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hodnotiace schôdze organizácií pôsobiacich v obci
Základná organizácia SZCH
Základná organizácia Slovenského
zväzu chovateľov pôsobí v Štrbe už 13
rokov. Patrí medzi menšie organizácie,
s počtom členov 12. Členovia organizácie chovajú hydinu, holuby a králiky,
ktoré registrujú a pravidelne vystavujú.
V porovnaní s ostatnými organizáciami má spolok dobré finančné zázemie,
ktoré umožňuje členom zúčastňovať sa
výstav, ale aj registrovať zvieratá bez
osobných výdavkov. Dvaja členovia pracujú v Oblastnom výbore SZCH Poprad
– Slavomír Fáber a Michal Pavela ml.,
Pavel Blaško je posudzovateľom králikov
a predsedom Klubu činčily veľkej.
V minulom roku sme boli spoluorganizátormi Oblastnej výstavy zvierat v Poprade, Pavel Blaško posudzoval králiky.

Spoločnou akciou
bola i návšteva celoštátnej
výstavy
zvierat v Nitre, kde aj
naši členovia vystavovali svoje zvieratá
a Pavel Blaško posudzoval králiky. I keď
sme počtom nie veľká organizácia, úspechy na výstavách
svedčia o tom, že
chovy našich členov
sú na vysokej úrovni Chovatelia majú svoju stálu členskú základňu.
a dokážu sa presadiť
aj na celoštátnych výstavách. Výsledky organizovaní výstav. Verím, že tento rok
chovateľov nášho spolku v roku 2016 bude pre nás všetkých úspešný.
Michal Pavela,
boli veľmi pekné a v tejto súvislosti by
predseda ZO SZCH
som chcel všetkým poďakovať za výbornú reprezentáciu a aj za pomoc pri

V klube vždy vládne príjemná atmosféra.

Klub dôchodcov
Človek je súčasťou všetkého, čo okolo
neho existuje. Aj preň platia zákonitosti
pohybu, premeny a času. Aj keď je pri
spomienkach niekedy clivo za prežitou
mladosťou, za uplynulou časťou života, je
to ľudské a prirodzené.
V takomto duchu sa radi schádzame v našom vkusne upravenom „babinci“, kde nachádzame veľa pekných chvíľ v spomínaní,
ale aj v tom, čo nám vek prináša.
Každý štvrtok, okrem letných mesiacov,
je večerom plným odovzdávania si skúseností zo všetkých oblastí nášho života.

A nie je toho málo. Vieme si vzájomne
pomôcť, či už dobrou radou, či bylinkami,
sadeničkami, vzorkami na pletenie, či háčkovanie – jednoducho na ručné, domáce i
záhradkárske práce.
Radi sa vraciame v spomienkach do
mladosti, prezeráme staršie fotografie, hovoríme o tradíciách i zvykoch.
Zaspievame si naše pesničky, ktoré sú
neraz pre mladšie členky novotou.
Radi by sme ich spísali, možno sa ešte
zídu.
Nechceme sa uzatvárať a vyhovárať na
vek – radi sa podieľame na akciách usporadúvaných obcou, niektoré naše ženy sú

členkami FS Štrbän, iné pracujú v Zbore
pre občianske záležitosti, sú skúsenými
recitátorkami a účinkujú na Slávnostiach
poézie Dr. Petra Švorca, kde tiež inštalujeme tematickú výstavku z našich ručných prác. Nezabúdame na pietne akty
pri pomníku Smútiaca mať, nevynecháme
slávnosť Dňa matiek, k Mesiacu úcty k
starším, vianočné slávnosti. Spolupracujeme s Miestnym odborom Matice slovenskej v Štrbe i Základnou organizáciou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
v Štrbe. Každoročne v jeseni, s finančnou
podporou obce, organizujeme zájazd do
Poľska.
Príjemným spestrením sú vzájomné gratulácie k narodeninám, vianočná kapustnica, či fašiangový večer. Za finančnú podporu ďakujeme obci Štrba, Pozemkovému
spoločenstvu Urbár a Poľnohospodárskemu družstvu v našej obci.
Myslím, že je pre nás dobre mať pocit
spolupatričnosti a vedieť, že je nám spolu
veselo a zdieľame spolu i smutné chvíle.
Sú to stretnutia plné vrúcnosti a radi by
sme na ne prizvali aj ďalšie dôchodkyne
bez rozdielu veku. Každá si nájde to svoje,
prispeje radami i skúsenosťami.
Nuž, zapíšme si do mysle, že v živote
ide o viac, než len napĺňať činnosťou každý okamih, dokážme si vyhradiť istú časť
našich dní pre oddych, pre pokoj...
Mária Jonasová
predsedníčka Klubu dôchodcov
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Miestny odbor Matice slovenskej

Maša Haľamová, spisovateľka, ktorá žila
na brehu Štrbského plesa vo vile Marína
a mala vrúcny vzťah k Štrbe a k okoliu.
Peter Pavol Zgúth Vrbický, básnik a učiteľ, ktorý niekoľko rokov pôsobil v Štrbe. Na
hroboch týchto osobností, pochovaných na
tak významnom mieste, sme položili vence
a zapálili sviečky na znak toho, že Štrbania
na nich nezabudli.
Stalo sa už pekným zvykom, že štrbskí

Miestny odbor Matice slovenskej v Štrbe
má za sebou ďalší úspešný rok svojej činnosti. Podarilo sa nám splniť väčšinu úloh,
ktoré sme si naplánovali a pritom tie úlohy
neboli jednoduché. Stali sme sa pevnou
súčasťou spoločenského, kultúrneho a historického diania v našej obci. Od začiatku
sme hovorili, že nechceme byť organizáciou,
ktorá od obce len niečo
žiada, ale je schopná pre
obec aj niečo urobiť.
Už tretiu sezónu sa
štrbskí matičiari podieľali na archeologickom
výskume v Šoldove. Dobrú spoluprácu s archeológmi považujeme za
prvoradú, lebo z Matice
slovenskej v Štrbe vzišla
iniciatíva obnoviť vykopávky v Šoldove a prispieť tak k obohacovaniu
historického povedomia
našich rodákov. Keďže
aj niektorí archeológovia
vstúpili do radov štrb- Štrbskí matičiari pri hrobe Maše Haľamovej.
skej Matice, tak si myslím, že tá spolupráca je na dobrej úrovni.
matičiari si v druhej polovici júla pripomínajú
V minulom roku sme sa rozhodli, že nav- vyhlásenie zvrchovanosti (17. júla 1992) zaštívime srdce Matice slovenskej – Martin. pálením vatry a pravým štrbským gulášom.
Popri návšteve Ústredia Matice, sme sa Čoraz viac ľudí prichádza na Strelnicu, aby si
poklonili pamiatke troch významných osob- uctilo tento prvý krok k našej samostatnosností, ktoré odpočívajú na Národnom cinto- ti. Vidíme ale sami, že z tej samostatnosti
ríne a boli nejako spojené so Štrbou. Boli to: a zvrchovanosti nám niekto poriadne ukrajuJán Kunaj, rodák zo Štrby, bol richtárom je a musíme čoraz viac počúvať nariadenia
Martina na začiatku 20. storočia a venoval z Európskej únie, ktorá má snahu potláčať
svoj pozemok pod prvú budovu Matice slo- národné povedomie a vlastenectvo na úkor
venskej v Martine.
globalizácie a nadnárodných záujmov.

Pred zapálením Vatry zvrchovanosti.

Štrbskí matičiari sa zúčastňovali aj
pietnych spomienok, či už oslobodenia
obce, konca 2. svetovej vojny, alebo vyhlásenia Slovenského národného povstania.
Kolektívny člen Matice slovenskej, folklórny súbor Štrbän sa zúčastnil asi 20
spomienkových akcií, kde svojími vystúpenia spríjemnil ich atmosféru.
Dnes často počúvame otázku, na čo
nám je Matica slovenská v 21. storočí? Jej
význam je taký istý,
ako v jej začiatkoch. Zachovávanie kultúrneho
a historického dedičstva
svojich predkov. Viesť
mládež k vlastenectvu,
národnej hrdosti, aby
poznávali svoj rodný
kraj, boli hrdí na svojich
predkov a poznali dejiny, ale aj súčasnosť Štrby a mali k nej úprimný
vzťah.
Štrbania si založili Maticu slovenskú už v roku
1863 tak, ako v Martine, čo svedčí o vysokom národnom povedomí našich predkov. Myslím si, že to povedomie zostalo
v nás, keď v Štrbe máme 120 členov od
najmladšej až po najstaršiu generáciu
a stále prichádzajú ďalší. Čo nás mrzí je
to, že Matica slovenská nedostáva adekvátny priestor v súkromných, ale ani vo
verejnoprávnych médiách. Iba vtedy,
keď prebiehajú súdne konania ohľadom
sprenevery peňazí, alebo národného pokladu. Áno, je potrebné tieto kauzy vyšetriť, ale treba aj povedať, že najväčším
pokladom Matice slovenskej sú miestne
odbory, také ako ten náš v Štrbe, kde
ľudia nezištne, bez nároku na odmenu
dokážu pracovať pre našu obec a Slovensko. Preto chcem všetkým poďakovať, ktorí stáli po celý rok po mojom boku
a verím, že ešte toho spoločne veľa urobíme. My, matičiari sa riadime heslom, že
Štrba bez nás by žila aj naďalej, ale my
by sme bez Štrby žiť nedokázali, preto sa
snažíme pre ňu aj niečo urobiť.
Naše poďakovanie patrí za pomoc
v roku 2016 Obci Štrba, Pozemkovému
spoločenstvu Urbár Štrba, Poľnohospodárskemu družstva Štrba, Jánovi Chovanovi a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek
spôsobom pomáhali.
Michal Pavela,
predseda MO MS v Štrbe
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Základná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov

doline, upravila hroby vojakov, čo padli počas
2.svetovej vojny a sú pochovaní na miestnom
cintoríne. Text P.G. Hlbinu na podstavci sochy
Smútiaca mať „Večná Vám sláva v našich srdciach, večná Vám pamäť v našich dejinách“
tak môže návštevníkov v tomto regióne osloviť
pravdivo a účinne.
Členovia ZO SZPB vzdali hold tým, ktorí
padli za našu slobodu okrem spomínaných
slávností v Štrbe aj na slávnosti SNP na Pod-

