke
www.strba.sk a facebook.com/msstrba.
Na webovej stránke budú uverejnené
2 druhy žiadostí:
1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy podaná elektronickou formou.
2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy podaná poštou.
Žiadosť podaná elektronickou formou
musí byť podpísaná.
K žiadosti je potrebné pripojiť lekárske
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá
riaditeľka do 15. júna 2021. Rodič dostane
rozhodnutie poštou.
Bc.Marta Macková
riaditeľka MŠ

Ochrana spotrebiteĽA

oznam
Upozorňujeme na zmenu stránkových dní na Stavebnom úrade v Štrbe.
Stránkové dni, kedy môžete telefonovať alebo prísť si vybaviť stavebné
dokumenty na stavebný úrad sú:
- pondelok – 7.00 – 12.00,
13.00 – 15.30 hod.
- streda – 7.00 – 12.00,
13.00 – 17.00 hod.
- piatok – 7.00 – 13.00 hod.

GEDEON MAJUNKE BOL OPRÁVNENE OZNAČENÝ ZA ARCHITEKTA TATIER
10. apríla 2021 sme si pripomenuli okrúhle, sté výročie úmrtia Gedeona Wilhelma Majunkeho zo Spišskej Soboty, významného architekta a
staviteľa, verejného činiteľa, dobrodinca a mecenáša, ktorý bol za svoj podiel na výstavbe takmer všetkých tatranských osád po vybudovaní Košicko – bohumínskej železnice v roku 1871 oprávnene označený ako architekt Tatier. Svojou prácou dal tatranským osadám neopakovateľné čaro a
atmosféru v podobe nádherných stavieb, ktoré vyrástli v symbióze so svojím prostredím. Citlivo, s pokorou, ale aj honorom tej doby. Do dnešných
čias sa však, žiaľ zachovalo pomerne málo z týchto stavieb, a to vďaka neodbornému a ľahostajnému prístupu ich prevádzkovateľov a majiteľov.
Na Štrbskom Plese postavil šesť budov, z ktorých ešte tri, aj keď po komplexných rekonštrukciách, patria aj dnes k ozdobám tejto osady.
Gedeon Majunke sa narodil 9. mája
1854 v Spišskej Sobote, kde vychodil
aj základnú školu, v štúdiu potom
pokračoval na štátnej hlavnej
reálnej škole v Košiciach a vysokoškolské vzdelanie získal
vo Viedni, kde absolvoval najskôr Vysokú školu technickú
a potom Hansenovu majstrovskú umeleckú školu. Po predkoch pochádzal z Talianska,
jeho celý život je však spojený
s tatransko – podtatranským regiónom. Krátko po štúdiách pôsobil aj
pri prestavbe poľovníckeho kaštieľa na
panstve svojho podporovateľa Emanuela

Andrássyho v Betliari, ktorý v tých časoch
zásoboval železom celú monarchiu
a patril k najvyššej uhorskej
aristokracii. Neskôr ponúkla
kežmarská banka Majunkemu
zákazku na výstavbe Dolného
Smokovca, čo pripútalo mladého architekta k Vysokým
Tatrám a natrvalo sa usadil v
rodnej Spišskej Sobote. Pôsobil tu nielen ako architekt, ale aj
ako stavebný podnikateľ, nakoľko
vlastnil parnú pílu. Rozhodnutie usadiť sa v Spišskej Sobote bolo šťastím nielen pre samotné mestečko, ale aj pre celú
Spišskú župu.

Jánošík po rekonštrukcii ako súčasť Grand
Hotela Kempinski.
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Jozefova vila (Jánošík) a reštaurácia hotela Štrbské Pleso.

