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Hurá do škol

Opäť v škole

Stíchlo pole, zavial vietor,
škola brány otvára.
Všetkých žiakov veľkých, malých,
do náručia zvoláva.
Vôňu poľa, šelest lesov
nesieme si v pamäti.
Teraz zas nám do lavice
jasné slnko zasvieti.
A pre pánov učiteľov
pozdrav z našej záhradky.
To sú kvietky, čo sme z jari
sami siali na hriadky.
Zazvoň krajom, naša pieseň,
nech zvie mesto, dedina,
že pre všetky šťastné deti
školský rok začína.
V novom školskom roku
prajeme všetkým žiakom veľa
úspechov a chuti do učenia.
Redakcia
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Štrbské Pleso má svoju oficiálnu turistickú web stránku
www.strbskepleso.sk

Bez kvalitných turistických web stránok
dnes destinácie nemôžu fungovať. Internetové a mobilné prezentácie sa stávajú jedným
z hlavných zdrojov informácií a inšpirácií pre
návštevníkov. Preto je web stránka a tzv.
on-line prítomnosť strategická pre každé
územie, z informačného aj marketingového
významu.
Štrbské Pleso ako katastrálna súčasť
obce Štrba, je špecifická lokalita cestovného
ruchu, vysokohorské územie Tatranského
národného parku, súčasť Vysokých Tatier s
prirodzenou obľubou a jasnou identifikáciou
zo strany návštevníkov. Tí častokrát vyhľadávali informácie či už o konkrétnych turistických cieľoch, zaujímavostiach, službách,
ubytovaní, alebo plánovaní svojho pobytu.
Vznik turistického portálu, kde všetky tieto
informácie a ďalší zaujímavý obsah nájdu,
bol prirodzený a potrebný.
Internetová stránka sa spustila so štartom
letnej sezóny 2017 a už niekoľko týždňov je
v prevádzke, kde sa testujú formáty a ich
prevedenia. Zameraním sa jedná o turistický
portál, pre cieľové skupiny turisti, dovolenkári, športovci a ostatné návštevnícke segmenty. Obec Štrba v tomto roku inovovala
aj svoju obecnú web stránku www.strba.sk,
ktorá je zameraná primárne ako obecný a rezidenčný portál, s praktickými informáciami
pre obyvateľov. Tým sa pokryli informačné
potreby oboch skupín, ktoré sa rôznili a zá-

roveň sprehľadnili. Web stránky zostali prepojené v relevantných obsahoch. Primárne
je web stránka www.strbskepleso.sk užšie
špecializovaná na Štrbské Pleso, Tatranskú
Štrbu a Štrbu z pohľadu cestovného ruchu.
Celý ročný projekt a tvorba web stránky
vytvoril priestor pre nové podnety a znalosti, ktoré majú pre Štrbské Pleso strategický
význam. Tvorbe samotnej web stránky predchádzal marketingový výskum, zadefinovanie marketingovej stratégie a tvorba nových
dizajn vizuálov. Web stránka vznikla ako tzv.
PPP projekt zo spolupráce subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu na Štrbskom
Plese, Tatranskej Štrbe, Štrbe, samosprávy
a skupiny expertov pre jednotlivé oblasti,
ktoré súviseli s
dielčími a špecializovanými prácami.
Spolupráca sa realizovala rovnako i s
ostatnými partnermi na území Vysokých Tatier, Slovenska a zahraničia.
Veľké poďakovanie patrí všetkým
za záujem, dôveru a
spoluprácu, finančnú participáciu, i za
prínosné pracovné
stretnutia. Tie pre-

biehali od jesene 2016 skoro každý mesiac
so subjektami, za aktívnej účasti pána starostu a pracovníkov obecného úradu. Otvárali sa témy ako k obsahu, tak i aktuálne
sezónne či vzájomne zdieľané informácie. O
formát pracovných stretnutí je záujem a zachová sa v kvartálnej – sezónnej periodicite,
pretože podstatné je uvedomenie, že všetci
tvoríme destináciu a jej ponuku spoločne.
Súvis na grafickú podobu web stránky
mala rovnako aj nová ,,logo“ identita Štrbského Plesa, vychádzajúca z erbu. Vypracoval sa dizajn manuál, zadefinovala farebná
škála, písma a ostatné vizuálne prvky, ktoré sú na web stránke použité. Autorkou je
výtvarníčka Martina Slováková. V súčas-
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nosti sa dizajn manuál rozpracováva aj pre
potreby tlačených a marketingových podkladov, mimo on-line prostredia.
S obsahom na web stránku i samotnou
marketingovou stratégiou vznikli viaceré
potreby samotný obsah vytvárať a prepájať. Texty alebo fotografie, ku ktorým sú
vysporiadané licenčné práva, aktualizácie či
tvorba nových máp a ďalšie. V tomto smere vznikli viaceré partnerstvá a tématické
spolupráce, ktoré sú prínosné aj v ďalších
marketingových aktivitách.
Web stránka je v responzívnom dizajne
a celá štruktúra vychádza z tzv. mobilného
zobrazenia a rozhrania, následne sa rozpracovala verzia pre stolové počítače a tablety. Rozdiely a funkcionalita sa zohľadňuje
v každej jazykovej mutácii, zobrazení pre
viaceré internetové prehliadače a najrozšírenejšie operačné systémy, ktoré
návštevníci používajú. Jazykové
mutácie a copy texty sú momentálne v 3 verziách – slovenčina,
angličtina a čeština.
Z pohľadu obsahu sa Štrbské
Pleso zasadzuje do kontextu
obce Štrba a predstavuje v tzv.
štrbskom chotári - od Štrby po
Štrbský štít – Štrba, Tatranská
Štrba a Štrbské Pleso. Rovnako
v kontexte súčasti Vysokých Tatier a územia Tatranského národného parku z pohľadu prírody.
Z pohľadu turistiky v rádiuse
najvýznamnejších turistických
cieľov dostupných zo Štrbského
Plesa.
Obsah - jeho komunikácia a

vytváranie alebo prevádzka, sú spojené nádoby a nedajú sa oddeliť. Preto sa na oboch
stále pracuje a niektoré časti budú pribúdať
postupne. Momentálne je web tvorený z 200
obsahových podstránok, pri plnom obsahu
by ich malo byť okolo 350 - v závislosti od
dopracovania ďalších podkladov - fotografií,
grafík, blogových príspevkov, doplnenia subjektov alebo funkcionalít.
Vzhľadovo a dizajnovo je web stránka
postavená na princípoch užívateľskej skúsenosti, vizuálnej atraktívnosti, čistote,
priateľskosti a so svojou lokálnou identitou
– atribúty, s ktorými by sa malo spájať návštevníkom aj Štrbské Pleso. Samotné vnímanie Štrbského Plesa a jeho ponuky v rámci
cestovného ruchu sa neustále zlepšuje. Veríme, že k tomu prispejú aj ďalšie informačné
a marketingové aktivity. Nie iba k zvýšeniu

návštevnosti, ale i k zvýšeniu lojality ľudí k
územiu, ktoré je unikátne a môže byť značkou udržateľného a príjemného cestovného
ruchu v rámci Vysokých Tatier. S poďakovaním všetkým partnerom, subjektom a za
projektový team ŠTRBSKÉ PLESO marketing.
Mgr. Janka Luptáková, Ph.D.
Všetky pripomienky a postrehy k súčasnej verzii alebo plánovanému rozvoju
obsahu radi privítame. Kontaktujte nás
na marketing@strbskepleso.sk alebo
e-mailovej adrese Turistického
Informačného Centra Štrbské Pleso
info@strbskepleso.sk pokiaľ máte
aktuálne informácie, ktoré by ste radi
zverejnili.
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Počas letnej turistickej sezóny bola k dispozícii už aj tretia maľovaná mapa, a to Štrbského Plesa, ktorú má obec aj vo forme obrazu o rozmeroch 120x80 cm.
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leto bohaté na podujatia
Počas letných mesiacov sme zorganizovali
celý rad kultúrno-spoločenských a športových
podujatí. Pokračovali sme v organizovaní tradičných podujatí, ktoré majú už niekoľkoročnú
históriu, ale pribudli aj nové významné podujatia, akými boli vystúpenie Umeleckého súboru
Lúčnica a Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu s Janou Kirschner pod skokanskými
mostíkmi na Štrbskom Plese za účasti vyše
5 000 návštevníkov u každého z podujatí.
Pozitívna bola nielen úroveň našich podujatí a
záujem zo strany obyvateľov a návštevníkov
obce, ale aj to, že nám prialo počasie. Aj keď
nám niekedy pohrozil dážď, napokon podujatia
prebehli za priaznivého počasia.
Veľkej odozve sa tešil Deň obce, ktorý
v tomto roku zaznamenal najvyššiu účasť divákov (cca 3 500) nielen zo Štrby, ale aj širokého
okolia. Určite k tomu prispela aj popularita hudobnej skupiny Kandráčovci, ale aj Drišľak s Anderom z Košíc a skupina Lojzo. Leto sme začali
Štrbskými folklórnymi slávnosťami, ktoré boli
charakteristické tým, že v rámci programu vy-