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa
3.2.2017 zišli na výročnej členskej schôdzi.
Ich statoční predkovia, bývalí členovia tejto
organizácie – vojaci a partizáni z 2. svetovej
vojny už snívajú svoj večný sen, ale sú miesta,
kde sa na nich pravidelne spomína. Tradičné sú pietne akty kladenia vencov pri
pomníkoch a pamätných tabuliach a konajú sa pri výročiach oslobodenia obce
a Slovenského národného povstania.
V Štrbe je takýmto miestom pamätník
Smútiaca mať. Tvorí ho socha z pieskovca, symbolizujúca matku, čo oplakáva
svojich synov. Je to dielo akademického
sochára Miroslava Ksandera a architekta Jána Svetlíka. Bolo odhalené v roku
1964 a už dávnejšie si vyžadovalo
reštaurovanie.
Na výročnej členskej schôdzi odznelo veľké poďakovanie obci Štrba a starostovi Michalovi Sýkorovi, ktorý je
zároveň tajomníkom tejto organizácie,
za vynaložené úsilie na úspešné zrealizovanie projektu. Táto národná kultúrna
pamiatka bola v roku 2016 Obcou Štrba
zreštaurovaná, čo prispelo k tomu, aby Na oslavách 72. výročia SNP v Kališti.
sa celý areál stal dôstojnejším miestom
pietnych aktov.
banskom, pri pomníku padlých partizánov na
Členovia ZO SZPB, ale aj ostatní občania Štrbskom Plese i pri pamätnej tabuli padlých
sú hrdí na to, že obec Štrba sa zodpovedne železničiarov na železničnej stanici v Tatranvenuje oprave a starostlivosti aj o ďalšie pa- skej Štrbe.
mätníky spadajúce do katastra obce, ale aj na
Oblastný výbor SZPB umožnil našim členom
Podbanskom na Partizánskej lúke a v Tichej zúčastniť sa na ďalších oslavách SNP, a to na

Základna organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých
Minuloročná činnosť ZO SZZP v Štrbe
bola pomerne pestrá na poznávacie, turistické, kultúrne, relaxačné i spoločenské
vyžitie členov.
Rok 2016 sme začali trocha netradične
- návštevou predstavenia Rysavá jalovica v divadle Spišskej Novej Vsi. Nasledovalo ďalšie divadelné predstavenie v Spišskej Sobote s titulom Večera vtákov, alebo
jeden blbec na večeru.
26.2.2016 sa konala výročná členská schôdza v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe, kde sme vyhodnotili rok 2015, vypočuli si
správu o hospodárení, zablahoželali jubilantom
a schválili plán činnosti na rok 2016.
V marci sme zorganizovali turistický výlet
na Hrebienok, kde sme obdivovali ľadové sochy i krásu tatranskej prírody.

stretnutí generácií, kde sa spolu s potomkami
obetí stretli na mieste vypálenej osady Kalište.
Ďalej využili pozvanie na oslavy SNP a výsadku Parabrigády v Krpáčove a nezabudnuteľné
zážitky si odniesli z centrálnych osláv 72. výročia SNP 29. augusta 2016 v Banskej Bystrici.
Všetci zúčastnení úprimne ďakujú za možnosť
navštíviť tieto pamätné miesta a slávnosti.
V roku 2017 členovia ZO chcú ďalej pokračovať v mapovaní hrdinských bojov na Slovensku a do uznesenia si dali zorganizovať
návštevu Dukly a okolia, kde sa odohrala
jedna z najkrvavejších operácií 2. svetovej vojny.
Na výročnej členskej schôdzi odznelo
presvedčenie o tom, že hlavne mládeži
treba pripomínať našu slávnu minulosť
a vychovávať ju k vlastenectvu. Príkladom je starostlivosť žiakov ZŠ o hroby
neznámeho vojaka a desiatnika Kajabu,
ktorí sú pochovaní na našom cintoríne.
Súťaž Medzníky 2. svetovej vojny, ktorú
organizuje Oblastný výbor SZPB, má za
cieľ rozšíriť vedomosti žiakov v tejto problematike a základná škola by mala venovať príprave žiakov viac úsilia.
Tajomník Oblastného výboru RSDr. Ján
Pavlovčin pri príležitosti 70. výročia vzniku SZPB odovzdal ďakovné listy a čestné
uznania za oživovanie a zachovávanie tradícií SNP v národnooslobodzovacom boji
proti fašizmu a za aktívnu pomoc v prospech
ZO SZPB Obecnému úradu a Základnej škole, Pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba
a viacerým členom základnej organizácie.
Anna Gejdošová,
ZO SZPB Štrba

V júni na celodennom poznávacom zájazde vadlo v Spišskej Sobote a videli sme komédiu
sme absolvovali prehliadku dreveného artiku- z hereckého života s názvom Premiéra.
lárneho kostola v Kežmarku, prehliadku LoRok sme ukončili slávnostnou členskou
veckého zámočku v Tatranskej Javorine, po- schôdzou „VIANOCE 2016“ v Zasadačke
kračovali sme návštevou poľského mestečka spoločenského domu v Štrbe.		
Zakopané a vyviezli sme sa na Gubalowku.
Oľga Bartošová,
V lete sme sa stretli na prehliadke ŠtrbZO SZZP
skej drevenice a pokračovali sme
na športovom štadióne pri grilovačke, dobrej nálade a zábavných súťažiach.
Dominantnou akciou minulého
roka bol zájazd na Liptovskú Maru,
zažili sme plavbu loďou, navštívili
sme drevený kostol v Svätom Kríži
a boli sme aj na prehliadke miniatúrnych stavieb v Jánskej doline
pri Liptovskom Jáne.
V októbri sme navštívili popradský Aquapark.
V novembri sme navštívili di- Z rokovania na výročnej členskej schôdzi.
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nová webová stránka obce - www.strba.sk
Obecné webové sídlo slúži ako dôležitý zdroj informácií pre občanov, podnikateľov a návštevníkov obce Štrba. Web musí byť čo najjednoduchší,
prehľadný a prístup k informáciám musí byť rýchly, aby sa návštevníci webu mohli pohodlne a rýchlo dostať k informáciám, ktoré hľadajú. Weby
verejnej správy musia rešpektovať pravidlá pre slabozrakých a nevidiacich a musia sa optimálne zobrazovať na každom zariadení, čiže musia byť
prístupné a čitateľné na mobilnom telefóne, tablete aj počítači. Weby obcí a miest musia byť realizované v zmysle platných zákonov. Platným zákonom o informačných systémoch verejnej správy je zákon č. 275/2006. Dodržiavať je potrebné aj výnos O štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy č.55 z roku 2014, ktorý vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Pôvodná internetová stránka obce Štrba bola
spustená v roku 2011. Webstránka obce sa
neustále vyvíja a takmer denne na nej pribúda
obsah. Po 5-ročnej prevádzke ju bolo potrebné
zmodernizovať.
Obec Štrba sa rozhodla pre tvorbu nového
webového sídla ešte v prvom polroku 2016. Za
realizátora si vybrala spoločnosť Originals, s.r.o.
so sídlom v Poprade. Práce na novej webstránke
začali v máji a k spusteniu došlo v januári 2017.
Nová internetová stránka využíva populárny
open-source redakčný systém Wordpress, do
ktorého bola doprogramovaná šablóna a niekoľko modulov, ktoré zabezpečujú funkčnosť jednotlivých podstránok. V spolupráci s prednostkou obecného úradu a pracovníkmi jednotlivých
oddelení obecného úradu sme na začiatku navrhli novú štruktúru podstránok a nové riešenie
navigácie návštevníkov webstránky.
Webstránka je responzívna a jej vzhľad sa
prispôsobuje zariadeniu. To znamená, že na
mobilnom telefóne sa menu zobrazuje inak ako
na počítači, nie je potrebné približovať stránku
a je dostatočne čitateľná, aby ju bolo možné
pohodlne prezerať aj na mobiloch a tabletoch.
Kompletne sa zmenilo aj administrátorské
rozhranie a spôsob spravovania článkov a do-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kumentov na webe. Cieľom je, aby jednotlivé
aktuality, články a dokumenty boli prideľované
k správnym kategóriám a organizáciám, aby sa
postupne tvoril archív správ aj o inštitúciách a
organizáciách pôsobiacich v obci.
Nové riešenie webstránky taktiež zlepšuje
optimalizáciu pre vyhľadávače a zdieľanie článkov na sociálnych sieťach. Túto možnosť chcú
využívať aj pracovníci obce a postupne aktuality zdieľať aj na Facebook stránke https://www.
facebook.com/obecstrba.
Nová webstránka je rozdelená na 4 hlavné
časti. Prvou časťou je Samospráva. V tejto vetve sa nachádzajú informácie o obci, predstaviteľoch obce Štrba, zápisy z komisií a obecného
zastupiteľstva, všeobecné záväzné nariadenia
obce a informácie o obecnom úrade a kontaktoch. V časti Samospráva sa nachádzajú aj
všetky informácie, ktoré musia byť zverejňované podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám.
Druhou časťou sú Inštitúcie a organizácie. Je
to zoznam všetkých organizácií pôsobiacich v
obci. Nachádzajú sa tu aj informácie a kontakty
na zdravotnícke zariadenia, školy, poštové úrady, zoznam cirkví, športových klubov, atď.

Tretia dôležitá časť je sekcia Ako vybaviť.
Snahou bolo čo najjednoduchšie rozdeliť obsah
podľa toho, čo návštevníci hľadajú. Ak občan
potrebuje vybaviť nejaký stavebný úkon, nájsť
sadzby daní alebo má záujem o poskytovanie
sociálnych služieb, mal by sa k požadovanej informácii dostať maximálne na tri kliknutia.
V štvrtej časti je Kultúra, voľný čas a iné. Tu
sa nachádza kalendár podujatí v obci, vo Vysokých Tatrách, informácie o kultúrnom živote v
obci, o histórii i fotogaléria.
Prepracovaný je aj archív vydaní Štrbských
novín, ktoré si môžu návštevníci pohodlne prezerať online.
Aktuálne ešte presúvame niektoré fotogalérie a staršie články, články z novín o histórii,
no už teraz sa na stránke nachádza viac ako
230 podstránok, 700 článkov a zverejnených
je viac ako 6000 dokumentov a viac ako
20 000 fotografií.
Priemerne navštívi stránku 300 ľudí denne a
za rok 2016 bolo na stránke spolu 104 000 jedinečných návštevníkov, ktorí si zobrazili stránku takmer 900 000-krát.		
Matúš Jančík,
realizátor web stránky
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Primátorka mesta Lurdy navštívila Štrbské Pleso
Koncom mesiaca január navštívili Prešovský kraj zástupcovia partnerského
regiónu – departmentu Horné Pyreneje z Francúzska na čele s primátorkou
pútnického mesta Lurdy.

Spoločná fotografia pod mostíkmi na Štrbskom Plese.

Primátorka mesta Lurdy Josette Bourdeu so starostom obce. Počasie bolo
slnečné a umocnilo krásny dojem z prehliadky Štrbského Plesa.