V mestách na Spiši projektoval budovy, a Vyšné Hágy/ bol aj ich generálnym provily a domy, rekonštruoval kaštiele, bol au- jektantom a staviteľom. Neprehliadnuteľnýtorom viacerých honosných náhrobkov na mi zostali aj jeho staničné budovy tatranspišských cintorínoch a navrhoval aj záhra- skej elektrickej dráhy.
dy a parky. V Spišskej Sobote bol veliteľom
Za svojho života Majunke vyprojektoval
dobrovoľného hasičského zboru, zaslúžil a postavil viac ako 60 stavieb a je veľmi
sa o elektrifikáciu tohto spišského mes- ťažké určiť, ktoré z nich boli najkrajšie. Keď
tečka a dlhé roky pôsobil aj ako predseda si zoberieme iba Vysoké Tatry, odborníci z
stavebnej komisie Uhorského
karpatského spolku. Manželka
Alica, ktorá pochádzala zo zámožnej nemeckej protestantskej
rodiny Hergesselovej, sa okrem
starostlivosti o troch synov a
dcéru, venovala humanitárnej
činnosti v Červenom kríži, ktorému poskytla na zriadenie nemocnice aj dom s dvorom. Neskôr Ministerstvo zdravotníctva ocenilo
jej nezištnosť udelením Zlatého
kríža za zásluhy. Majunkeovský
dom na námestí v Spišskej Sobote sa stal potom aj po mnohé desaťročia sídlom Červeného kríža. Vila Marína po rekonštrukcii.
Majunke bol predstaviteľom architektúry na prelome devätnásteho a dvad- nich vybrali aspoň tri najunikátnejšie. Sú
siateho storočia s prevahou neoklasicizmu, nimi vysokohorská Téryho chata v Maneorenesancie a secesie. Svoje poznatky lej Studenej doline v nadmorskej výške
z alpských turistických centier uplatnil aj 2 015 metrov nad morom, vybudovaná v
v jednotlivých tatranských osadách, kde roku 1899, svetovo unikátny drevený kosvždy vychádzal z konkrétneho prostredia a tolík s vysunutými bočnými loďami v Dolstavby doň zakomponoval ohľaduplne a ne- nom Smokovci, vybudovaný v roku 1891
rušivo. Preferoval prírodné materiály, odol- a kaviareň s trávnikom na plochej streche
né voči možným klimatickým vplyvom. V v Starom Smokovci, vybudovaná v roku
jednotlivých tatranských osadách, ktorých 1890. Je len škoda, že Majunkeho naslevýstavba sa naplno rozbehla najmä po vy- dovníci pri projektovaní stavieb v Tatrách
budovaní Košicko – bohumínskej železnice neakceptovali jeho štýl, inšpirovaný alpv roku 1871, zrealizoval minimálne jednu skou architektúrou, ale hľadali iné formy
tretinu všetkých stavieb, pričom v niekto- architektúry. Mohol tak vzniknúť dominantrých /Dolný Smokovec, Tatranská Polianka ný horský tatranský štýl...

Na Štrbskom Plese postavil Majunke
pre jeho majiteľa Jozefa Szentiványiho
ako prvý objekt v rokoch 1889 – 1890
sedemnásťizbový turistický hotel s honosne zariadenými izbami „Arcikňažná
Mária Terézia“, ktorý bol pomenovaný
na počesť portugalskej princeznej, manželky arcikniežaťa Karola Ľudovíta Habsburgského, brata rakúsko– uhorského panovníka Františka Jozefa I. Po vzniku prvej Československej republiky bol tento objekt
v roku 1919 premenovaný na
Detvan a potom slúžil postupne
ako lyžiarska útulňa, ubytovňa
zamestnancov a sklad materiálu
Československých štátnych kúpeľov až do roku 1984, kedy bol
asanovaný ako už úplne schátraný.
V stavebnej sezóne 1890–
–1891 postavil Majunke na východnej strane jazera menšiu,
päťizbovú vilku pre baróna Pavla
Prónayho, ktorú nazývali Prónayvila. Neskôr prešla do majetku uhorského štátu a v roku 1914 v nej bola zriadená 25 posteľová študentská nocľaháreň
Tatra, prvá svojho druhu v Tatrách. V roku
1919 bola táto nocľaháreň premenovaná
na Študentku a po roku 1945 na Tuček.
V roku 2005 bola kompletne asanovaná a
od roku 2006 na jej mieste stojí štýlová a
populárna koliba Patria. V roku 1891 si na
Štrbskom Plese chcel postaviť vlastnú vilu
aj sám Majunke, toto prianie však zostalo
nerealizované.
O rok neskôr v roku 1892, ako už tretia
Majunkeho stavba na Štrbskom Plese, nasledovala ďalšia nájomná vila s kapacitou
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Vila Tivoli (Marína).