stúpili najmä detské folklórne súbory. Súčasne
vystúpila aj skupina z družobnej obce Vasergeszeg z Maďarska, kde pôsobil náš rodák MUDr.
Ľudovít Markušovský. Veľkým podujatím bola
záverečná etapa „Káčer na bicykli“, ktorý prilákal veľké množstvo divákov. Tohto leta sme
boli svedkami dvoch podujatí prehliadky historických vozidiel na Štrbskom Plese. Toto nezvyčajné podujatie sa teší záujmu turistov a milovníkov vozidiel. Výnimočným podujatím bolo
„Rezbárske sympózium“, ktoré sa organizovalo
po prvýkrát na Štrbskom Plese so zámerom,
aby pribudli drevené sochy na skrášlenie nášho
chotára. Je naším prianím, aby toto podujatie
pokračovalo a aby sa stalo tradičným. Nielen
naši obyvatelia, ale aj návštevníci obce sa tešili dvojdňovému podujatiu „Ľudové umelecké
remeslá“, ktoré prilákalo celý rad remeselníkov,
ktorí ponúkali svoje výrobky. V tomto roku sa
v Športovom areáli na Štrbskom Plese v rámci
Štrbskej športovej smršte zorganizovali Majstrovstvá Európy miešaných dvojíc najsilnejších
mužov a žien. Milým podujatím bola „Benátska
noc“ v blízkosti lodenice jazera
na Štrbskom Plese. Začiatkom
augusta sme zažili prekrásne vystúpenie Umeleckého súboru Lúčnica pod skokanskými mostíkmi,
vrátane ktorého sa uskutočnili

aj spevy okolo jazera a výstup Lúčničiarov na
Kriváň. Na väčšine týchto podujatí sa zúčastnili
členky FS Štrbän, ktoré dôstojne reprezentovali našu obec a šírili dobré meno štrbského
folklóru, ale aj vzťah obce k zachovaniu zvykov
a obyčají našich predkov. Hasiči zorganizovali
vydarené podujatie okresnej súťaže hasičov na
športovom štadióne, matičiari pripravili Vatru
zvrchovanosti v netradičnom prostredí Šoldova. Podujatia sa zúčastnil aj správca Matice
slovenskej Maroš Smolec, ktorý informoval o
nových aktivitách ústredia a prisľúbil pomoc
obci. August okrem Dňa obce patril aj podujatiu
pre deti „Svište na Plese“, ale aj vareniu gulášu
pred hotelom FIS, ktorého sa zúčastnila aj veľká
skupina motorkárov. Ako už tradične v závere
augusta sme si pri pamätníku Smútiaca mať
dôstojne pripomenuli 73. výročie Slovenského
národného povstania. Po úprave podstavca
v minulom roku sme zrekonštruovali aj sochu.
Zároveň sme sa zúčastnili aj regionálnych osláv
na Podbanskom a uctili sme si pamiatku padlých aj pri pamätníkoch pri jazere na Štrbskom
Plese a železnici stanici v Tatranskej Štrbe.
Nasledujúcimi fotografiami z jednotlivých
podujatí vám priblížime ich priebeh a atmosféru.
Michal Sýkora
starosta obce Štrba

Otvorenie sezóny na Štrbskom Plese – 16. 6. 2017

V rámci otvorenia letnej sezóny bola pokrstená publikácia
Igora Váleka „Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách“.

Starosta obce odomyká vody jazera Štrbské pleso.
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Štrbské folklórne slávnosti – 1. 7. 2017

Slávnosti otvoril tradične folklórny súbor Štrbän.

V rámci programu sa predstavili viaceré detské folklórne súbory.

Káčer na bicykli – 1. 7. 2017

Peter Káčer po absolvovaní etapy prichádza do Športového areálu na
Štrbskom Plese.

Starosta obce odovzdal P. Káčerovi za Združenie miest a obcí Slovenska
šek v hodnote 500,-- eur a za obec krojovanú štrbskú bábiku.
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Podujatia sa aktívne na bicykli zúčastnil aj minister zdravotníctva
SR Tomáš Drucker.

Vystúpenie populárnej hudobnej skupiny Tublatanka so spevákom
Maťom Ďurindom.

Hasičská súťaž o Pohár starostu obce – 2. 7. 2017

Nástup hasičských družstiev pred pretekmi.

Štrbské hasičské družstvo žien pred štartom.

Oldtimer – prehliadka historických vozidiel – 8. 7. 2017

V rámci podujatia sa uskutočnila retro módna
prehliadka.

Milovníci historických vozidiel si prišli na svoje.
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Rezbárske sympózium – 21.-23. 7. 2017

Všetci rezbári spoločne s koordinátorom Tiborom Kováčom.

Skokan na lyžiach pred dokončením.

Socha medveďa v 2,5 m výške bola dominantná na rezbárskom pracovisku.

Štrbské Pleso privítalo v letných slnečných dňoch 21.-23. 7. 2017 rezbárov z
Liptova a Horehronia na 1. ročníku rezbárskeho sympózia „Rezbári Štrbskému
Plesu“.
Šiesti rezbári sa „chlapsky“ popasovali
s niekoľkými kubíkmi dreva z topoľa, javora a červeného smreka. Svojou zručnosťou oslovili davy ľudí, ktorí obdivovali ich
predstavivosť a pretavenie myšlienky do
finálnej podoby. Pomocou motorových píl,
dlát a rôznych prípravkov vdýchli drevu
nový život a premenili ho na robusného
medveďa, letiaceho orla, hravých bobrov,

Rezbár M. Trnovský pri vyrezávaní sochy bobrov.

rýb, umeleckého strakoša, ale aj figurálnu
plastiku skokana na lyžiach. Všetky diela boli osadené v areáli Štrbského Plesa.
Postupne tak vznikne prírodná galéria,
ktorá spríjemní pobyt návštevníkom našich veľhôr.
Rezbárske sympózium by sa malo stať
tradíciou a neoddeliteľnou súčasťou remeselných dní. Sympózium na budúci rok
privíta rezbárov aj zo zahraničia a stane
sa tak medzinárodným podujatím.
Tibor Kováč,
koordinátor projektu
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Ľudové umelecké remeslá – 22.-23. 7. 2017

Časť sprievodu pred otvorením podujatia.

Remeselníci ponúkali vkusné keramické výrobky.

O ľudové umelecké remeslá bol veľký divácky záujem.

Stánok s keramickými obrázkami a figúrkami.

Štrbská športová smršť – 22. 7. 2017

Súťažiaci smršte po vyhlásení výsledkov.

Igor Petrík a Jana Vašková víťazi Majstrovstiev Európy zmiešaných dvojíc
pred zvládnutím jednej z disciplín.
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Benátska noc – 22. 7. 2017

Živé sochy v pestrofarebnom oblečení pripomínali benátske karnevaly.

Podujatie spríjemnili aj jemné tóny harfy.

Živé zrkadlové sochy vytvorili pastvu pre oči malých i veľkých.

Vystúpenie Umeleckého súboru Lúčnica pod mostíkmi na Štrbskom Plese – 3. 8. 2017

Členky FS Štrbän po sprievode okolo jazera.

Členovia Lúčnice si spoločne s folklórnymi skupinami a súbormi z podtatranských miest a obcí
zaspievali okolo jazera Štrbské pleso.
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Lúčničiari predviedli zo svojho repertoáru viaceré tanečné čísla.

prevzaté z denníka „MY VÝCHOD, 8. 8. 2017“.
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O vystúpenie bol obrovský záujem, areál pod skokanskými mostíkmi bol zaplnený divákmi. Aj keď v polovici vystúpenia hrozil dážď, nakoniec sa
vyčasilo.

Lúčnica strávila na Štrbskom Plese skoro celý
týždeň. Ich domovom sa stal hotel FIS, kde mali
vytvorené príjemné domáce prostredie. Členovia
súboru na schodoch s vedením hotela.

Vedenie Lúčnice počas troch dní na pravidelnej porade so starostom obce a vedením hotela.

Vatra zvrchovanosti – 5. 8. 2017

Vatra zvrchovanosti z dôvodu vysokých teplôt a výstrahy pred požiarmi
nemohla byť tohto roku zapálená.

Matičiari si vypočuli aktuálne informácie z činnosti Matice slovenskej.
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Svište na Plese – 26.-27. 8. 2017

Vyhodnotenie najlepších súťažiacich.

Súčasťou podujatia bolo 25 zaujímavých športovo-vedomostných stanovíšť, veľké tatranské
scrabble, rôzne dobrodružstvá, či testovanie svištích zmyslov.

Deň obce – 27. 8. 2017

Spoločná fotografia organizátorov podujatia s Anderom z Košíc – zľava Ander, P. Jančík, Ľ. Pavela, J. Šerfel a historik P. Švorc ml. Na vedľajšej fotografii Ander so starostom obce.

V úvode podujatia sa predstavilo detské divadielko HOKI-POKI.

Po divadielku pre najmenších zabávala návštevníkov skupina LOJZO.

ŠTRBSKÉ NOVINY
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Najväčší záujem návštevníkov bol o koncert Kandráčovcov.

S Kandráčovcami vystúpila aj M. Kandráčová.

Ander z Košíc zabával návštevníkov v troch vstupoch.

J. Krojer počas súťaženia v dojení.

Odovzdávanie cien víťazom súťaží v dojení, pílení dreva a navíjaní nití.

Poľnohospodárske družstvo v Štrbe predstavilo kolekciu teliatok.
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Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie.

Atmosféra na podujatí bola veľmi dobrá.

O 18. ročník Dňa obce bol obrovský záujem. Predpokladáme, že to bola najvyššia účasť na Dni obce, ktorého sa zúčastnilo vyše 3 000 divákov.