Počas návštevy delegácie obidvoch regiónov z Horných Pyrenejí a z Prešovského kraja sprevádzal starosta obce Michal Sýkora.
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centrálne vykurovanie na sídlisku lieskovec v tatr. štrbe
Nakoľko sa v súčasnosti vyhrotila problematika cien elektrickej energie v celej SR, pozrieme sa, aký dopad to má na cenu tepla u nás.
V tomto príspevku sa venujem najmä podielu elektriny v cene tepla CZT (centrálneho zásobovania teplom) Lieskovec v Tatranskej Štrbe. Elektrina
je súčasťou variabilnej zložky ceny tepla.
Elektrina sa v procese výroby tepla spotrebúva na riadenie výroby a distribúciu. Vo
výrobe tepla je to riadiaci a bezpečnostný
proces pomocou PC, pri spaľovaní plynu v
kotloch je to pohon ventilátorov a v procese distribúcie je to pohon čerpadiel a
servoventilov.
Z pohľadu finančných nákladov sa elektrina podieľa na cene tepla len 4%. V minulosti bol tento podiel až 11%-ný. Zníženie
podielu nákladov elektriny v cene tepla prebieha už niekoľko rokov spôsobom výmeny
18-ročných čerpadiel za nové, elektronicky
riadené čerpadlá so zabudovanými frekvenčnými meničmi, ktoré dokážu variabilne
meniť ich výkon podľa aktuálnej potreby.
Počet čerpadiel v sústave CZT Lieskovec
je 23 ks, z čoho vymenených za nové je už
16 ks. Takáto investícia je vysoko rentabilná a jej návratnosť je 1,5 roka. Napríklad
za rok 2016 bola platba za spotrebovanú
elektrickú energiu o 2 400 € nižšia ako rok
predtým. Táto úspora sa okamžite prenáša
do VZ ceny tepla a vo vyúčtovacích faktúrach za teplo sa ihneď vráti spotrebiteľom.

Pre rok 2017 bolo deklarované zo strany dodávateľov elektrickej energie zlacnenie činnej zložky ceny elektriny o cca
5%, čo sa aj stalo. Problém však nastal
v úprave distribučných poplatkov, ktoré
pozostávajú najmä z čiastok:
~ tarifa za podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (slnečné elektrárne),
~ tarifa za podporu elektriny vyrobenej
vysokoúčinnou kombinovanou výrobou,
~ tarifa za elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia (hnedouhoľné bane Prievidza),
~ odvod do Národného jadrového fondu
(výstavba jadrových elektrární a likvidácia jadrového odpadu,
~ tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie (týka sa len väčších odberateľov),
~ tarifa za prístup do distribučnej siete
– za výkon (podľa amperickej hodnoty
hlavného ističa odberateľa).
Táto posledná položka ceny elektriny
vyvolala búrku nevôle. Distribučné spoločnosti si nedali tú námahu, aby upozornili odberateľov na zmenu podmienok

fašiangový sprievod
Fašiangy sú doba od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangu, spojené s
radovánkami a hodovaním.
V Štrbe tradícia fašiangových sprievodov
nebola, štrbské fašiangy boli známe trojdňovými svadbami, bohatými na piesne a zvyky.
V domácnostiach sa pražili pankušky (šišky).
Tanečný odbor Základnej umeleckej školy v Štrbe a Folklórne združenie Štrbianček po niekoľkoročnej prestávke opäť zorganizovali fašiangový
sprievod, pričom sa inšpirovali liptovskými zvykmi a tradíciami. Sprievod prešiel ulicami obce so
začiatkom pri budove Základnej umeleckej školy
smerom k Obecnému úradu v Štrbe. Tam si deti
zatancovali na pódiu a pokračovali tanečným
krokom do centra obce. Sprievod ukončili fašiangovým pohostením v zasadačke Spoločenského
domu, ktoré pripravili mamky a staré mamky
a do tradičného pohostenia prispel aj Pavol Otčenáš z Reštaurácie Martek. Prvýkrát sa sprievodu
zúčastnili aj žiaci Tanečného odboru Základnej
umeleckej školy z pobočky v Šuňave.

tejto položky. Ak by sa tak stalo, každý
odberateľ by si zavčasu mohol požiadať
(za poplatok) o optimalizáciu (výmenu)
hlavného ističa. Vo veľkej väčšine prípadov sú ističe na vstupe do odberného
miesta predimenzované. Napr. namiesto
20 A ističa je inštalovaný až 200 A istič. V cene to potom podľa nových podmienok môže byť aj 100% či až 1000%
navýšenie! Ten, kto má inštalovaný
optimálny istič na vstupe do odberného
miesta, sa zvyšovania ceny obávať nemusí.
Čo vás ako odberateľov tepla a nás
ako výrobcu tepla najviac zaujíma, je
cena tepla pre rok 2017. Cena tepla pre
CZT Lieskovec v Tatranskej Štrbe už 5-ty
rok za sebou klesá. Výraznému poklesu
ceny tepla v tomto roku napomohol minuloročný klesajúci vývoj svetových burzových cien plynu na trhu. Preto aj cena
tepla v tomto roku bude výrazne nižšia
(cca 10%), ako v roku predchádzajúcom.
Marian Štefanka,
konateľ Domovina Tatry, s.r.o.
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pozvánka do obecnej knižnice
Marec už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Kniha, najväčší
priateľ človeka od vynálezu kníhtlače, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či
starých.
Marec je mesiac knihy už od roku 1955,
kedy ho v bývalom Československu vyhlásili
na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy.
Martin Hrebenda Hačavský
(10. 3. 1796–16. 3. 1880) bol šíriteľom
slovenskej a českej knihy. Narodil sa a aj
zomrel v marci. Paradoxne bol slepý, to mu
však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a
ich zachraňovaniu. Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským
ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali
prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú
zbierku kníh daroval Matici slovenskej a
prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.
Kniha nás sprevádza už od kolísky. Rodičia nám čítali a ukazovali obrázky, ktoré nás
učili hovoriť.
V rámci tohto mesiaca knižnice pripravujú
rôzne zaujímavé podujatia pre svojich čitateľov. Aj naša Obecná knižnica v Štrbe so svojou pobočkou v Tatranskej Štrbe pripravuje
v marci – mesiaci knihy zaujímavé podujatia
pre všetky vekové skupiny. Pre deti a mládež pripravujeme zážitkové čítanie z knihy

Opice z našej police s priblížením tvorby
spisovateľky Kristy Bendovej. Pre základnú
školu je pripravený cyklus bibliograficko-informatických príprav Historický vývoj knihy,
rôzne súťaže, kvízy, čitateľské besedy a maratóny. Pripravili sme pre nich aj hodiny knihovníckej gramotnosti – „Ako sa orientovať
v knižnici“ a „Ako vyhľadať správnu knihu“.
Pre najmenšie deti z materskej školy sú
pripravené rozprávkové dopoludnia s čítaním rozprávkových kníh, hádaním hádaniek,
čítaním úryvok z kníh s hádaním, z akej je
to rozprávky.
Všetci čitatelia, ktorí sa zúčastnia akcií poriadaných knižnicou budú aj odmenení.
Už tradíciou je v marci mesiaci knihy zápis
prváčikov za čitateľov do našej knižnice. Nebude to inak ani v tomto roku.
Hovorí sa, že kniha je najlepší priateľ človeka, snažíme sa preto, aby aj deti spoznali

Začal sa marec mesiac knihy
„Kto sa chce stať vzdelaným,
musí nad zlato vážiť si knihy.“
(Ján Amos Komenský)
jej krásu i v dnešnej dobe, ktorá patrí internetu.
Pre dospelých sme pripravili besedu
o knižnici a jej novinkách.
Srdečne pozývame všetkých čitateľov
do Obecnej knižnice v Štrbe aj do pobočky
v Tatranskej Štrbe, kde je pre čitateľov rôznych vekových skupín pripravené množstvo
noviniek, ktoré si môžu vypožičať.
V roku 2016 sme pre čitateľov zakúpili
379 rôznych knižných noviniek, ktoré čakajú len na svojich čitateľov. Za toto množstvo
by sme chceli poďakovať aj sponzorom, a to:
PD Štrba, PS Urbár Štrba a anonymným darcom. Z fondu na podporu umenia sa nám
v minulom roku podarilo získať grand v hodnote 1 000 € na nákup nových kníh.
Ing. Štefánia Srebalová

Obecná knižnica v Štrbe je otvorená v utorok a štvrtok od 13,00 hod. – 17,30 hod.
Pobočka knižnice v Tatranskej Štrbe je otvorená pondelok, utorok, štvrtok, piatok
od 9,00 hod. – 11,00 hod., v stredu od 13,00 hod. – 17,00 hod.
Členské je pre čitateľov do 14 rokov 2 € za rok.
Členské pre dospelých čitateľov je 4 € za rok.
Dôchodcovia zdarma.
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deň učiteľov
Opäť sa blíži deň – 28. marec, keď si každoročne pripomíname narodenie pedagóga, filozofa,
spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského. Deň, ktorý je spoločným sviatkom všetkých
učiteľov. Práve tých, ktorí obetavo vzdelávajú a vychovávajú, pomáhajú rozširovať vedomosti
a poznanie, cibria talent, zveľaďujú zručnosti, podávajú pomocnú ruku handicapovaným, dávajú
šancu všetkým vstupovať cez školu a školské zariadenia do života.
Ako sme už spomenuli, Deň učiteľov sa
v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670). V iných
krajinách sveta si pedagogickí pracovníci
svoj deň pripomínajú 5. októbra. Vyhlásila
ho OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1993 za Medzinárodný deň
učiteľov s cieľom pripomínať si spoločné
podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.
O tom, že povolanie učiteľa je náročné,
vyžaduje veľa trpezlivosti a múdrosti, sa
už veľa popísalo. Za prácu učiteľov ale najviac hovoria výsledky žiakov.
Naši štrbskí žiaci
Základnej školy absolvovali
množstvo
súťaží na školskej,
obvodovej i okresnej
úrovni. Na olympiáde
zo slovenského a anglického jazyka boli
úspešné Ivona Cierbusová a Daniela Mrázová, na olympiáde
z geografie boli až 4
riešitelia, a to: Meggy
Evans, Ivona Cierbusová, Filip Čunderlík a Miloš Jacko. Karin
Bieliková a Miloš Jacko boli úspešní aj na
dejepisnej olympiáde. Z literárnych súťaží na okresnej úrovni žiaci absolvovali
Šalianskeho Maťka. V športových súťažiach si žiaci v rámci okresu zmerali sily
v cezpoľnom behu školských družstiev,
v cezpoľnom behu Tatranskej lyžiarskej
ligy a žiaci z I. stupňa sa celoročne zapájajú do hokejbalovej žiackej ligy.
V Základnej umeleckej škole sme mali
úspešných účastníkov Okresného kola Slávik Slovenska 2016, kde Ľudmila Hurajtová obsadila 1. miesto a Lukáš Barilla
3. miesto.
Súťaživé a šikovné sú aj deti z našej materskej školy, ktoré potešia pani učiteľky
a svojich rodičov básničkami, pesničkami,
či iným zručnosťami.