10 izieb, tentokrát na juhozápadnej strane plesa, ktorú jej majiteľ, bývalý riaditeľ
kúpeľov Starý Smokovec Viliam Rajner,
nazval Tivoli, podľa známych talianskych
sírnatých kúpeľov. Aj tento objekt bol v
roku 1919 premenovaný na Vilu Marína,
podľa známej literárnej postavy Andreja
Sládkoviča. Neskôr slúžil až do roku 2005
ako ubytovací objekt pre zamestnancov
Československých štátnych kúpeľov a
po komplexnej rekonštrukcii, ukončenej v
roku 2015, slúži ako štýlový apartmánový
dom návštevníkom Štrbského Plesa.
V roku 1892 ako ďalší objekt, tentokrát na severnej strane jazera, zrealizoval
Majunke výstavbu veľkej turistickej reštaurácie, ktorú pristaval k hotelu Štrbské
Pleso. Táto reštaurácia bola v roku 1906
napojená na novopostavený Grandhotel
a slúžila svojmu účelu až do roku 1926,
kedy ju popradský staviteľ Josef Šašinka zbúral a na jej mieste postavil novú
reštauráciu, ktorú odovzdal na prevádzkovanie československému štátu v roku
1927. V zapustenom prízemí tejto budovy
bola umiestnená aj moderná práčovňa. Po
komplexnej rekonštrukcii celého kúpeľného komplexu Hviezdoslav v rokoch 2005
až 2009 a jeho premene na Grandhotel
Kempinski High Tatras bola v priestoroch
bývalej Majunkeho turistickej reštaurácie
vybudovaná bálová sála Gerlach.
Aj sám Szentiványi uznával stavebné
kvality Majunkeho, a tak nie je zvláštne, že
mu v roku 1893 zveril aj výstavbu svojej
privátnej vily, ktorá dostala názov Jozefova vila. Tento reprezentatívny letohrádok s

15 izbami využíval pohostinný Szentiványi
aj pre svojich hostí z najvyšších aristokratických kruhov. Vila mala aj peknú vežičku,
ktorá sa využívala ako rozhľadňa. Aj táto
vila získala v roku 1919 nový názov Jánošík a od roku 1923 bola stavebne prepojená na vedľajší Grandhotel Hviezdoslav. No
už od roku 1901 po odpredaji Štrbského
Plesa uhorskému štátu sa využívala ako
nájomná vila pre hostí, neskôr sa stala súčasťou kúpeľného komplexu Hviezdoslav
a po komplexnej rekonštrukcii v rokoch
2005 až 2009 je súčasťou Grandhotelu
Kempinski High Tatras a ukrýva v sebe
luxusný prezidentský apartmán s rozlohou
186 m2.

Poslednou Majunkeho stavbou na Štrbskom Plese bola v rokoch 1896 až 1897
veľkolepá budova v blízkosti železničnej
stanice novovybudovanej parnej zubačky,
ktorú Szentiványi pomenoval vila Arcikňažná Augusta na počesť najobľúbenejšej
vnučky panovníka Františka Jozefa I. Až
do postavenia Granhotelu v roku 1906
to bola s 38 izbami najväčšia budova na
Štrbskom Plese. V roku 1919 bol letohrádok premenovaný na Dom Jána Jiskru z
Brandýsa a začal slúžiť na ubytovanie návštevníkov Štrbského Plesa. V období Slovenského štátu bol premenovaný na Iskru
a po vojne získal ďalšie označenie Solisko
a stal sa detskou klimatickou liečebňou.
Tento objekt bol v roku 1994 kompletne
asanovaný a na jeho mieste vyrástol nový
liečebný dom pre dospelých pacientov
s kapacitou 52 lôžok vyššej kategórie
s rovnakým názvom Solisko. Bol otvorený
v roku 1997 ako replika pôvodnej stavby, avšak s jednoduchšími líniami tvarov.
V roku 2009 bola liečebňa uzatvorená a
od roku 2011 objekt funguje pre verejnosť
ako rodinný hotel Solisko.
Za spomienku však určite stoja aj mnohé ďalšie tatranské Majunkeho stavby,
ktoré dodnes stoja, aj keď niektoré po
komplexnej rekonštrukcii. Z roku 1884 je
to letohrádok arcikňažnej Klotildy Habsburgskej /dnes zariadenie úradu vlády SR
pod názvom Kamzík/ v Novom Smokovci,
z roku 1888 kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci, z
roku 1894 je to najhonosnejšia a najväčšia
Majunkeho stavba hotel Lomnica v Tatranskej Lomnici, pôvodne postavený pre
Spišskú úverovú banku a dnes komplexne