Najväčší záujem bol o vystúpenie ľudovej skupiny Kandráčovci. Celé podujatie prebehlo za dobrých poveternostných podmienok, aj napriek drobnému
krátkemu dažďu.
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73. výročie Slovenského národného povstania – 28. 8. 2017
. . . Nezabúdajme, veď
oni sú pre nás nezabudnuteľní poslovia slobody . . .
a pamätné miesto, pomník
Smútiaca mať, je pre nás
symbolom úcty a vďaky.
Nech navždy pripomína
budúcim generáciám veľkosť obetí, ktorými bola
vykúpená naša sloboda.
Ďakujeme, že ste sa
prišli pokloniť pamiatke
padlých v SNP na pietnom akte kladenia vencov k pamätníku Smútiaca mať pri príležitosti 73.
výročia od vypuknutia
Slovenského národného
povstania.

Slovenské národné povstanie si každoročne pripomíname pri pamätníku „Smútiaca mať“.

Živé vysielanie zo Štrbského Plesa – 16. 8. 2017

V auguste sa uskutočnil priamy prenos od jazera na Štrbskom
Plese do relácie TV Markíza „Dobré ráno“. V rámci nej, moderátor
Ján Tribula, ktorý má výrazný podiel na propagácii Štrbského Plesa, predstavil prostredníctvom obyvateľov obce, aký je súčasný
stav v rozvoji cestoveného ruchu na našom území. V rámci vysie-

lania vystúpil aj Jaroslav Švorc, predseda Dobrovoľnej horskej služby,
ktorý informoval ako má byť vybavený turista, keď sa vyberie do hôr.
S harmonikou je Ján Timko, ktorý zložil pieseň o Šoldove a svojím
úprimným vzťahom k našej obci nám pomáha pri šírení dobrého mena
obce. Na fotografiách je zachytená atmosféra z tohto živého vysielania.
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Ján Timko.

Jaroslav Švorc.

Na Štrbskom Plese po Rezbárskom sympóziu pribudli nové drevené sochy medveďa, orla a skokana. Sú osadené na rôznych miestach.
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Ďalšie sochy svišťov a rýb sú osadené na brehu jazera.

Sochy kamzíka a sovy pripomínajú typické zvieratá na Štrbskom Plese.

Keďže socha sovy má vyše 2 m a je veľmi
ťažká, bola potrebná pri jej prevoze pomoc
viacerých chlapov. Oceňujeme ochotu
vedenia hotela FIS na čele s p. riaditeľkou pri
prácach na uskladnení sôch.

Regionálne oslavy Slovenského národného povstania
Ako už tradične niekoľko desaťročí,
pripomína si naša obec výročie Slovenského národného povstania v rámci
tatransko-podtatranského regiónu, vždy
29. 8. pri pamätníku, ktorý sme spolu s
ostatnými liptovskými obcami vybudovali na Partizánskej lúke na Podbanskom.
Každoročne sa tu organizovali oslavy
SNP už pred rokom 1990. V nových spoločenských podmienkach niektoré obce
združené v Regionálnom združení tatranských a podtatranských obcí a mesto
Liptovský Mikuláš zrealizovali finančnú
zbierku na vybudovanie nového pamätníka, ktorý v roku 1992 zhotovil Ing. arch.
Cyril Hagara. Na štyroch tatranských
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Osláv SNP na Podbanskom sa zúčastnila 10-členná delegácia obce Štrba, ktorá položila vence
k pamätníku. Na fotografii sú účastníci delegácie.

organizácie SZPB a občanov so vzťahom
k týmto udalostiam. Oslavy pripravuje
každý rok iná obec. Pred dvoma rokmi,
keď bola organizátorom osláv naša obec,
zabezpečili sme aj výrobu novej tabule so
zakreslenim mapy , kde sú vyznačené pamätné miesta. Pamätnú tabuľu vyhotovil
náš spoluobčan Michal Gotthardt.
Po skončení slávnosti naša delegácia
položila veniec pri pamätníku na Štrbskom Plese, ktorý sa nachádza na ostrovčeku pri jazere oproti Vile Maríne. Následne sa delegácia presunula do Tatranskej
Štrby na železničnú stanicu, kde sa poklonili pamiatke padlých železničiarov
zo Štrby pri pamätnej tabuli na budove
železničnej stanice. Takýmto dôstojným
spôsobom sme vzdali hold a patričnú
úctu účastníkom Slovenského národného
povstania v našej obci a blízkom regióne.
Michal Sýkora,
starosta obce

žulových balvanoch sú osadené pamätné
dosky partizánskych brigád, ktoré bojovali na našom území.
Aj tento rok sa spoločne stretli liptovské mestá a obce a uctili si pamiatku
bojovníkov a padlých v Slovenskom národnom povstaní. Každoročne sa týchto
osláv za našu obec zúčastňuje delegácia
zložená z predstaviteľov obce, Základnej

Na mape SNP, umiestnenej v areáli, sú zakreslené miesta bojov a umiestnenie pamätníkov.

Pri pamätníku vojaka so samopalom na ostrovčeku pri brehu jazera
Štrbské pleso sme si uctili pamiatku Kpt. Jána Rašu a Štefana Morávka.

V Tatranskej Štrbe na železničnej stanici je osadená tabuľa padlých
železničiarov zo Štrby.
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Práce v obci počas letných mesiacov

Výmena stĺpov verejného osvetlenia na Štrbskom Plese.

Práce na novom obecnom optickom káblovom televíznom rozvode.

Pokládka dlažby pred infocentrom na Štrbskom Plese.

Asfaltovanie komunikácií na Štrbskom Plese.

Rekonštrukcia nového infocentra na Štrbskom Plese.
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Pieskovanie plochy futbalového ihriska na športovom štadióne.

Oprava fasády štrbskej drevenice.

Výstavba nového prestrešenia pódia pre kultúrne podujatia vedľa budovy obecného úradu.

Oprava kanála na športovom štadióne.

Výmena okien na budove telocvične v Tatranskej Štrbe
a zateplenie časti objektu.

Pokládka káblov na novom kamerovom systéme na Štrbskom Plese.
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napísali o nás
O súčasných prácach v obci informoval starosta obce aj prostredníctvom Podtatranských novín 8. 8. 2017 v rubrike „Na slovíčko so starostom“.

Na slovíčko so starostom
Najvýznamnejšou investičnou aktivitou bolo ukončenie vybudovania vysokorýchlostného internetu optickou
sieťou vo všetkých troch častiach obce.
Predstavovalo to rozkopanie priestranstiev popri miestnych komunikáciách a
prípojok do všetkých rodinných domov
a objektov. To sme úspešne zavŕšili v
závere minulého roka a súčasne sme pokračovali v prácach na káblovej optickej
televíznej sieti v Štrbe a v Tatranskej Štrbe. Táto v súčasnosti už 28-ročná sieť je
na hranici životnosti a jej kvalita sa tiež
skomplikovala rôznymi mechanickými
zásahmi do rozvodov. Preto od minulého
roka budujeme novú káblovú televíznu
optickú sieť, ktorá bude zasa nadčasová
na niekoľko desaťročí a chceme ju dokončiť do konca tohto roka.
V najbližších dňoch budeme pokračovať
vo výstavbe nového oplotenia nášho cintorína, v asfaltovaní komunikácií, najmä
na Štrbskom Plese. Keďže ide o významné turistické centrum, v týchto dňoch dokončujeme vlastné turistické informačné
centrum v priestoroch Štátnych lesov
TANAP-u v blízkosti železničnej stanice.
Už teraz musíme pracovať na príprave

zimnej lyžiarskej sezóny v športovom
areáli, kde chceme vylepšiť podmienky
najmä pre behy na lyžiach.
V júli sme zorganizovali 1. ročník Rezbárskeho sympózia na Štrbskom Plese.
V rámci neho sme získali niekoľko drevených sôch, ktorými dotvárame atmosféru
tohto výnimočného územia. V budúcom
roku chceme v tejto aktivite pokračovať.
Realizovali sme rekonštrukciu verejného
osvetlenia na prístupovej ceste k Športovému areálu na Štrbskom Plese a v
týchto dňoch budujeme bezpečnostný
kamerový systém. V Tatranskej Štrbe
sme vybudovali nové schody a prístupový chodník k zubačke, zrekonštruovali
telocvičňu a plánujeme osadiť ďalšie
lavičky na sídlisku. Verím, že sa podarí
vyasfaltovať aj časť komunikácie medzi
Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom.
V samotnej obci pripravujeme zateplenie budovy obecného úradu, pokračujeme na archeologickom výskume
zaniknutej osady Šoldov, pripravujeme
rekonštrukciu a vybavenie troch špeciálnych učební v základnej škole. V centre
obce – vedľa budovy obecného úradu,
sme prestrešili amfiteáter, ktorý slúži na
rôzne kultúrne podujatia. Pripravujeme
rekonštrukciu budovy požiarnej zbroj-

nice, realizovali sme potrebné práce
na hracej ploche a tribúne športového
štadióna. V týchto dňoch riešime aj havarijnú situáciu na jednej z miestnych
komunikácií.
Veľa energie a času nám zaberá organizácia rôznych športových, kultúrnych
či hasičských podujatí, ktorými je naša
obec známa a organizuje ich nepretržite
počas celého roka. 9. júla sa konal už
40. ročník Malého štrbského maratónu.
Pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom
Plese sme hosťovali Umelecký súbor
Lúčnica, ktorý nás potešil svojím hodnotným vystúpením. Týmto sme začali
organizovanie kultúrnych podujatí aj v
športovom areáli s dobrými podmienkami na zvládnutie veľkých kultúrnych
programov. Už začiatkom septembra sa
práve tu pripravuje ďalšie vystúpenie, a
to SĽUK-u a Jany Kirschner.
Organizujeme veľa celoslovenských
podujatí – cestných behov, nordic walking, cyklistické preteky, veľký šachový turnaj za vysokej účasti pretekárov.
V zime sú to zasa predovšetkým podujatia
v behu na lyžiach a zjazdových disciplínach.
Michal Sýkora
starosta obce Štrba