Vaše šťastie je medzi deťmi.
Dávate sa im, zjasnievate ich dni.
Mäkkými prstami vnikáte pod
kožu detských snov a modelujete
výhonok človečí.
Vďaka vám za ten vzácny dar
múdrosti a citu!

káblová televízia

Vážení pedagógovia, milí učitelia našich škôl!
Vybrali ste si veľmi náročné povolanie.
Svojím profesionálnym prístupom, odbornosťou a skúsenosťami formujete a rozvíjate
vedomosti, nadanie, intuíciu, umelecký, jazykový, či športový talent a praktické zručnosti
mladých ľudí, čím ich pripravujete do života.
Stalo sa peknou, už niekoľkoročnou tradíciou, že v marci pri príležitosti Dňa učiteľov
sa stretávame v obradnej sieni, aby sme
vám vyslovili naozaj úprimné poďakovanie.
Nebude to inak ani tohto roku, kedy našich
pedagógov slávnostne pozdravíme 31. marca v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe.
Chceme vám aj prostredníctvom Štrbských novín popriať, aby sa vám vo vašej
práci darilo, aby ste mali veľa vnímavých
a múdrych detí, úctu a vďaku od rodičov
a žiakov.
Ing. Anna Hurajtová

Začiatkom roka avizovali české komerčné
televízie PRIMA a NOVA ukončenie vysielania
na Slovensku. Slovenským operátorom televízneho vysielania ponúkli náhradu programov vo
formáte stanice PRIMA PLUS a stanice NOVA
INTERNATIONAL, ktoré plne nahradili hlavné
vysielacie kanály.
Vzhľadom k uvedeným zmenám, boli 15. 2.
2017 ponúkané stanice zaradené do vysielacej
programovej skladby. V termíne od 1. 3. 2017
dôjde k ukončeniu vysielania ďalších staníc
skupiny NOVA na území Slovenska, a to stanice NOVA GOLD /TELKA/, NOVA CINEMA a iné.
Na základe vyššie uvedeného vás upozorňujeme, ak sa vám neobjaví obraz na pôvodných
vysielacích kanáloch, je potrebné opätovné
preladenie programov v digitálnom vysielaní.
O ďalšom postupe pri nahlásenej zmene operátormi vás budeme informovať prostredníctvom
miestneho rozhlasu.
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zpoz informuje
Zbor pre občianske záležitosti v našej obci pôsobí niekoľko desiatok rokov. Členovia tohto kolektívu spríjemňujú krásne životné okamihy pri
obrade uzavretia manželstva, uvítania detí do života, prijatia prvákov a deviatakov našej školy, pri okrúhlych životných jubileách alebo významných
návštevách. Zbor zohráva svoju úlohu neraz aj pri pohrebných rozlúčkach našich spoluobčanov a pravidelne pri Pamiatke zosnulých.

Uvítanie detí do života.

V súvislosti s činnosťou Zboru pre občianske záležitosti vám chceme priblížiť
zopár spresňujúcich informácií k aktom,
ktoré kolektív ZPOZ vykonáva:
» Na slávnosť uvítania detí do života
pozýva ZPOZ dvakrát do roka, na jar a jeseň. Pozývané sú novonarodené deti a ich
rodičia podľa toho, kde má matka dieťaťa
v čase narodenia nahlásený trvalý pobyt.
» Smútočná relácia pri úmrtí občana sa
spracováva na základe požiadania rodiny.
V prípade, že si rodina praje odvysielanie
takejto relácie, je potrebné informácie
o pozostalom oznámiť na obecný úrad, čím
sa vyjadrí súhlas s jej odvysielaním.
» Blahoželanie k životnému jubileu je
zasielané v písomnej forme všetkým spoluobčanom, ktorí sa dožívajú okrúhleho
jubilea 50, 60, 70 a 80 rokov. Po dovŕšení
veku 80 rokov sa blahoželá všetkým jubilujúcim.

„naj v cestovnom ruchu...“
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska udelila aj v tomto roku ocenenia osobnostiam, zariadeniam, zamestnancom
a produktom, prispievajúcim k rozvoju cestovného ruchu v Prešovskom kraji. O udelení ocenenia osobnostiam a produktom rozhodla odborná
porota. Najlepšie zariadenia a zamestnancov vyberala verejnosť v online hlasovaní, nominácie na ocenenie zasielala organizátorom široká
verejnosť.
Ocenenie za celoživotný
prínos v cestovnom ruchu
Prešovského kraja získal
Peter Chudý, ktorý celý
svoj pracovný život pôsobí vo Vysokých Tatrách.
V apríli oslávi 65. narodeniny a stále je mimoriadne aktívny v rôznych
oblastiach rozvoja turizmu
a športu. Svoje pôsobenie
začal v štátnych kúpeľoch
Štrbské Pleso (1975 –
1991), potom pôsobil v
oblasti športu v ŠKP Štrbské Pleso (1992 – 2004)
a napokon ako výkonný
riaditeľ Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry
(2004 – 2014). Keďže aktívne pracoval ako dobrovoľný lyžiarsky funkcionár

Ocenení Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska za rok 2016 počas medzinárodného veľtrhu CR
Slovakiatour v Bratislave na konci januára 2017.
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pri organizovaní medzinárodných lyžiarskych pretekov na Štrbskom Plese,
zaslúžil sa výraznou mierou o úspešnú
propagáciu Vysokých Tatier v zahraničí.
Rozvoju cestovného ruchu sa tiež venoval
ako poslanec Vysokých Tatier za mestskú
časť Štrbské Pleso.
Peter Chudý je stále aktívny – pripravuje
štatistiky návštevnosti Vysokých Tatier i
celého regiónu a neustále sa aktívne podieľa na organizovaní lyžiarskych športových
podujatí. Patrí k popredným tatranským
lyžiarskym činovníkom (medzinárodný
rozhodca štýlu FIS v skoku na lyžiach a
technický delegát FIS v severskej kombinácii). Významne sa podieľal na organizovaní všetkých troch doterajších Zimných
univerziád v Tatrách. Bol zainteresovaný
aj do oboch kandidatúr Popradu–Tatier na
Zimné olympijské hry. Je držiteľom medaily Pierre de Coubertaina, ktorú mu udelil
Medzinárodný olympijský výbor za podporu rozvoja olympizmu a ďalších ocenení.
V kategórii vzdelávanie v cestovnom ruchu bolo ocenenie udelené Petrovi Slančovi, riaditeľovi Strednej odbornej školy Horný Smokovec. V škole pôsobí 35 rokov, od
roku 1999 ako jej riaditeľ. O kvalite školy a
odbornej úrovni svedčí vyše 90% zamestnanosť absolventov. O školu je vysoký
záujem, žiaci sa vzdelávajú pod vedením
skúsených pedagógov, ktorí sa podieľajú
na formovaní budúcich odborníkov v oblasti gastronómie a v cestovnom ruchu s
dôrazom na prax a cudzie jazyky.
Ocenenie za podnikanie v cestovnom ruchu poputovalo do Pienin manželom Dane
a Jánovi Korčákovým. Manželia stoja za
obnovením kúpeľnej tradície v Červenom
Kláštore. Zveľadili chátrajúce rekreačné
zariadenie, ktoré prebudovali na atraktívnu
dovolenkovú dedinku Dunajec Village. Postupným zveľaďovaním a rekonštrukciami
obnovili kúpeľnú tradíciu zo začiatku 19.
storočia a v roku 2012 otvorili Kúpele
Červený Kláštor – Smerdžonka využívajúce liečivú vodu a priaznivé klimatické
podmienky. Areál navyše ponúka mnoho
atrakcií a je dejiskom významných podujatí v regióne. Od januára 2017 je vďaka
ich aktivitám Červený Kláštor kúpeľným
miestom a tak sa zaradil medzi 23 kúpeľných miest na Slovensku.
Za rozvoj cestovného ruchu ocenila porota Michaelu Rafajovú. V cestovnom ruchu Prešovského kraja pôsobí vyše trinásť
rokov, z toho jedenásť rokov pracovala v
regióne Vysokých Tatier ako regionálny
zástupca SACR. Jej aktivity sú zároveň
prepojené s aktívnou spoluprácou so sa-

mosprávami a rozličnými organizáciami
cestovného ruchu. Je spoluautorkou mnohých marketingových aktivít, reprezentovala región na výstavách cestovného ruchu
doma i v zahraničí, stojí za tvorbou itinerárov a plánov ciest pre zahraničných touroperátorov a novinárov, ale aj za realizáciou
prieskumov a databáz, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rozvoja cestovného ruchu.
Odborná porota tiež rozhodla o NAJ produktoch cestovného ruchu za rok 2016,
ktorými sa stali popradský festival Made
in Slovakia 2016 a tatranské Medvedie dni
2016. Piaty ročník festivalu Made in Slovakia prilákal do Popradu počas štyroch
dní viac ako 50 000 návštevníkov. Festival
vytvorili nadšenci z OZ Pre mesto, ktorí za
päť rokov dokázali vytvoriť festival s celoslovenským významom. Podujatie totiž

ako Poľsko-slovenský dom. Za desať rokov
svojej pôsobnosti zorganizovalo zariadenie vyše 560 rôznych podujatí, koncertov,
divadelných predstavení, výstav, športových súťaží, tvorivých dielní a seminárov.
Zároveň slúži ako miesto nadväzovania
kontaktov a výmeny skúseností medzi
slovenskými a poľskými partnermi, ale aj s
partnermi z iných krajín. V ocenení strieda
Ľubovnianske múzeum (víťaz 2015) a Múzeum a hrad v Kežmarku (víťaz 2014).
NAJ zábavné/relaxačné zariadenie majú
v Prešove – Lanové centrum Outdoorpark. Areál s lanovými atrakciami dopĺňa
od roku 2016 boulderová stena, ktorá už
stihla hostiť významné nadnárodné súťaže.
Areál je tiež miestom rôznych podujatí.
NAJ informačná kancelária je podľa hlasovania verejnosti Mestská informačná

Ing. Peter Chudý (v strede) pri preberaní ocenenia za celoživotný prínos v cestovnom ruchu Prešovského kraja.