Vila Augusta (Solisko) a Vila Mária Terézia (Detvan).
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Vila Prónayi (Tuček).

zrekonštruovaný v roku 2016, Gymnázium
Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku
z roku 1896, či poľovnícky kaštieľ kniežaťa Hohenloheho vo Vyšných Hágoch z roku
1898 v správe Štátnych lesov Tanap-u,
dnes tiež po komplexnej rekonštrukcii.
Žiaľ, niektoré Majunkeho stavby v Tatrách síce ešte stoja, ale „zub času“ sa na
nich podpísal veľmi výrazne a je len otázkou času, kedy budú možno nenávratne
odstránené. Patrí k nim napr. bývalý hotel
Európa v Novom Smokovci z roku 1894,
ktorý neskôr dlhé roky slúžil ako liečebný
dom Československých štátnych kúpeľov,
či posledné pozostatky bývalého kúpeľného domu v parku v Tatranskej Lomnici

z roku 1896, súčasťou ktorého bol aj prvý
krytý bazén vo Vysokých Tatrách. Majunkeho stavby však chátrajú aj mimo Tatier,
či už sú to objekty v mestskej časti Popradu – v lesoparku v Kvetnici, alebo stavby
bývalých Turzovských kúpeľov v banskom
meste Gelnica.
Gedeon Majunke zomrel ako 66–ročný
10. apríla 1921 a je pochovaný spolu s
manželkou a jej rodičmi na spišskosobotskom cintoríne. Na južnej strane námestia v Spišskej Sobote sa stále nachádza
Majunkeho dom, na ktorom je aj pamätná
tabuľa. Majunke tento dom, pôvodne z
roku 1777 prestaval. Na atike sa nachádzajú grafiti, ktoré znázorňujú sedem slo-

bodných umení a na fasáde je aj slobodomurársky znak.
Tatranská galéria si v týchto dňoch,
vzhľadom na pandemickú situáciu iba
on-line, taktiež pripomenula toto okrúhle
100-té výročie úmrtia architekta Gedeona
Majunkeho, ako významnej osobnosti podtatranského i tatranského regiónu. Pri tejto
príležitosti však vypísala súťaž o najzaujímavejšiu foto stavby Gedeona Majunkeho,
ktorú treba zaslať do 30. septembra 2021
na emailovú adresu:
tatranskagaleria@tatranskagaleria.sk.
Podľa Wikipédie a archívu obce Štrba
voľne spracoval Ing. Peter Chudý

Recepty z „babinca“
Do tohto čísla Štrbských novín sme pre vás z Receptov z „babinca“ vybrali:
Zemiakové pagáče
1/2 kg uvarených zemiakov, 60 dg hladkej múky, 2 dcl oleja, 2 dcl mlieka, kocku droždia, soľ.
Zemiaky pretlačíme, pridáme olej, vykysnutý kvások v mlieku, soľ. Dobre vykysnúť, potom vyvaľkáme na hrúbku prsta a okrúhlou
formou vykrajujeme pagáčiky. Pečieme na vymastenom plechu, predtým potrieme rozšľahaným vajíčkom.
Zuzana Švorcová, č. 566
Bryndzovník
1 kg polohrubej múky, 1 balíček droždia /42g/, 1/2 l mlieka aj viac, aby cesto nebolo
tuhé, 1 PL cukru, soľ, 1 prášok do pečiva, 1 PL oleja.
Zamiesime cesto, necháme dobre vykysnúť. Potom rozvaľkáme na doske a natrieme
plnkou: 1 smetol dobre vymiešame s 1/2 kg bryndze.
Cesto prekladáme ako lístkové aj 3-4 krát. Vykrajujeme pagáče, môžeme posypať
soľou alebo rascou.
Mária Bartošová, č. 268/11

16

ŠTRBSKÉ NOVINY

Tajničku z krížovky ŠN č. 4/2021 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 15. 5. 2021. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie
tajničky zo Štrbských novín č. 3/2021: ...Radšej nech Ťa zima chveje, než marcové slnko hreje. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Lenka Kundová, Krôn
411, 059 38 Štrba, Anna Jacková, Štefánikova 559/32, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo v Tatranskej Štrbe.
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