Problém s triedením odpadu v našej obci pretrváva
Vážení spoluobčania,
pri zbere komunálneho odpadu sme v nádobách na odpad
zaznamenali veľký výskyt zložiek
odpadu, ktoré tam nepatria. Tieto
zložky odpadu spôsobujú výrazné
problémy pri vysypávaní nádob a
následne pri odvoze odpadu na
skládku. Preto vás žiadame, aby
ste do nádob nevyhadzovali napr.
hasiace prístroje, železo, drevo,
farby, riedidlá, zeminu, stavebnú
sutinu, trávu, pneumatiky atď.
Spomínané zložky odpadu môžu vážne
poškodiť zberové vozidlo, ktorým obec
zabezpečuje zber a vývoz odpadu. Taktiež dochádza k znehodnoteniu celého
obsahu zbieraného odpadu, ktorý takto
nemôže byť prijatý na skládku odpadu

a je potrebné ho vytriediť. Toto všetko
zvyšuje náklady obce na zber a likvidáciu
komunálneho odpadu. Preto ak budú pretrvávať tieto problémy, bude obec nútená
pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za zber a
likvidáciu komunálneho odpadu.
Vo Všeobecne záväznom nariadení

Obce Štrba č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce je určené, čo
sa smie a čo sa nesmie dávať
do zberných nádob.
V zmysle zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov za nesprávne triedenie odpadov môže obec
uložiť pokutou až do výšky
1 500 €. Preto, aby obec nemusela pristúpiť ku sankciám za nesprávne triedenie odpadu, vás vyzývame k zodpovednému prístupu triedenia odpadov.
Ing. Štefánia Srebalová
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Štart hlavnej kategórie pretekov.

Jubilejný 40. ročník Malého štrbského maratónu prekonal magickú hranicu
700 pretekárov. Kenskí bežci rekord
opäť nezdolali. Vynikajúcu atmosféru
vytvorilo spolu 712 bežcov, ktorí druhú
júlovú nedeľu navštívili podtatranskú
obec Štrba, aby sa zúčastnili jubilejného
40. ročníka Malého štrbského maratónu.
Podujatie bolo výnimočné nielen rekordným záujmom bežcov, ale aj skvelou atmosférou, ktorá v Štrbe prevládala počas
celého víkendu. Organizátori pripravili veľkú tabuľu s historickými rebríčkami, kde
sa našli všetci pretekári, ktorí si od roku
1977 odbehli 31 kilometrovú trať zo Štrby
do Liptovskej Tepličky a späť. Pretekári si
od soboty preberali štartovné číslo s historickým motívom a funkčné účastnícke
tričko s logom podujatia. Počasie opäť
nesklamalo a doprialo všetkým bežcom
nádherné výhľady na Vysoké Tatry. Históriu MŠM tvorí najmä 31 kilometrov dlhý
beh zo Štrby na Liptovskú Tepličku a späť.
Túto trať odbehlo 175 bežcov. Favoritmi
boli kenskí bežci z klubu Run2gether, ktorí

obsadili prvé dve priečky. Gilbert Kiprotich
KEMOI (1:42:35) a Antony Karinga MAINA
(1:43:27) nedokázali zdolať traťový rekord
Oresta Babjaka z roku 1999, ktorý ostáva
naďalej 1:40:06. Tretí do cieľa dobehol Tibor SAHAJDA z klubu Obal Servis, ktorý
ako najlepší Slovák dosiahol čas 1:48:01.
Medzi ženami dominovala minuloročná víťazka Tünde SZABÓ z maďarského klubu
Pécs-Hungary, ktorá si s časom 2:00:36
vylepšila svoj “štrbský osobák” o dve minúty. Druhá skončila Janet Jepkosgei KIMUGUNG z Kene s časom 2:08:30 a tretia
dobehla Ukrajinka Natalia MALAIA. 10 kilometrová trať zo Štrby cez Šuňavu je každým rokom populárnejšia a tento rok si ju
vyskúšalo 278 bežcov. Zvíťazil Marián ZIMMERMANN z klubu Sanasport ZRT Kluknava s časom 35:21 pred Pavlom OROLÍNOM
(BK Poprad, 36:30) a Radovanom TOMEČKOM (TJ Obal Servis Košice 37:18). Medzi
ženami bola najrýchlejšia slovenská bežkyňa na lyžiach Aneta SMERČIAKOVÁ z KBL
Jasná s časom 44:39 pred dorastenkou
Kristínou ŠPITKOVOU (45:48) a poľskou
bežkyňou Agnieszkou
MATYSEK (LKB Rudnik, 46:00). Na tejto
trati sa predstavilo aj
38 Nordic Walkerov.
Najrýchlejším mužským pretekárom bol
Viktor LAPŠANSKÝ
(57:48) a najrýchlejšou ženou domáca
pretekárka Jiřina ŠERFELOVÁ (1:13:11).
Pretekári na 31 a 10
O beh v detských kategóriách bol veľký záujem.
kilometrovej trati zís-

kali okrem trička aj nádhernú medailu a
cenné body do série Tatry v pohybe - Prestige Tour. Pre organizátorov najťažšou, no
najmilšou súťažou boli preteky detí. Celkovo sa do detských kategórií zapojilo 221
detí. Od najmenších 2-3 ročných detí, až po
15-ročných dorastencov, preteky prebiehali
podľa programu a každý detský pretekár si
odniesol pamätný odznačik a drobnú sladkosť od verných partnerov podujatia. Ceny
prišli odovzdať partneri podujatia, starosta
obce Štrba Michal Sýkora a starosta obce
Liptovská Teplička Slavomír Kopáč. Okrem
víťazov boli ocenení aj najstarší účastníci a
organizátori pri výročí 40. ročníka ocenili aj
starostu Štrby Michala Sýkoru za dlhoročnú podporu podujatia a Pavla Erdziaka, zakladateľa Malého štrbského maratónu. Atmosféru jubilejného ročníka umocňoval aj
sprievodný program. V Štrbe a na Šuňave
pretekárov povzbudzovali bubeníci zo sku-

Kenskí bežci z klubu Run2gether, ktorí nakoniec obsadili prvé dve priečky.

piny BATIDA a v Štrbe prvýkrát pripravili aj
Fan zónu, v ktorej dídžeji pomáhali bežcom
prekonať posledných 300 metrov. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom tohto
nádherného podujatia, všetkým partnerom
aj dobrovoľným organizátorom, ktorí každoročne vynakladajú množstvo úsilia na
to, aby bežcom pripravili čo najlepšie podmienky pre súťaženie v podtatranskej obci
Štrba. Podujatie zorganizovala obec Štrba, obec Liptovská Teplička, rozhodcovia
Športového klubu Štrba a spolu viac ako
150 dobrovoľníkov. Podujatie je zaradené
do projektu Tatry v pohybe. V stredu 12.
júla sa pretekári stretli v Liptovskej Tepličke na pretekoch Beh po schodoch do neba
a 14.-15. júla sa v Novej Lesnej uskutočnil
Memoriál Jána Stilla.
Matúš Jančík, ŠK Štrba
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história
stavieb
štrbskom
– VI. diel
Členovia
ZO na
Szpb
v Štrbeplese
na Dukle
Poslednou a najnákladnejšou stavebnou aktivitou
Jozefa Szentiványiho na Štrbskom Plese bolo v roku
1897 vybudovanie 38-izbového letohrádku, ktorý nazval podľa mena najobľúbenejšej vnučky vtedajšieho
cisára Františka Jozefa I. „Vila Arcikňažná Augusta“. Volali ho aj „kráľovský letohrádok“ a bola to vtedy najväčšia budova v osade. Aj túto stavbu, ktorá by
tohto roku oslávila 120 rokov, projektoval Gedeon
Majunke. V roku 1901 potom Jozef Szentiványi celú
osadu Štrbské Pleso predal uhorskému štátu.
Letohrádok „Vila Arcikňažná Augusta“
bol situovaný vedľa kniežacieho letohrádku Mária Terézia bezprostredne pri južnej
strane jazera a jeho výstavbou si chcel Jozef Szentiványi uctiť návštevu panujúceho
cisára Františka Jozefa I., ktorý plánoval
osadu navštíviť v roku 1898. Pri tejto príležitosti Szentiványi s Majunkem pracovali
na prípravách prijatia panovníka, pretože
táto návšteva mala byť význačnou spoločenskou udalosťou. Cisár plánoval Štrbské
Pleso navštíviť v rámci inšpekcie jesenných manévrov rakúsko-uhorských vojsk
v Levočských vrchoch na Spiši na základe
veľmi priaznivých referencií členov panovníckeho rodu. Návšteva, plánovaná na 12. 9.
1898, sa nakoniec neuskutočnila, nakoľko
10. 9. 1898 bol v Ženeve vo Švajčiarsku na
cisárovnú Alžbetu /Sisi/ spáchaný atentát,
ktorému podľahla. Panovník po jej smrti zrušil všetky svoje plánované aktivity. Samotný
letohrádok bol v ďalších rokoch navštevovaný najurodzenejšími hosťami z monarchie
i zo zahraničia. V lete v roku 1902 to bol
napr. významný uhorský orientalista František Hopp, v lete 1904 významný mníchovský sochár Max Frick, tiež architekti Guido
Hoepfner a Dušan Jurkovič, pravidelnými