prezentuje výlučne výrobky vyrobené na
Slovensku od minulosti po súčasnosť spolu s atraktívnym sprievodným kultúrnym
programom. Rovnako festival Medvedie
dni presiahol úroveň regionálneho podujatia a patrí k najväčším podujatiam pre rodiny s deťmi na Slovensku. Uplynulý deviaty
ročník Medvedích dní priniesol historicky
najväčšiu návštevnosť podujatia, na Hrebienok prišlo počas štyroch dní 37-tisíc
návštevníkov. Bohatý program prináša
nielen zábavu, ale má aj širší edukatívny
rozmer. Snahou je vzdelávať deti, vyvolať
v nich záujem o prírodu a aktívne trávenie
voľného času.
NAJ kultúrnym zariadením sa stalo Kultúrno-turistické centrum Bardejov známe aj

kancelária Poprad. Poskytuje informácie
o ponuke cestovného ruchu, podujatiach
a atrakciách. Ponúka tiež sprievodcovské
služby.
NAJ ubytovacím zariadením sa stal Hotel Zelená Lagúna**** na brehu Domaše.
NAJ reštauráciou je reštaurácia Poézia
v Hoteli Hviezdoslav v Kežmarku. Titul NAJ
kaviareň/bar/čajovňa si vyslúžila kaviareň
Nestville Chocolate v Hniezdnom. NAJ zamestnancom je Matúš Baláž, ktorý pôsobí
ako čašník vo víťaznej reštaurácii Poézia.
Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo
26. 1. 2017 na medzinárodnej výstave
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v expozícii Prešovského kraja.
KOCR v Prešove
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ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Čestným občanom Štrby je Ing. Ladislav Harvan, CSc., ktorý sa vo februári tohto roku dožil svojich 86 narodenín. Je rodeným Tatrancom a celý svoj
profesijný život prežil práve v tomto regióne, najskôr ako pracovník na Správe TANAP-u a potom ako riaditeľ Tatranskej správy účelových zariadení.
Patrí však k najvýznamnejším funkcionárom a dobrovoľným lyžiarskym činovníkom v histórii slovenského lyžovania. Titul čestný občan Štrby mu bol
udelený v roku 2015 počas Svetovej zimnej univerziády na Štrbskom Plese.

Ing. Ladislav Harvan, CSc.
Ladislav Harvan sa narodil 26. februára 1931 v hájovni pod Kežmarskými žľabmi. Odmala lyžoval. Vyštudoval
Lesnícku fakultu v Brne, počas štúdia
štartoval v roku 1953 v poľskom Zakopanom na akademických MS v lyžovaní,
obsadil 9.miesto v obrovskom slalome.
18 rokov pracoval v Správe TANAP-u
a ďalších 20 rokov /1970 – 1990/ bol
riaditeľom Tatranskej správy účelových
zariadení SO ČSZVT. Počas tohto obdobia 10 rokov viedol aj najväčšiu TJ
Vysoké Tatry, ktorá mala v tých časoch až 1400 členov. Viac rokov bol aj
predsedom Oblastného výboru Horskej
služby. Získal aj trénerskú kvalifikáciu
I. triedy, stal sa ústredným rozhodcom
a technickým delegátom FIS, ale v športe zanechal najvýznamnejšiu stopu ako
funkcionár.
Je málo známou časťou jeho života
skutočnosť, že v decembri 1958 ho vo
funkcii dobrovoľného lyžiarskeho trénera spolu so svojími zverencami, mladými zjazdármi zasiahla mohutná snehová
lavína v Lomnickom sedle na Skalnatom Plese. Stalo sa to 16. decembra
1958 asi o 13.00, keď sa z Lomnického
sedla utrhla lavína, ktorá zasiahla spolu 15 účastníkov sústredenia mladých
lyžiarskych zjazdárov. Väčšine z nich
sa podarilo spred rútiacej lavíny ujsť do
strán, resp. ich z nej vyprostili neskôr.
Napriek veľkému úsiliu sa všetkých nepodarilo zachrániť, v snehovej lavíne vyhasli životy štyroch mladých nádejných
lyžiarov, sám Ladislav Harvan bol ťažko
zranený, mal zlomenú chrbticu, no nezlomnou vôľou a takmer ročnou starostlivosťou v rôznych zdravotníckych
zariadeniach sa k svojmu milovanému
lyžovaniu dokázal vrátiť späť. Táto udalosť iniciovala výstavbu protilavínových
zábran na svahu Lomnického sedla na

ochranu života budúcich generácií, ktoré spoľahlivo slúžia až do dnešných dní.
Srdcovou záležitosťou Ing. Harvana
bola viac ako pol storočie organizácia
našich najvýznamnejších alpských medzinárodných pretekov – Veľkej ceny
Slovenska v zjazdovom lyžovaní, na
ktorej pôsobil až 16 rokov ako riaditeľ
pretekov. Bol jedným z hlavných tvorcov
najslávnejšej éry tohto podujatia, keď
v rokoch 1969–1986 zavítali najlepší
svetoví zjazdári, resp. zjazdárky na Hrebienok a Skalnaté Pleso do Vysokých
Tatier (dovedna 5-krát), pričom v roku
1974 v našich veľhorách vyvrcholil celý
seriál pretekov o Svetový pohár finálovými pretekmi mužov i žien. Bol však
aj členom OV ďalších významných medzinárodných športových podujatí vo
Vysokých Tatrách, napr. predsedom
OV jediných pretekov Svetového pohára v sánkovaní v roku 1981 na umelej
dráhe v Tatranskej Lomnici, či dlhé roky
podpredsedom OV Tatranského pohára
v klasických disciplínach na Štrbskom
Plese. Aj vďaka jeho iniciatíve sa podarilo uskutočniť až dve modernizácie

skokanských mostíkov v Športovom
areáli FIS na Štrbskom Plese, tú prvú pred
Zimnou univerziádou v roku 1987 a tú
druhú pred ďalšou Zimnou univerziádou
v roku 1999.
Ladislav Harvan je aj bývalý šéf
Slovenského lyžiarskeho zväzu a podpredseda federálneho zväzu /v rokoch
1986–1992/. Dlhých 33 rokov bol
členom subkomisie FIS pre stavbu
a schvaľovanie zjazdových tratí, ktorá si
ho ako výraz vďaky zvolila aj za svojho
čestného člena, bol aj členom komisie
FIS pre Európsky pohár. Ako člen jury
zjazdárov sa zúčastnil aj na ZOH 1988
v kanadskom Calgary, Československo
a neskôr Slovensko zastupoval aj na
mnohých zasadnutiach Kongresu FIS
po celom svete.
Počas prípravy i samotnej organizácie MS 1970 v klasickom lyžovaní bol
Ladislav Harvan podpredsedom OV pre
investičnú výstavbu, vďaka čomu sa podarilo dokončiť výstavbu všetkých športovísk i ďalšej potrebnej infraštruktúry.
V roku 1999 pracoval aj ako generálny
sekretár OV IV. Zimných európskych
olympijských dní mládeže EYOD 1999
vo Vysokých Tatrách. Výrazne sa angažoval aj v procese kandidatúry popradského regiónu na usporiadanie ZOH
2002 a 2006, ale v tomto kandidátskom procese bol už jednou z vedúcich
osobností aj v 70. rokoch minulého storočia, kedy toto snaženie tatranských
činovníkov zastavilo negatívne politické
stanovisko z ÚV KSČ z Prahy. Zostavil
so svojími spolupracovníkmi Jánom
Mrázom a Petrom Chudým aj viacero
športových publikácií, mapujúcich históriu alpského i klasického lyžovania vo
Vysokých Tatrách, vrátane jeho najslávnejšej kapitoly, usporiadania nezabudnuteľných Majstrovstiev sveta v klasic-
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kom lyžovaní v roku 1970 vo Vysokých
Tatrách.
Za celoživotnú prácu pre šport bola
Ladislavovi Harvanovi udelená v roku
1993 výročná trofej MOV s názvom
Šport a životné prostredie, v roku 2011
ho SOV prijal za svojho čestného člena
a udelil mu Zlatý odznak SOV. Mesto
Vysoké Tatry ho v tomto roku zaradilo do Tatranskej športovej siene slávy,
v roku 2015 mu bolo udelené čestné
občianstvo obce Štrba.
Spoločne s nebohou manželkou
Emíliou Harvanovou–Butzovou, ktorá
bola svojho času najlepšia slovenská
stolná tenistka /bronzová medailistka z ME 1958 v Budapešti zo súťaže

družstiev/, viedol Ladislav Harvan
k športu aj obe svoje dcéry. Dcéra
Jana Palovičová-Harvanová dnes pokračuje v jeho stopách ako technická delegátka FIS, bola členkou jury
zjazdárskych súťaží žien na ZOH 2002
a 2010 a na minuloročných pretekoch
SP v Jasnej 2016 bola riaditeľkou pretekov. Spolu so svojou sestrou Ivetou
Jaškovou–Harvanovou boli aj členkami
reprezentačného družstva zjazdárok
ČSSR. Slovensko reprezentovala aj jeho
vnučka, zjazdárka Kristína Palovičová
v kategórii junioriek a aj vnuk, hokejista Tomáš Jaško. Mladší brat Ladislava
Harvana, už zosnulý Štefan Harvan, súťažil vo farbách ČSSR v behu na lyžiach

na ZOH 1964 v rakúskom Innsbrucku
a bol viacnásobný účastník legendárneho Vaasovho behu vo Švédsku.
Ladislav Harvan v súčasnosti žije
v Novej Lesnej a napriek svojmu veku
sa neustále zaujíma o športové, najmä
lyžiarske dianie vo Vysokých Tatrách
a svoje bohaté životné skúsenosti neustále spracováva aj vo svojej širokej
publikačnej činnosti, nielen z oblasti
športu, ale aj z histórie horskej záchrannej služby a z histórie svojej rodnej tatranskej osady - Kežmarských Žľabov.
podľa tlačovej správy SOV
voľne spracoval Peter Chudý

Galéria osobností Štrbského športu

Do Galérie osobností športu bola uvedená v roku 2005.
Narodila sa a vyrastala v Tatranských
Matliaroch, kde bolo v zime veľa snehu
a výborné podmienky na lyžovanie. Lyže
si ju získali, pretože mala veľký vzor vo
svojej staršej sestre Betke, ktorá tiež reprezentovala ČSSR v behu na lyžiach do
roku 1964. Po nej zdedila aj drevené
bežky a bambusové palice.
Prvé pretekárske lyže dostala od
svojho trénera Jána Terezčáka. Boli to
drevené „ järvinenky“ so zlatou nálepkou. Práve jej prvému trénerovi Jánovi
Terezčákovi je vďačná za to, že pod jeho
vedením sa začala rozvíjať jej športová
kariéra. „Veľmi si vážim môjho prvého

trénera Jána Terezčáka, ktorý má veľký 4x5 km. V individupodiel na tom, čo som dosiahla v športe. álnych disciplínach
Bol nielen úspešný tréner, ale aj jeden v behu na 10 km trati obsadila 13.
z hlavných organizátorov nezabudnuteľ- miesto. Na MS v Oslo v štafete to bolo
ných Majstrovstiev sveta v severských 5. miesto a 6. miesto na 5 km klasicky.
Šport aj v súčasnosti je náplňou jej
lyžiarskych disciplínach v roku 1970
na Štrbskom Plese, člen predsedníctva života, a to najmä v olympijskom hnubežeckej komisie FIS a technický de- tí. Práve v Olympijskom klube Vysoké
legát FIS. Je autorom publikácií Dejiny Tatry (založený v r. 1995) našla svoje
lyžovania na Slovensku (1860 - 1944) uplatnenie aj po skončení športovej čina Dejiny lyžovania na Slovensku II (1945 nosti.
Za úspešnú reprezentáciu na ZOH
– 2000)“, povedala o svojom trénerovi
a angažovanosť v Olympijskom klube
Anna Pasiarová.
Určite mala talent, ale len vďaka vy- Vysoké Tatry jej bol udelený diplom Metrvalosti, pracovitosti, trpezlivosti a pev- dzinárodného olympijského výboru v kanej vôli, v behu na lyžiach dosiahla tú tegórii „Žena a šport“.
Ľubomíra Otčenášová
najvyššiu métu športovca – účasť na
olympijských hrách.
Bola reprezentantkou v behu
na lyžiach v rokoch 1970–1984.
Štartovala vo farbách Československa na Zimných olympijských
hrách v rokoch 1976 v Innsbrucku
a 1984 v Sarajeve. Zúčastnila sa
Majstrovstiev sveta 1978 v Lahti
a 1982 v Oslo, ako aj historicky
prvých pretekov Svetového pohára lyžiarov 9. januára 1982
v Klingenthali. Zároveň ako prvá
československá reprezentantka
sa postavila na stupeň víťazov.
Neskôr si túto pozíciu zopakovala ešte trikrát. V pretekoch na 10
kilometrov dobehla tretia. V sezóne 1981/1982 získala 6. miesto
v celkovom poradí vo Svetovom
pohári. Na ZOH v Innsbrucku
dosiahla najlepšie umiestnenie
6. miesto - ako členka štafety na Anna Pasiarová v plnom športovom nasadení.
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ťažba ľadu z jazera
Za čias, kedy neexistovali chladničky a
mrazničky, potraviny sa chladili v chladiacich
komorách pomocou obrovských kusov ľadu.
Ľad bol po stáročia v domácnostiach používaný ako základný prostriedok na konzervovanie
(uchovávanie) potravín. Preto bola potrebná
práca rezačov ľadu, ktorí pomocou obrovských
píl rezali ľad zo zamrznutých hladín riek a potokov, a následne ho zhromažďovali. Táto práca bola mimoriadne nebezpečná, mnohokrát sa
rezači dostávali do extrémnych situácií a často
sa aj zranili. Ľad nazhromaždený z potokov
a riek uskladňovali v hlbokých jamách, kde
ho prikrývali slamou a zeminou. V tých časoch
mala každá vidiecka krčma takúto ľadovňu, Chlapi ručnými pílami vyrezávali ľad na jazere na Štrbskom Plese.
ktorá sa v lete používala na chladenie nápojov,
kedy bolo denne z Tatier odvezených až 25 plese sa už začali práce súvisiace s prepraprípadne aj mäsa.
vagónov ľadu do rôznych miest Európy.
vou ľadu. Stovky robotníkov pília tony ľadu,
V roku 1920 tlač uverejnila článok o tom,
že na Štrbskom plese bola zahájená preprava ľadu. Podľa niektorých zdrojov bol článok

ktorý má miestami hrúbku až 1 a pol metra.
Ďalší vyberajú odrezané kusy ľadu z vody,
ktoré následne vozia sánkami a zubačkou
smerom k železničnej
stanici. Vlaky naložené ľadom sa pomaly
spúšťajú
strmými
svahmi smerom ku
konečnej stanici Štrby, kde je náklad opäť
prekladaný.
Preprava ľadu sa
opakuje už niekoľko
rokov. Vzhľadom na
to, že v posledných roĽad sa z jazera sporadicky ťažil aj v neskorších rokoch.
koch boli zimy mierne,
veľkí odberatelia boli
cestovný ruch. Nakoľko Štrbské pleso bolo
nútení zaobstarať si
takmer polovicu roka pokryté mimoriadne
Rozvoz ľadu z roku 1918 vo veľkomestách. Z voza ho skladajú železnými
zásoby ľadu odtiaľto.
čistým ľadom, začal sa zhodnocovať. Ľad získliešťami pre jednotlivých odberateľov.
Napríklad, tento rok
kaný z plesa bol najprv prevezený zubačkou,
sa
prepravilo
po
celej
krajine
približne 60 000
uverejnený
v
lete
roku
1920,
avšak
článok
sanásledne preložený na vlaky bežných železníc
metrákov
ľadu“.
motný
napovedá
tomu,
že
to
bolo
v
zimných
a prepravený do Budapešti, Viedne, dokonca
Peter Chudý
aj Berlína. Podľa niektorých zdrojov boli časy, mesiacoch. Z článku vyberáme:
„Štrbské pleso je právom
nazývané klenotom Vysokých Tatier. V jeho pozadí
sa vo výške 1350 metrov
nad morom rozprestierajú
Kriváň, Ostrá, Solisko, atď.
Ich holé vrcholy ohúria všetkých tých, ktorí navštívia
Vysoké Tatry na mieste tak
bohatom na prírodné krásy.
Nakladanie ľadu do vagónov ozubnicovej
Turistov je tu dostatok
železnice na stanici Štrbské Pleso, odkiaľ sa
Nakladanie ľadu na jazere do voza ťahaného koňmi na odvoz
nielen v lete, ale aj v zime.
prevážal na vlakovú stanicu Štrba.
k nakládke do stanice ozubnicovej železnice na Štrbskom Plese.
Chatky sú uzavreté, no na

Postavenie a dokončenie železničnej trate
Košice-Bohumín v roku 1872 značne dopomohlo k tomu, že koncom 19. storočia
sa v okolí Štrbského Plesa značne rozvinul
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história stavieb na štrbskom plese – ii. diel
Kedže Jozefova chata na východnom brehu jazera už nevyhovovala požiadavkách ubytovania náročnejších hostí, rozhodol sa Jozef Szentiványi
postaviť na brehu jazera nové hrazdené budovy vilového charakteru, aké vtedy v Starom i Novom Smokovci a neskôr aj vo všetkých tatranských
osadách s estetickým citom projektoval a úspešne staval absolvent viedenskej akadémie, nadaný spišsko-sobotský architekt Gedeon Majunke
/1854–1921/.
Funkčné využitie nových objektov na
Štrbskom Plese, ako aj úpravu lesoparkov
pri jazere J. Szentiványimu praktickými
radami pomáhal dotvárať dlhoročný hospodársky správca Starého Smokovca,
šikovný podnikateľ a známy organizátor
turistiky a znalec Vysokých Tatier Eduard
Blásy /1820–1888/. Zrejme na jeho podnet dal J. Szentiványi postaviť v roku 1879
ako prvý objekt na južnom brehu jazera,
v našom poradí ako objekt číslo štyri Hotel
Štrbské pleso /Csorba–tó/, ktorý mal pôvodne 4 izby a zo strany od plesa k nemu
v roku 1892 pristaval aj veľkú poschodovú
reštauráciu s verandou a ďalekohľadom,
ktorým mohli návštevníci obdivovať panorámu západnej časti Vysokých Tatier od
Kriváňa po Končistú. Od roku 1880 tam
stálo už aj pristávacie mólo a prístrešok
pre člny. Szentiványi totiž od začiatku podnikania na Štrbskom Plese využíval jazero
aj v spoločenskom programe pre hostí. Ponúkal im športový rybolov, kúpanie i člnkovanie. Od roku 1880 zriadil na brehu jazera
aj prírodné kúpalisko. Tento hotel ustúpil
v roku 1905 výstavbe nového Grandhotela, ktorý bol otvorený v roku 1906 a od
roku 1919 niesol označenie Kriváň.
Západne od Hotela Štrbské pleso už

Hotel Štrbské pleso.

Pri pohľade od juhu dominovala na Štrbskom Plese Jozefova vila. Vpravo je vila Gemer a vila Szentiványi.

v roku 1881 dokončili turistický dom „lacnej kategórie“ s nocľahmi za 1 forint 25
grajciarov s kapacitou 20 izieb. Stavba
číslo päť dostala označenie Turistický dom
/Túristalak/. Obe tieto stavby boli drevenej
zrubovej a hrazdenej konštrukcie postavené vo švajčiarskom štýle s bohatou vyrezávanou doskovou výzdobou štítov, zábradlí,
veránd a balkónov. Aj tento
Turistický dom bol zbúraný
v roku 1905 pred výstavbou
Grandhotela Kriváň. Západne
od Turistického domu bola
ešte v roku 1887 postavená prízemná zrubová stavba
s krížovým pôdorysom, v ktorej bola kaviareň s hracími salónikmi a biliardom a bazár,
ktoré fungovali do roku 1914,
kedy začala výstavba novej
rozsiahlej kaviarne Končistá
ku Grandhotelu Kriváň.
Východne od Hotela Štrbské
pleso si následne v roku 1882
dal postaviť malú rekreačnú
vilu starší brat majiteľa plesa
Mikuláš Szentiványi so spoločníkom Antonom Hámosom,
ktorú nazvali Gemer /Gomori–lak/ podľa sídelnej obce
Mikuláša Szentiványiho. Na

Vianoce 1924 československý štát odkúpil
Vilu Gemer od poslanca parlamentu Jozefa
Szentiványiho ml. a zriadil v nej žandársku
stanicu a štyri izby pre hostí s 15 turistickými posteľami. Vilu vzápätí premenovali
na Jazierku. Táto budova má v našom
poradí historických stavieb na Štrbskom
Plese poradové číslo šesť. Pôvodná Vila
Gemer, od roku 1924 premenovaná ako
Jazierka existuje dodnes a je teda najstaršou historickou budovou na Štrbskom Ple-

Hotel Štrbské pleso.

se, aj keď už na novom mieste. V tomto
roku má teda 135 rokov. Okrem ubytovacích služieb bola aj sídlom pošty, po II. svetovej vojne sídlom miestneho národného
výboru, základnej školy i materskej školy.
Ako pamiatkový objekt bola v roku 2005
pred začiatkom výstavby Grandhotel
Kempinski High Tatras rozobratá a v rokoch 2007–2008 znova postavená pri
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bývalom liečebnom dome Helios. Kedže
rekonštrukcia Heliosu bola pozastavená,
nejasný je zatiaľ aj osud presťahovanej
Vily Jazierka. V minulosti sa uvažovalo o
jej využití aj ako Informačné centrum Správy TANAP-u, či zriadení štýlovej slovenskej
reštaurácie typu „koliba“, ale až budúcnosť
ukáže, ako bude pokračovať história tohto
najstaršieho objektu v osade.
Od roku 1882 sa J. Szentiványi uchádzal aj o zriadenie pošty na Štrbskom
Plese, no osada bola až do roku 1904 odkázaná na Poštový úrad v Štrbe. Potrebu
komunikácie kúpeľných hostí so svetom
však vyriešil v roku 1886 zriadením sezónnej telegrafnej stanice „Csorba–furdo“.
V tom istom roku, v roku 1882 však
východne od tejto budovy pribudla ešte

Čárda.
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jedna vila, ktorá dostala názov Vila Szentiványi a v našom poradí má označenie
číslo sedem. Táto vila zanikla okolo roku
1915.
Poniže plesa postavili v roku 1882 ešte
aj priestranné kočiarne, maštale a hostinec /čárdu/ s pohotovostnou ubytovňou
pre horských vodcov, kočišov a služobníctvo hostí, pretože vtedy prichádzali návštevníci na pleso aj na vlastných kočoch.
Tento prícestný drevený hostinec s lacnou stravou a nápojmi má na našej mape
objektov Štrbského Pleso číslo osem.
Tieto objekty boli vtedy veľmi potrebné.
Štrbskí fiakristi síce spoľahlivo dovážali
cestujúcich do Vysokých Tatier, neboli
však vždy naporúdzi, napr. vtedy, keď sa
už ubytovaní hostia chceli dostať niekde
ďalej zo Štrbského Plesa, alebo sa nechať
povoziť po jeho okolí. Niekoľko párov koní
a niekoľko kočov preto vlastnili aj kúpele. Nad severozápadným cípom jazera
postavili aj malý drevený altánok a okolo
vodnej plochy jazera upravili pohodlnú

Jozefova vila a reštaurácia.