V popredí letohrádok „Vila Arcikňažná Augusta“, v pozadí „Vila Tivoli“.

hosťami v tom čase boli aj nemecký fotograf
a vydavateľ tatranských pohľadníc Franz
Pietschmann, ako aj uhorský minister kultúry a výučby barón Július Wlassics. Na našej
historickej mape Štrbského Plesa má č. 21.
V roku 1919 po vzniku prvej Československej republiky, letohrádok arcikňažnej
Augusty premenoval majiteľ bazáru na Štrbskom Plese, pražský redaktor Alois Chytil na
„Dom Jána Jiskru z Brandýsa“, podľa vodcu
bratríkov, ktorí vojensky pôsobili v 15. storočí aj v Uhorsku, na území terajšieho Slovenska. Pod týmto názvom prešla budova
do správy Klimatických lázní Štrbské Pleso
pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a telesnej kultúry, slúžila však aj voľnému cestovnému ruchu. V roku 1931 ju však z veľkej časti zničil požiar, a tak po rekonštrukcii
dostala strohý funkcionalistický charakter.
Po zániku prvej Československej republiky
v roku 1939 a vzniku samostatného Slovenského štátu ju „nenápadne“ premenovali
na Iskru. Po roku
1945 už s novou
fasádou po požiari dostala terajšie
meno Solisko a bol
v nej zriadený liečebný dom pre deti
trpiace
astmou,
ktorý mal kapacitu
80 lôžok.
V roku 1992 boli
títo detskí pacienti
premiestnení do
detského oddelenia, dnes už neexisVila bola v r. 1919 premenovaná na „Dom Jána Jiskru z Brandýsa“.
tujúceho Sanatória

Helios, otvoreného v roku 1976. Samotnú
budovu Soliska, ktoré už bolo v zlom technickom stave, kompletne zbúrali v roku
1994 a na jeho mieste postavili úplne nový
objekt, ktorý proporčne a stavebnými detailami, ale s jednoduchšími líniami tvarov,
pripomínal pôvodnú vilu Augusta. Nový liečebný dom Solisko dali do prevádzky v roku
1997 a bol spojovacím traktom spojený s
vedľa stojacou, zrekonštruovanou budovou
bývalej železničnej stanice Tatranskej elektrickej železnice, postavenou tiež Gedeonom
Majunkem v roku 1912. Tento nový objekt
však už nepatrí medzi historické budovy
Štrbského Plesa.
Autormi rekonštrukcie boli architekti Peter Černo, Tibor Bendík a Viera Gáliková. Zámer obnoviť architektúru tatranského štýlu
v poňatí Gedeona Majunkeho sa im vydaril.
Ministerstvo výstavby Slovenskej republiky v roku 1998 toto architektonické dielo
ocenilo cenou „Stavba roka 1997“ a o rok
neskôr sa stalo jednou z piatich ocenených
architektonických diel sveta, pričom porota
Svetovej federácie realitných profesionálov
v španielskej Seville udelila autorom jeho
rekonštrukcie dokonca hlavnú cenu „Prix
d´ Excellence“ v kategórii špeciálnych stavieb. Solisko sa tak dostalo do spoločnosti
ocenených výnimočných svetových stavieb,
akými sú obchodné centrum v Singapure,
zrekonštruovaný mrakodrap v New Yorku,
zrekonštruovaná budapeštianska radnica a
nový golfový hotel na Havaji.
Liečebný dom Solisko fungoval do roku
2009, potom bol uzatvorený. K jeho opakovaným hosťom patril napr. prvý prezident
SR Michal Kováč s manželkou, či Prof. Ernst
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Pohľad na Vilu Augusta, v súčasnosti Hotel Solisko.

Bodner z kliniky z rakúskeho Innsbrucku,
kde svojimi operačnými zákrokmi zachránil život tak slovenskému prezidentovi
Rudolfovi Schusterovi v roku 2000, ako aj
československému a neskôr českému prezidentovi Václavovi Havlovi v roku 1999. V
októbri 1998 bolo Solisko takmer týždeň aj
sídlom Hodnotiacej komisie Medzinárodného olympijského výboru,
ktorá priamo vo Vysokých Tatrách posudzovala možnosti kandidatúry
Popradu-Tatier na ZOH
2006. Po určitých vnútorných úpravách bol
v roku 2011 otvorený nový rodinný hotel Solisko, ako hotel
v nadmorskej výške
1 351 m priamo na brehu
Štrbského plesa s kapacitou 56 lôžok. Z jeho 28
izieb je až 17 izieb s výhľadom priamo na Štrbské pleso. Dobré meno si
získala jeho reštaurácia
Al Lago, ktorá ponúka
jedlá mediteriánskej kuchyne s výberom slovenských špecialít.
Niekedy na prelome
storočí dal Szentiványi
na severnom brehu jazera pod Slepým /Mŕtvym/ plesom postaviť
vyhliadkový
altánok,
z ktorého bol nádherný
výhľad na celé jazero s
budovami na južnej moréne a východnom aj zá-

padnom brehu. Jeho existencia sa spomína
ešte v roku 1931 a v našej historickej mape
Štrbského Plesa má číslo 22.
Veľký zlom vo vývoji Štrbského Plesa nastal začiatkom 20. storočia, keď sa majetky
Jozefa Szentiványiho dostali do finančných
problémov a majiteľ ich musel v roku 1901
predať uhorskému štátu. Okrem čiastky

2,7 mil. korún a veľkostatku v Rumunsku
neďaleko Kluže v cene asi 600 tis. korún získal ešte Szentiványi držbu rodinnej
Vily Gemer a trvalé právo prevádzkovania člnov na jazere až do vymretia rodu
po meči. Celý Szentiványiho kúpeľný
komplex na Štrbskom Plese mal pri predaji výmeru 3 239 katastrálnych jutár.
Žiaľ, samotný Szentiványi „prežil“ odpredaj
Štrbského Plesa len o pár rokov, pretože
v roku 1095 zomrel pri návšteve Budapešti.
Týmto by bola ukončená prvá etapa dokumentovania historických budov a stavieb
na Štrbskom Plese prakticky od jeho vzniku
v roku 1872 do roku 1901, teda ich odpredania uhorskému štátu. Druhá etapa sa bude
týkať ďalšieho rozvoja Štrbského Plesa pod
správou nového vlastníka, teda uhorského
štátu od roku 1901 do 1918 a následného
zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie po
skončení prvej svetovej vojny a vyhlásenia
novej samostatnej prvej Československej
republiky. Značenie historických budov pre
väčšiu prehľadnosť v mape budeme robiť
znova od čísla 1.
Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Peter Chudý
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ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Prvou významnou osobnosťou, ktorej obec Štrba udelila čestné občianstvo v roku 1993, bol zaslúžilý umelec Gustav Brom. Neuveriteľných
55 rokov viedol bigband Orchester Gustava Broma, s ktorým niekoľkokrát vystupoval aj v Štrbe, ku ktorej mal blízky a priateľský vzťah. Toto najvyššie
ocenenie obce získal za udržiavanie priateľských vzťahov Čechov a Slovákov, za šírenie dobrého mena obce a za podiel na rozvoji kultúrneho života obce.

Gustav Brom
Gustav Brom, vlastný menom Gustav
Frkal sa narodil 22. mája 1921 vo Veľkých Levároch na Záhorí, pochádzal z rodiny moravského podnikateľa. Po skončení
reálneho gymnázia v Brne absolvoval štúdium na hudobnom konzervatóriu Moravan
v Kroměříži. Už v roku 1940 založil v Brne
svoju prvú swingovú formáciu bigbandového typu, po druhej svetovej vojne mal krátkodobé anganžmá vo Švajčiarsku, potom
niekoľko rokov pôsobil v Bratislave. S manželkou Máriou mali syna a dcéru. Zomrel
v Brne, 25. septembra 1995.
Gustav Brom bol český džezový bigbandový kapelník, dirigent, hudobný skladateľ,
hráč na saxafón a klarinet a príležitostný
spevák. Od roku 1940 až do svojej smrti
v roku 1995, teda neuveriteľných 55 rokov,
aktívne viedol bigband s názvom Orchester
Gustava Broma. Prvé nahrávky vyšli pod
značkou Esta. Potom nahrával hlavne pre
Supraphon, menej pre Panton a Opus, zo
zahraničia to bola najmä spoločnosť SABA z
bývalej Nemeckej spolkovej republiky.
Gustav Brom výrazne obohatil najmä

v deväťdesiatych rokoch minulého storočia
aj hudobno-kultúrny život v obci Štrba, keď
sa mu podarilo bezprostredne po skončení
hudobnej súťaže Bystrické zvony takmer
pravidelne doviesť do Štrby na vystúpenie
nielen svoj bigband, ale aj mnohé ďalšie
domáce i zahraničné skupiny a spevákov,
napr. v roku 1987 aj mnohonásobného zlatého československého slávika Karla Gotta.
V Tatranskej Štrbe si dokonca postavil aj
rekreačnú chatku, ktorú často navštevoval.