Turistický dom.

vychádzkovú cestu, ktorá bola zo začiatku schodná aj pre ľahšie koče. Na počesť
arcikňažnej Klotildy von Habsburg ju nazvali Klotildinou
promenádou.
Na mieste bývalého lacného
prícestného hostinca bol v roku
1961 postavený
Obchodný dom
Prior a v súčasnosti po jeho
komplexnej rekonštrukcii poskytuje služby
ako Hotel Toliar.
Pozorný
čitateľ si určite

všimol, že okrem číslovaných objektov
v texte článku bolo na Štrbskom Plese vybudovaných aj viacero ďalších objektov,
ktoré bezprostredne súviseli s rozvojom
osady a poskytovaním ďalších doplnkových služieb pre návštevníkov. Pre
vysvetlenie je preto potrebné uviesť, že
číslami sú označené iba tie objekty, ktoré
poskytovali ubytovacie služby a ktoré tak
spoločne tvorili „Szentiványiho hotelový
komplex Štrbského Plesa“. Zakreslili sme
ich do historickej mapy, aby sme i takto
názorne čitateľovi ukázali, kde sa pôvodne tieto ubytovacie objekty v novovznikajúcej osade nachádzali.
podľa knihy I. Bohuša
„Osudy Štrbského Plesa v zrkadle dejín“
voľne spracoval Peter Chudý

prvá svetová zimná univerziáda na štrbskom plese
Presne pred 30–timi rokmi, 21. februára 1987 bol na novopostavenom
pylóne v Športovom areáli FIS na Štrbskom Plese slávnostné zapálený univerziádny oheň, ktorým sa historicky prvýkrát na území Slovenska začal najväčší
zimný športový sviatok akademických športovcov z celého sveta – Svetová
zimná univerziáda. Po predchádzajúcej svedomitej príprave tatranských organizátorov i našich športovcov sa táto univerziáda zapísala aj ako historicky
najúspešnejšia, čo sa týkalo počtu medailí našich športovcov.

Na SZU 1987 boli pripravené aj mostíky.

Všetko sa to oficiálne začalo v hoteli Splendid Venezia 18. 2. 1985 v talianskej
Cortina d´Ampezzo na zasadnutí Exekutívy Medzinárodnej federácie univerzitného športu /FISU/, ktorá rozhodla, že dejiskom 13. Zimnej svetovej univerziády
1987 bude oblasť Vysokých Tatier v Československu. Porazili sme tak ďalšieho
uchádzača o toto podujatie, americké stredisko Lake Placid, ktoré nebolo na
prezentáciu svojej kandidatúry dostatočne pripravené. Našu delegáciu na tomto
zasadnutí tvorili podpredseda ÚV ČSZTV Ľudovít Kilár, bývalý člen Exekutívy
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univerziád prechádzala že Gabo Zelenay a skoky Stanislav Ščepán.
rokmi nasledovne: Cha- V ubytovacích zariadeniach na Štrbskom Plese
monix/SUI /1960/, bola zriadená univerziádna dedina, v hoteli Patria
Villars/FRA /1962/, bolo centrálne akreditačné stredisko, v hoteli FIS
Špindlerov Mlýn/TCH sídlil OV SZÚ i tlačové stredisko pre novinárov,
/1964/, Sestriers, Cla- v hoteli Baník bola univerziádny klub a v sanatóvier, Turín/ITA /1966/, riu Helios antidopingové centrum. NezabudnuteľI n n s b r u c k / A U T nými spoločenskými akciami pre vedúcich jed/1968/, Helsinki/FIN notlivých družstiev i prítomných novinárov boli
/1970/, Lake Placid/ už tradičné akcie v obci Štrba, či už „Kúdeľná
USA /1972/, Livigno/ izba“, alebo „Štrbská zabíjačka“. Patronát nad
ITA /1975/, Špindlerov celým podujatím prevzal vtedajší predseda fedeMlyn/TCH /1978, Jac- rálnej vlády ČSSR Ľubomír Štrougal.
ca/SPA /1981/, Sofia/
Neprehliadnuteľným pamätníkom vtedajšej
BUL
/1983/,
Belluno/
SZU
1987 je dnes 8-metrový antikorový pylón
Pre účastníkov SZU 1987 bola v Štrbe ukážka „Kúdeľnej izby“.
ITA /1985/.
univerziádneho ohňa, ktorý je ukončený 5-cípou
Do prípravy a neskôr i samotnej organizácie hviezdou, symbolizujúcou 5 kontinentov. Autor
FISU Ľudovít Komadel a predseda MsNV Vysouniverziády sa zapojil celý tatranský región. tohto projektu I. Šátor navrhol efekt tzv. „bežiaceké Tatry Štefan Leskovjanský.
Našej úspešnej kandidatúre predchádzala už Všetky súťaže v klasickom lyžovaní sa usku- ho plameňa“. Univerziádny plameň sa po zapáleviac ako ročná práca prípravného výboru, čo sa točňovali v Športovom areáli FIS na Štrbskom ní fakľou dostal až na vrchol pylónu do päťcípej
odzrkadlilo aj v materiáloch kandidatúry. No až Plese, všetky zjazdové súťaže v Jasnej v Demä- misy po špirále až po desiatich sekundách. Spopo úspešnom vyhlásení dejiska SZÚ 1987 za- novskej doline, krasokorčuliari súťažili na zim- ľahlivú činnosť metrového horáka zabezpečovali
čal naplno pracovať Organizačný výbor tohto nom štadióne v Poprade a hokejový turnaj sa tri okruhy nosných a päť stabilizačných dýz, ktopodujatia pod vedením Ľudovíta Kilára, ktorý sa konal až na troch zimných štadiónoch, a to v Po- ré počas celej univerziády udržovali trojmetrový
medzičasom stal aj ministrom školstva. Záme- prade, Liptovskom Mikuláši a v Spišskej Novej univerziádny oheň. Technické riešenie tohto
rom organizátorov bolo totiž nielen výborne zor- Vsi. Priamo na Štrbskom Plese sa v súvislosti projektu zaručovalo jeho spoľahlivú činnosť aj
ganizovať toto prestížne svetové podujatie, ale s týmto podujatím uskutočnili letné úpravy na pri silných nárazoch vetra v sile do 40 m/s, čo
dať aj nový impulz samotným Vysokým Tatrám, bežeckých tratiach, boli pripravené modernizo- prakticky vysoko presahovalo rýchlosť nad 100
aby sa rozvíjali a ustavične si udržovali charak- vané trate na 5 km, 7,5 km a 10 km, ktoré tvorili km/hod. Celkovú dekoráciu priestoru dotvorili aj
ter moderného zimného svetového strediska. uzatvorený okruh a ich prvé 2 km a posledných dve vlajkové žrde, na ktorých boli vztýčené vlajV priebehu samotnej prípravy študentských hier 1,5 km boli zhodné pre všetky trate. Výrazne sa ky usporiadateľskej krajiny a FISU. Tatranskou
sa viackrát konala aj osobná návšteva vrchol- rozšíril aj samotný bežecký štadión. Uskutočnila univerziádou začala aj nová tradícia mierového
ných predstaviteľov FISU v našom regióne, či už sa aj prvá etapa rekonštrukcie veľkého skokan- univerziádneho ohňa, pretože OV SZÚ požiadal
to bol generálny sekretár FISU Belgičan Roch ského mostíka P – 90, ktorý sa skrátil a znížil sa vysokoškolskú výpravu z Japonska, aby v špeCampana, alebo predseda komisie zimných aj stôl mostíka, aby skokani mohli lietať nižšie ciálne vyrobenom kahanci priniesla na Štrbské
športov FISU Švajčiar Fritz Holzer, ktorý priamo a teda s bezpečnejším pocitom nad terénom, Pleso univerziádny mierový oheň z Kobe, kde sa
na mieste jednotlivých športových súťaží kontro- uskutočnili sa aj úpravy na nájazde a profil mos- predtým konala letná univerziáda a kde bol tento
lovali postup nami deklarovaných plánovaných tíka tak bol plochší. Oficiálnym emblémom SZU mierový oheň donesený priamo z Hirošimy.
Svetová zimná univerziáda 1987 bola veľmi
prác na zmodernizovaní športovísk. Českoslo- 1987 bol študent na lyžiach s knihou pod pavensko dovtedy už trikrát úspešne organizovalo zuchou, slovenským pastierskym klobúkom na úspešná po organizačnej, športovej i spoločentoto najvýznamnejšie svetové zimné akademic- hlave a československou vlajkou v ruke, masko- skej stránke, zúčastnilo sa na nej 942 športovké podujatie, vždy však bol jej dejiskom český tom bola sova, ktorá bola zobrazená pre každú cov z 28 krajín celého sveta. Československo
na nej získalo vtedy rekordných 26 medailí,
Špindlerův Mlýn, v roku 1949 ešte pod názvom športovú disciplínu s ich súťažným výstrojom.
Otvárací i záverečný ceremoniál bol v z toho až 15 zlatých. K našim najlepším pretekáSvetové akademické hry, v rokoch 1964 a 1978
už pod terajším názvom Svetové zimné univerzi- Športovom areáli
ády. A tak v roku 1987 historicky prvýkrát na FIS na Štrbskom Pleúzemí Slovenska, na Štrbskom Plese vo Vyso- se, v jeho skokankých Tatrách zaznela počas otváracieho cere- skej časti, ceremomoniálu SZU študentská hymna Gaudeamus niály odovzdávania
medailí víťazom sa
Igitur.
Samotná história medzinárodných vysoko- uskutočňovali každý
školských hier siaha až do roku 1928. Základ večer pred hotelom
položila práve Cortina d´Ampezzo, kde sa usku- Panoráma. Samotné
točnili prvé, tzv. Zimné svetové hry Medzinárod- univerziádne dianie
ného študentského zväzu. História terajších sve- komentovali vtedajtových zimných univerziád sa píše iba od roku šie najväčšie mo1960, no už aj za prvé štvrťstoročie si získali derátorské hviezdy,
značnú popularitu. Svedčí o tom aj neustály rast otvárací a záverečný
Karol
tak počtu účastníkov, ako aj zúčastnených kra- ceremoniál
jín. Štafeta usporiadateľov svetových zimných Polák, bežecké súťa- Bežecký areál SZU v roku 1987.
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rom patrili Peter Jurko a Ľudmila Milanová, ktorí
získali po 3 zlaté medaily a bežkyňa na lyžiach
Alžbeta Havrančíková, ktorá si vybojovala 2 zlaté medaily. Z našich domácich pretekárov pridal
jednu zlatú aj združenár Ján Klimko. Pre našu
krajinu to až dodnes bola historicky športovo
najúspešnejšia zimná univerziáda. Unikátnou
prezentáciou našej krajiny boli i samotné univerziádne medaily, ktoré pre najlepších akademických športovcov z celého sveta zhotovila Mincovňa Kremnica, ktorá je jedným z najstarších
nepretržite fungujúcich podnikov na svete už od
17. novembra 1328. Medaily boli zhotovené v
netradičnom tvare symbolizujúcom tatranský
štít, na averze bol názov dejiska SZU 1987 a
znaky FISU, na reverze piktogramy jednotlivých
športových súťaží.
Samozrejme, my organizátori sme vedeli, že
všetko neprebehlo len hladko a bez problémov,
no vzniknuté problémy sme sa snažili riešiť
okamžite a bez veľkej publicity. A tak sme dokázali za jednu noc vyrobiť nové vlajky FISU,
ktoré nám boli z Bratislavy omylom dodané
žlté, miesto bielych, našli sme v hoteli Patria aj
priestor pre prezentáciu dejiska budúcich OH v
juhokórejskom Soule, ktorú vtedajší režim nemal
záujem podporiť. Dnes ako úsmevné nám pripadajú aj vtedy ideologicky závažné problémy,
ako napr. prezentácia jedného z partnerov SZU
1987, ktorý dodal akreditačné karty pre účastníkov podujatia s označením „Fuji Film“, akreditácia novinára Pecháčka z Rádia Slobodná
Európa, živá prezentácia „kráčajúceho Janíka“,
teda Johny Walker-a z populárneho nápoja whiskey, alebo dodanie štartovných čísel na súťaž v
skokoch na lyžiach, na ktorých sa pod číslom
pretekára ako miesto podujatia nachádzalo
označenie „Hohe Tatra“.
Pár mesiacov po skončení veľkolepého tatranského podujatia sa k nemu vo svojom vyjadrení na zasadnutí Exekutívy FISU v talianskom
Cagliari vrátil aj vtedajší prezident FISU Talian
Dr. Primo Nebiolo, ktorý povedal: “Máme znova možnosť oceniť organizačný talent z tatranského regiónu, ktorí boli takí starostliví a takí
veľkorysí. Napr. hokejové zápasy na všetkých
hokejových štadiónoch boli tak dychberúce, že
sme spoločne zažili pravú hokejovú atmosféru
ako na svetových šampionátoch či olympiáde.
Uskutočnenie finálového zápasu práve medzi
domácim víťazným Československom a ZSSR
bolo možné aj vďaka vylosovaniu. Súboj pred
preplneným štadiónom na záver náročného turnaja 9 tímov vyvolal intenzívny záujem publika
a tento zápas bol preukázateľne najdravejší, aký
sa kedy hral v histórii univerziád.“
Peter Chudý,
predseda organizačnej komisie SZU 2017
(foto: TASR, archív obce)