Po smrti Gustava Broma v roku 1995 premenovali tento hudobný súbor na Big Band
Gustava Broma a odvtedy ho vedie slovenský hudobník a dirigent Vlado Valovič. Tohto
popredného slovenského hudobníka určil za
svojho nástupcu ešte za svojho života sám
Gustav Brom. V roku 2017 tak toto úspešné
hudobné teleso oslávi už 77 rokov na československej hudobnej scéne.
Gustav Brom bol aj príležitostný spevák,
najznámejšia je v jeho podaní pieseň „Pocta
astronautovi“, ktorá je však oveľa známejšia podľa refrénu „Dobrý den majore Gagarine.“ Je to óda na historickú udalosť, keď
12. apríla 1961 sovietska kozmická loď
Vostok 1 vyniesla do vesmíru prvého človeka, kozmonauta Jurija Gagarina. Táto pieseň sa v Bromovom podaní v krátkom čase
stala skutočným československým hitom.
Orchester Gustava Broma patril a stále
patrí k špičkovým hudobným telesám, ktoré
vedelo a vie hrať nielen swing a džez, ale aj
tzv. stredný prúd pop-music.
Podľa Wikipédie
spracoval Peter Chudý

pôsobenie
antonína
bečvářa
na štrbskom
Členovia
ZO Szpb
v Štrbe
na Dukleplese
V tomto roku si pripomíname 80-té výročie príchodu RNDr. Antonína Bečvářa do Vysokých
Tatier, na jeho prvé pracovisko do Štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese v roku 1937. Nastúpil ako
klimatológ, venoval sa však aj topografickým meraniam a astronómii. Trvalou pripomienkou činnosti
tohto výnimočného človeka vo Vysokých Tatrách je z jeho iniciatívy vybudované astronomické observatórium na Skalnatom Plese.
Vzniku kúpeľných osád vo Vysokých
Tatrách predchádzali klimatické pozorovania, ktoré potvrdili, že pobyt v nich bude
mať skutočne priaznivé liečivé účinky najmä pri respiračných ochoreniach. Nielen
klíma, ale aj aktuálne počasie zaujímalo
návštevníkov i prevádzkovateľov zariadení
cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách.
Začiatkom dvadsiateho storočia bola preto na Štrbskom Plese osadená na dolnej

terase reštaurácie Končistá kovová meteorologická búdka.
Antonín Bečvář sa narodil 10. júna 1901
v Starej Boleslavi, dnes súčasti Brandýsa
nad Labem. V mladosti prekonal ťažkú
chorobu, záškrt a šarlach, ktoré mu zdeformovali navždy chrbticu. Tieto zdravotné
problémy načas prerušili aj jeho štúdium,
ale v decembri 1934 získal na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity /KU/ v
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Terasa Končistá s meteorologickou stanicou.

Prahe titul doktora prírodných vied vo vednom odbore klimatológia. Začal pracovať
v roku 1935 na Meteorologickom ústave
KU v Prahe, no už v roku 1937 ho profesor
Alois Gregor doporučil za klimatológa na
Štrbské Pleso.
RNDr. Antonín Bečvář prišiel na Štrbské
Pleso 3. mája 1937, bol ubytovaný v hoteli
Kriváň a ako klimatológ Štátnych kúpeľov
tu pôsobil až do roku 1943. Vďaka Maši
Haľamovej hovoril perfektne po slovensky.
Okrem klimatológie sa venoval aj topografickému zameraniu Štrbského Plesa a astronómii. Na nové pracovisko si so sebou
z rodného Brandýsa priviezol aj svoje ďalekohľady, aby nimi zachytil prekrásne zábery objektov nočnej oblohy, najmä komét.
Kupolu, kde mal svoje malé observatórium,
si postavil priamo na hornej terase kaviarne Končistá pri hoteli Kriváň. Malá hvezdáreň bola z jeho iniciatívy vybudovaná aj
pod vrcholom Predného Soliska. Do tejto
budovy bola potom v roku 1943 umiestnená aj horná stanica prvého lyžiarskeho vleku na Slovensku poháňaného elektromotorom, ktorý slúžil lyžiarom až do roku 1969.
Meteorologické pozorovania na Štrbskom
Plese však pokračovali aj po odchode Dr.
Bečvářa na Skalnaté Pleso, vo vežičke
bývalého liečebného domu Kriváň bolo
istý čas aj observatórium Slovenského
hydrometeorologického ústavu /SHMÚ/.
Toto pracovisko bolo neskôr presunuté pre
rekonštrukciu Kriváňa do sanatória Helios,
v súčasnosti sa pracovisko SHMÚ na Štrb-

poskladať najväčší
teleskop na Slovensku. Jeho úplná
montáž bola dokončená až tesne pred
Vianocami 1943,
no už počas nej
19. septembra 1943
Dr. Bečvář uskutočnil prvé pozorovanie
slnečnej fotosféry,
čím začala nielen
nová kapitola jeho
vedeckej kariéry,
ale hlavne slovenskej
astronómie.
Počas svojej práce
na Skalnatom Plese
zostavil aj niekoľko
atlasov hviezdnej
oblohy. V roku 1947
sa oženil s Klárou
Heftyovou, rodáčkou z neďalekého
Kežmarku, ktorá mu
bola nielen manželkou, spoluhráčkou pri
hre na klavíri, ale pomáhala mu aj pri tvorbe svetoznámych atlasov hviezdnej oblohy.
Za jeden z vrcholných diplomatických
výkonov Dr. Bečvářa sa považuje záchrana
hvezdárne pred ustupujúcimi nemeckými
vojakmi v januári 1945. Nemci totiž kupoly
na Skalnatom Plese považovali za radary a

skom Plese nachádza pri železničnej stanici TEŽ a zubačky.
Jeho najvýznamnejším tatranským
počinom však bolo iniciovanie výstavby
astronomického observatória na Skalnatom
Plese, kde bol aj jeho prvým riaditeľom v rokoch 1943 až 1950. Základom pre zriadenie observatória na Skalnatom Plese bolo
sprevádzkovanie kabínkovej lanovky z Tatranskej Lomnice na
Skalnaté Pleso v roku 1937. S
prieskumom terénu na výstavbu budúcej hvezdárne na Skalnatom Plese však Bečvář začal
už v apríli 1940. O kvalite
výstavby tohto objektu, ktorú
prevádzala firma architekta
a staviteľa Jozefa Šašinku
z Popradu v rokoch 1941 až
1943 najlepšie svedčí fakt,
že za uplynulých viac ako 70
rokov táto budova v ťažkých
klimatických podmienkach nepotrebovala doteraz žiadnu náročnejšiu opravu.
V máji 1943 bol na hvezdáreň dopravený potrebný
nábytok /vrátane Bečvářovho
klavíra/ a ďalekohľad. Montáž
takmer päťtonového ďalekohľadu však nebola vôbec jednoduchá záležitosť. Bečvářovu
ponuku na spoluprácu prijal talentovaný mechanik Kiss, aby
tak na Skalnatom Plese mohol Kupola observatória Dr. Bečvára na hornej terase Končistej.
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chceli ich vyhodiť do povetria. Argumentácia Dr. Bečvářa, ktorý vedel zo školských
čias veľmi dobre po nemecky, ako aj zlé
počasie, ktoré zabránilo Nemcom dostať
sa lanovkou na Skalnaté Pleso, hvezdáreň
zachránili, zúrivosť ustupujúcich vojsk si
odniesla iba dolná stanica lanovky v Tatranskej Lomnici a prvé dva stožiare, ktoré
boli poškodené delostreleckou paľbou.
V roku 1951 bol Dr. Bečvář pre rôzne zákulisné, politicky motivované spory odvolaný z funkcie riaditeľa a vrátil sa do rodného Brandýsa. Prestal vedecky publikovať,
uzavrel sa do seba a 10. januára 1965 vo
veku 64 rokov v zabudnutí zomrel.
Nezabudla však na neho Medzinárodná
astronomická únia IUA. Meno Bečvář nesie kométa C/1947 F2, ktorú objavil v roku
1947, kráter na odvrátenej strane Mesiaca,
ako aj planétka 4567 obiehajúca Slnko na
dráhe medzi Marsom a Jupiterom. Okrem
astronómie sa venoval aj poézii, hudbe a
fotografovaniu, vďaka čomu sa nám zachoval aj podrobný archív fotografií z výstavby
hvezdárne na Skalnatom Plese.
Podľa knihy
kolektívu autorov
„Česká stopa v Tatrách“
voľne spracoval Peter Chudý

Observatórium na Skalnatom plese.

ŠTRBSKÉ NOVINY 29

reformy márie terézie ovplyvnili aj život obyvateľov našej obce
Pred 300 rokmi, 13. mája 1717 sa vo Viedni narodila Mária Terézia, ktorá v rokoch 1740 až 1780 vládla ako cisárovná Rakúsko-Uhorska a
pričinila sa o uskutočnenie mnohých významných reforiem najmä v oblasti školstva, hospodárstva, obchodu, poľnohospodárstva a vojenstva. Za
uhorskú kráľovnú bola korunovaná v Bratislave /vtedajšom Pressburgu/ 25. 6. 1741, ako mladá, dvadsaťštyriročná žena. Bola jedinou ženou na
tróne v 650-ročnej histórii Habsburskej dynastie a bola považovaná za jedného z najschopnejších panovníkov celého 18. storočia a jej reformy
ovplyvnili život obyvateľov všetkých miest a obcí Rakúsko-uhorskej monarchie, vrátane Štrby. Všetky jej reformy dostali spoločné označenie „tereziánske reformy“ a ich cieľom bolo zlepšenie situácie štátu, občanov a zabezpečenie spoločenského pokroku. Jej manželom bol od roku 1736
František I. Lotrinský a hoci bol oficiálnym regentom, Mária Terézia v skutočnosti vládla sama. Mali spolu 16 detí, volali ju aj matka dvoch cisárov,
pretože dve z jej detí sa postupne stali aj jej nástupcami na rakúsko-uhorskom tróne, najskôr Jozef II. a potom Leopold II., no snáď najznámejšou
bola jej nešťastná dcéra Mária Antoinetta, ktorá sa vydala za francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. a po Veľkej francúzskej revolúcii v roku 1789
skončila v roku 1793 na popravisku pod gilotínou. Celé obdobie panovania Márie Terézie sa na jej pamiatku nazýva tereziánskou epochou a ona
sama je pokladaná za najvýznamnejšiu panovníčku, tzv. osvietenského absolutizmu.
Na začiatku svojho vládnutia si ustanovila nový zbor poradcov, ktorý jej všetky
reformy pripravoval. Medzi blízkych poradcov patril aj pôvodom Slovák Adam František Kollár, ktorý svojími názormi ovplyvnil
hlavne školské reformy. Ona sama okrem
nemčiny plynule hovorila ešte taliansky a
francúzsky, ale aj španielsky a latinsky.
Už v roku 1748 bol vydaný prvý dokument, tzv. tereziánsky kataster, ktorý
predstavoval súpis vlastníkov pozemkov v
krajine, na základe čoho sa stanovili dane,
pretože štátna kasa bola na začiatku jej
vládnutia žalostne zadĺžená, čo bol dôsledok mnohých vojen, ktoré viedol jej otec
Karol III.
V roku 1767 vydala tzv. tereziánsky
urbár, čo bola najvýznamnejšia hospodárska reforma, ktorá stanovila veľkosť
poddanskej závislosti, a tak sa zo súkromno-právneho vzťahu medzi zemepánom a
poddaným stal vzťah verejno-právny, čím
sa zlepšilo postavenie poddaných. Urbár
ako nariadenie bol vydaný v jazyku ľudu
a upravoval poddanstvo až do roku 1848,
kedy bolo toto zrušené. Po jeho zrušení bol
potom v roku 1853 prijatý urbariálny patent, na základe čoho vznikli aj na terajšom
území Slovenska spoločné urbárske lesy a
pasienky a vytvorili sa spoločenstvá bývalých urbárnikov.
V roku 1774 vydala všeobecný školský
poriadok, ktorý zaviedol právo na vzdelanie pre každé dieťa na území habsburskej
monarchie bez ohľadu na pôvod, miesto
bydliska a pohlavie. V každej dedine sa
mala založiť škola, kde sa mali učiť tzv.
trívium, teda čítať, písať a počítať, čím sa
položili základy všeobecnej gramotnosti.
Reforma zaviedla povinnú 6-ročnú školskú
dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov, do
školy mohli chodiť aj dievčatá, ktoré sa
dovtedy oficiálne nikde nemohli vzdelávať.

Ešte aj v súčasnosti sa často stretávame s názorom,
že naše školstvo
sa od čias Márie
Terézie veľmi neposunulo a je stále
založené na memorovaní a mechanickom pamätaní
si dátumov, hoci
dnešná doba si už
vyžaduje od žiakov
kritické myslenie a
hľadanie odpovedí
spoločne s pedagógmi na aktuálne
spoločné otázky.
V rámci reformy súdnictva bola
uskutočnená reforma trestného
poriadku, v ktorej
sa zrušilo už stredoveké mučenie
a tiež reforma
občianskeho zákonníka,
podľa
ktorého mal každý, Mária Terézia.
i poddaný právo na
obhajcu, tzv. Lex Theresiana.
Významná bola aj reforma zdravotníctva,
podľa ktorej bola vytvorená zdravotná komisia, ktorá mala na starosti ochranu obyvateľstva a vykonávanie osvety. Začalo sa aj
s plošným očkovaním proti chorobám. Touto
reformou reagovala Mária Terézia aj na svoje
bolestné osobné skúsenosti, keď jej v roku
1767 počas epidémie čiernych kiahní vo Viedni zomrela jej 16-ročná dcéra Jozefa Gabriela.
Venovala sa aj vojenstvu, začala budovať
hlavne delostrelectvo, do armády zaviedla
pruský model, zaviedla uniformy, založila vo-

jenskú akadémiu, pravidelné vyplácanie žoldu
vojakom a vo väčšej miere zaviedla povinnosť
vojakov v mierových časoch pomáhať pri verejných prácach.
Reformovala aj poľnohospodárstvo, ako
nové plodiny zaviedla pestovanie zemiakov,
kukurice a ďateliny, začali sa chovať aj nové
plemená koní, dobytka a oviec, ktoré prinášali
vyšší úžitok. V rámci podpory hospodárstva
zakladala spolu s manželom aj na území terajšieho Slovenska manufaktúry, rozvinula sa
aj hutnícka výroba, a tým aj zvýšenie ťažby
uhlia.
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Mária Terézia s rodinou.

Pre veľkú časť Slovenska mala veľký
význam aj cirkevná reforma, ktorá zrovnoprávnila rímskokatolícku a gréckokatolícku
cirkev v Uhorsku. Veľkým prínosom jej vlády bola aj skutočnosť, že dala opravovať
vtedajšie cesty a stavala aj nové, čím sa
snažila pomôcť najmä obchodu, zjednotila
váhy a miery, odstránila súkromné vyberanie mýta a dala raziť kvalitné strieborné mince, tzv. tereziánske toliare a v roku
1762 dokonca zaviedla v monarchii prvé
papierové peniaze v strednej Európe. Hospodárske reformy v priebehu niekoľkých
rokov priniesli vysoké príjmy do štátnej

kasy, vďaka čomu Mária Terézia zlikvidovala za osem rokov obrovský štátny dlh,
ktorý bol napr. v roku 1767 neuveriteľných 159 miliónov zlatých, no už v roku
1775 vykazovala štátna kasa prebytok.
Mária Terézia počas svojej vlády
podporovala aj umenie, na jej dvore sa nachádzali významní básnici i
skladatelia, najznámejším bol určite
Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý hral
prvýkrát na cisárskom dvore v Schönbrunne už ako 6-ročný. Aj keď vzdelanie Márie
Terézie v mladosti mali na starosti prísni
jezuiti, na základe svojich bohatých život-

ných skúseností a snahe zlepšiť život vo
svojej ríši dokázala počas svojej vlády vydať rad reforiem, ktorých dosah bol obrovský a až dodnes tvorí často základ právnych noriem, ktorými sa riadime aj dnes.
Za vlády Márie Terézie sa politické dianie v Uhorsku odohrávalo predovšetkým
na Slovensku. V Bratislave sídlili ústredné
úrady, konali sa tu snemy a odvíjali sa tu
mocenskopolitické zápasy medzi panovníčkou a šľachtou. Slovensko sa vtedy stalo aj kultúrnym strediskom Uhorska.
Ak by mal niekto záujem bližšie sa
zoznámiť so životom, prácou a prínosom
cisárovnej Márie Terézie, je možné od 15.
3. do 29. 11. 2017 navštíviť mimoriadnu
výstavu v malebnom zámku Niederweiden
v Rakúsku /je to neďaleko od Bratislavy
pri Hainburgu/. Názov výstavy je 300.
jubileum Márie Terézie „Modernizácia a
reformy“, a hlavnou témou tejto výstavy
sú veľké vnútropolitické a štátne reformy
Márie Terézie, ktoré ovplyvnili spôsob vládnutia v druhej polovici 18. storočia, pretože
pre politiku bola východisková nevyhnutnosť prospechu štátu i obyvateľstva. Viac
informácií o výstave sa dá nájsť aj na
stránkach www.mariatheresia2017.at, alebo www.schlosshof.at/sk.

Galéria osobností Štrbského športu
Vladimír Šalling je reprezentant Československa v behu na lyžiach. So športom
začínal už ako 10-ročný. K bežeckému lyžovaniu ho priviedol Ján Michalko. Víťazil
nielen v pretekoch Beh okolo Štrby, ale
i ďalších, ktoré sa konali v Štrbe a okolí.
Ako mladší dorastenec začal v TJ Štrba a v
roku 1965 sa stal Majstrom ČSSR staršieho dorastu. Vtedy už trénoval pod vedením
Dr. Jána Terezčáka v TJ Vysoké Tatry. Neskôr sa dostal do reprezentácie ČSSR a zároveň do Červenej hviezdy (neskôr Športový klub polície) na Štrbskom Plese, kde ho
trénoval Ondrej Rusko. Víťazil i ako junior
a v tejto kategórii sa stal Majstrom SR i
ČSSR. Zúčastnil sa aj Majstrovstiev Európy
v Alpách, kde sa umiestnil do prvej 20-tky.
Úspechy získaval aj v mužskej kategórii,
kde vo veľkej konkurencii Československa

na tratiach 15, 30 a 50
km vždy stál na stupni víťazov. Pravidelne
sa zúčastňoval medzinárodných pretekov,
ktoré sa organizovali
v Sliači a niekoľkokrát
tam aj zvíťazil. Aj keď
jeho športová kariéra
bola krátka, bola veľmi bohatá na úspechy
dosiahnuté v disciplíne
beh na lyžiach. V roku
2008 bol uvedený do
Galérie osobností športu obce Štrba. Vladimír
Šaling zomrel 13. 8.
2017. Česť jeho pamiatke!

Podľa Wikipedie
voľne spracoval
Peter Chudý
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aktuálne
informácie
štrbského
futbalu
Členovia
ZO Szpb zo
v Štrbe
na Dukle
Mgr. Marek Tekeľ, člen Výboru FO ŠK Štrba mladých hráčov, s ktorými chceme ata- nícke družstvá U11, U15. U11 bude hrať v
Futbalovú sezónu 2016/2017 „A“
mužstvo Štrby skončilo na 14. mieste
so 17 bodmi a skóre 32:84. Vypadli sme
do 5. ligy Podtatranskej. Táto súťaž je
momentálne veľmi atraktívna, keďže sa
v nej stretneme s mužstvami z Hranovnice, Vysokých Tatier, Kežmarku, Ľubice,
Spišskej Belej, Levoče, Veľkej Lomnice.
Verím, že takýmito „derby“ zápasmi prilákame viac a viac fanúšikov na tribúnu. S trénerom Milanom Ondrušom sme
sa dohodli na ďalšej spolupráci, veľkou
škodou pre nás je jeho zranenie, bude
musieť absolvovať operáciu kolena. Ďalšou veľkou stratou je určite aj zranenie
Tomáša Hurajta, s ktorým sme počítali do
základnej zostavy. Taktiež musí absolvovať operáciu kolena. Máme, ale aj nových

Milan Ondruš, tréner „A“ mužstva
FO ŠK Štrba
Koncom minulého roka som dostal ponuku trénovať futbalový oddiel Športového klubu Štrba. Vzhľadom na ukončenie
pôsobenia v FK Poprad mi to prišlo celkom vhod. Klub bol po jeseni 2016 na poslednom mieste tabuľky. Bola to pre mňa
výzva a ako sa ukázalo nielen trénerská,
ale aj manažérska, keďže na tréningy
bežne chodili len cca 3-5 hráči. V prvom
rade bolo potrebné zaangažovať viac
hráčov, čo bolo vzhľadom na postavenie
klubu, náročné. Spolu s vtedajším predsedom oddielu – Marekom Tekeľom a jeho
najbližšími kolegami hlavne Gerhardom
Řeháčkom a Mariánom Koreňom sa nám
to ako tak podarilo. Pomohli aj ostrieľaní
hráči, ktorí zanechali v Štrbe hlbokú stopu – Martin Jackovič a Michal Levocký,
ktorým patrí veľká vďaka.
Čo sa týka herného výkonu a dosiahnutých výsledkov môžem aj napriek tomu,
že sme vzhľadom na reorganizáciu súťaží
zostúpili, povedať, že hráči aj realizačný
tým siahli na dno svojich možností a pri
troche šťastia sme sa mohli aj zachrániť.
Predbehli sme Vysoké Tatry, na ktoré
bola strata 7 bodov. Myslím si, že herný
prejav družstva sa zlepšil.
Cez letnú prípravu sme sa zamerali na
posilnenie a omladenie hráčskeho kádra,
čo sa nám zatiaľ darí. Vzhľadom na krát-

kovať popredné miesta v 5. lige. Káder
sa pomaly formuje a počas letnej prípravy odohral dva prípravné zápasy. Jeden s
Važcom s výsledkom 3:3 a naposledy so
Šuňavou, s ktorou sme vyhrali 3:2. Po
mimoriadnej členskej schôdzi sme zvolili
výbor a prerozdelili sme si kompetencie.
Každý má niečo vo svojej zodpovednosti,
nebude to len o jednej, dvoch osobách.
Takto to nemohlo ďalej fungovať. Verím,
že to prinesie oživenie a hlavne pomôže
to štrbskému futbalu.
Mladí futbalisti U15 (starší žiaci) vyhrali
svoju súťaž, za čo by som im chcel veľmi
pekne poďakovať. Samozrejme, veľká
vďaka patrí trénerom J. Hyriakovi a S.
Chladoňovi. Tento rok sme sa rozhodli ísť
trošku iným smerom a spojili sme sa s
Važcom. Vytvorili sme spoločné mládežkosť prípravy a dlhšieho prestupového
obdobia plánujeme káder ešte doplniť.
Výsledky naznačujú, že góly strieľať
vieme, ale nevieme sa vyvarovať stupídnych chýb, ktoré súper využije. Sú to
väčšinou individuálne chyby, alebo chyby
po štandardných situáciách, ktoré by sa
nemali stávať. Príchodom viacerých nových hráčov sa vytvorila určitá konkurencia, ktorá by mala hráčov posúvať vyššie.
Taktiež musíme popracovať na zohratosti
a tímovej spolupráci.
Futbal je kolektívna hra a je aj o zodpovednosti. Snažili sme sa do tímu dostať hráčov, ktorí futbal milujú a chcú sa
zlepšovať, hráčov, ktorí si jeden druhého
vážia za každého stavu, a to nie len pri
futbale, ale aj mimo trávnika. Ak sa nám
toto bude dariť, nebudeme mať obavy o
výsledky a strach zo žiadneho súpera.

Liptovskom futbalovom zväze a U15 bude
hrať v Podtatranskom futbalovom zväze
na štadióne v Štrbe. Trénerom týchto
chlapcov bude Ľubomír Levocký spolu s
Jánom Gavalierom a Mariánom Koreňom.
Verím, že táto spolupráca bude úspešná.
Prípravka U10 skončila na druhom
mieste vo svojej kategórii. Chlapci určite
získali veľké skúsenosti vo futbale. Držím
im palce. Sú veľmi šikovní a je radosť s
nimi pracovať.

Rozpis zápasov „A“ mužstva
jesenná časť sezóny 2017/18
10. kolo / 24.09.2017 / 15:00 hod
ŠK Štrba – FK Veľká Lomnica
11. kolo / 01.10.2017 / 14:30 hod.
FK Slovan Helcmanovce – ŠK Štrba
12. kolo / 08.10.2017 / 14:30 hod.
ŠK Štrba – FK Olcnava
13. kolo / 15.10.2017 / 14:30 hod.
FK Vysoké Tatry - ŠK Štrba
14. kolo / 22.10.2017 / 14:00 hod.
ŠK Štrba – 1. MFK Kežmarok
15. kolo / 29.10.2017 / 10:30 hod
TJ Štart Hrabušice – ŠK Štrba
16. kolo / 05.11.2017 / 13:30 hod.
FK Slovan Veľký Folkmar – ŠK Štrba
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sa na Dukle
Členovia ZOzasmejme
Szpb v Štrbe
Zopár viet na úvod.
Prázdniny sa skončili a čas dovoleniek
sa už pomaly kráti. Ani ja vás nebudem zdržovať zbytočnými predslovmi
a na spríjemnenie vám ponúkam
zopár vtipov ešte s letným nádychom.
			
			
Stenlly
Žiadna dovolenka nie ja taká zlá, aby
nemohla byť ešte horšia!

Ten film je skutočne
vynikajúci...

V hotelovej izbe
zvoní telefón.
„Prosím?“
odpovedá ospalým hlasom hosť.
„Dobré ráno, tu
hotelová služba.
Žiadali ste sa zobudiť o 6:30??“
„Áno.“
„No tak šup, šup
už je jedenásť!“

Pýta sa v práci kolegyňa kolegyne:
-A aká bola tá tohoročná dovolenka?
-Ani sa nepýtaj, strašne drahá!
Kým sme boli v Tatrách, vykradli nám
dom!

Lož má krátke
nohy.
Má teda dobrú
stabilitu.

Toto je podľa, teba Chorvátsko?
Alojz, že ty máš tú mapu
otočenú hore nohami!

Ale to sa vôbec
nedá porovnať s jeho
románovou predlohou !

Nápis pri vchode do jednej reštaurácie
na Štrbskom Plese:
„Ak ste boli spokojní s našimi službami,
príďte zas!
Keď nie, vystreľte si zo svojich známych a pošlite ich k nám!“
Dve blondínky pri káve:
-Tento rok som prišla z dovolenky v
Taliansku o dva dni neskôr, ako som
plánovala.
Zdržala som sa pri natáčaní.
-Si tam nebodaj točila film?
-Ale kdeže, točila som špagety na
vidličku!

Sľúbil som žene,
že jej od mora
prinesiem najväčšiu mušľu
akú nájdem!

Mladomanželia na prvej spoločnej
dovolenke na Štrbskom Plese si sadnú
do hotelovej reštaurácie.
- Vyber si drahá na čo máš chuť.
- Ale miláčik, veď ty dobre vieš čo mám
najradšej!
- Pravdaže viem, ale niekedy sa musíme aj najesť...

Rozprávali sa
chlapi pri pive o
železničných nešťastiach, že kto,
čo, z nich strašné
zažil.
Ten posledný
hovorí:
-To je nič, neviete
si ani predstaviť,
akú katastrofu
som vo vlaku
prežil ja, keď som
v tuneli namiesto
dcéry pobozkal
otca!

Stránku pripravil :

Remeselník Stanislav -Stenlly
karikaturista, výtvarník , grafik a ilustrátor

Karikatúra:
- originálny darček k výročiam a sviatkom
Kreslenie karikatúr naživo:
- na firemných akciách a večierkoch
- na svadbách a súkromných oslavách
- na stužkových, plesoch
- spoločenských akciách
Grafické návrhy:
- logá, reklamy, maskoti
- plagáty, vizitky, pozvánky a iné tlačoviny
-web stránky a prezentácie
Animácie: - reklamy a prezentácie
Ilustrácie: - kníh a časopisov
Maľovanie na stenu:
-rozprávkové detské izby
-škôlky, detské kútiky v hoteloch
mobil: +421 905 389 325
mail: stenlly55@gmail.com
www: stenllyremeselnik.sk
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