žiaci našej zš na zimnej kalokagatii
Predchodcom Kalokagatie bola v minulosti Cena Kamaráta či Cena Lastovičky. Takýchto pretekov sa škola pravidelne zúčastňovala už do roku 1974, pričom v začiatkoch športovej prípravy
ŠT školské družstvo pod vedením učiteľa a trénera Ondreja Brúzika obsadilo 1. miesto.

Zľava: Tréner Ondrej Brúzik, Zuzana Balážová–Blašková, Peter Kunda, Jozef Kičin, Dušan Otčenáš,
sprava: Milan Blaško, Mária Vojčeková-Otčenášová /Na fotke v strede pri trénerovi z T.Lomnice
Michalovi Mlynárovi, stoja Štefánia Michnová a Zdena Menšíková, žiačky z T. Lomnice/

Školská kronika od roku 1999 uvádza zmenu tohto podujatia na M-SR
Slovenskej asociácie športu na školách
školských družstiev /SAŠŠ/ a o 5 rokov
neskôr aj ako Kalokagatia, s možnosťou
pre víťazné družstvo reprezentovať svoju školu, obec, mesto, krajinu na Medzinárodných majstrovstvách školských
družstiev. V histórii školy sa to podarilo
žiakom v sezóne 2004/2005, keď družstvo žiakov v zložení Michal Novotný, Jaroslav Bartoš, Pavel Garaj, Marek Baláž,
Róbert Baláž obsadilo 2. miesto na Medzinárodných majstrovstvách školských
družstiev vo švédskom Gällivare.

Na prijatí u ministra školstva. Zľava: Róbert Baláž,
Michal Novotný, Marek Baláž, Jaroslav Bartoš,
Pavol Garaj a trénerka Ľubomíra Iľanovská.

Družstvo dievčat v tom istom roku
obsadilo tiež 2.miesto, ale na Medzinárodných majstrovstvách bavorských
školských družstiev v bežeckom lyžovaní v nemeckom Lame v zložení Lenka Miklošeková, Eva Jančíková, Monika
Hurčalová.
Strieborné družstvo žiakov bolo ocenené ministrom školstva Martinom Froncom za úspešnú športovú reprezentáciu
SR na Medzinárodných majstrovstvách
sveta školských družstiev základných
škôl v bežeckom lyžovaní vo švédskom
Gällivare.
Ministerstvo školstva SR a Slovenská asociácia športu na školách ocenila
ZŠ Štrba za úspešné účinkovanie v celoštátnej súťaži športovej aktivity škôl
v Slovenskej republike v školskom roku
2004/2005.
V ďalšej sezóne víťazné družstvo
školských M-SR SAŠŠ reprezentovalo
ZŠ Štrba na Bavorskom krajinskom finále školských družstiev, kde obsadilo
1. miesto.
Vo víťaznom duchu sa niesla aj ďalšia
sezóna. Víťazné družstvo na M-SR SAŠŠ
si zabezpečilo opakovane účasť na Bavorskom krajinskom finále školských
družstiev, kde obsadilo 1. miesto.
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Po príhovoroch hostí sa predstaví hudobný hosť, ktorým je Veronika Danišová, finalistka speváckej šou SuperStar.
Organizátori Zimnej Kalokagatie 2017
– medzinárodnej olympiády detí a mládeže - v oblasti výtvarnej tvorby vyhlásili
2 témy v rámci 8. ročníka kultúrno-umeleckých súťaží. Práce bude posudzovať
komisia zložená z členov ZŠ Štrba a ZUŠ
Štrba. Predsedníčkou komisie je Bc. Mo-

Slovenská asociácia športu na školách v nasledujúcich rokoch prišla o
dominantné postavenie v štruktúrach
školského športu. Športové aktivity na
školách zabezpečovalo už len Ministerstvo školstva SR. Športy sa dostali do
kategorizácie financovania, čo pre lyžo-

Zľava: Peter Blaško, Ján Kratochvíla, Róbert Baláž,
Vladimír Grünvaldský, Ivan Levocký, Andreas König.

Zľava: trénerka Janka Vrbenská a žiačky Lenka
Miklošeková, Eva Jančíková, Monika Hurčalová.

Vo Švédsku. Zľava Jaroslav Bartoš, Marek Baláž, Pavel Garaj, Michal Novotný, Róbert Baláž.

vanie ako také znamenalo vyradenie
z TOP športov financovania a možnosti
reprezentácie na medzinárodných podujatiach.
14. a 15. marca 2017 nás čaká Zimná
Kalokagatia na Štrbskom Plese. ZŠ Štr-

ba sa aktívne podieľa na príprave otváracieho ceremoniálu a vyhlásení výsledkov súťaží. Podujatie sa skladá z dvoch
častí: kultúrna a športová časť.
Otvárací ceremoniál sa začína 14.3.
2017 o 16. 00 hod. v amfiteátri pred
hotelom FIS na Štrbskom Plese.
Otváracím ceremoniálom a súťažami
bude sprevádzať športový komentátor
Pavol Chalúpka.
Slávnostný ceremoniál Zimnej Kalokagatie 2017 na Štrbskom Plese otvoria
zvuky fujary v podaní žiaka ZUŠ Štrba.

nika Vojteková. Tri najlepšie práce v každej z piatich kategórií budú ocenené a
vyhlásené počas športovej časti Zimnej
Kalokagatie v hoteli Patria na Štrbskom
Plese. Vyhodnotením výtvarnej súťaže,
ako aj vyhlásením výsledkov športových súťaží nás budú sprevádzať deti z
DFS Štrbianček. Záver podujatia Zimnej
Kalokagatie 2017 uzatvoria žiaci zo ZŠ

Zľava: Michal Novotný, Lukáš Šulek, Tomáš
Jacko, Róbert Baláž, Ján Kratochvíla, Vladimír
Grünvaldský, trénerka Ľubomíra Iľanovská.

Štrba pesničkou Vysoko v horách.
Športová časť je rozdelená do dvoch
dní a je priestor pre žiakov, ktorí budú
vytvárať aspoň v jednom dni divácku
kulisu, aby videli a hlavne povzbudili
našich žiakov, ktorí sa zapoja do športových zápolení.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská
riaditeľka ZŠ Štrba
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na putovných štrbských bežkách sú zapísaní noví víťazi
Na Štrbskom Plese sa stretli fanúšikovia bežeckého lyžovania. V nedeľu 19. februára 2017 bol na štvrtom ročníku verejných pretekov v behu
na lyžiach prekonaný účastnícky rekord z minulého ročníka o viac ako 100 pretekárov. Celkovo odštartovalo 340 pretekárov a spolu s početným
hľadiskom vytvorili skvelú atmosféru.

Štart hlavnej kategórie pretekov.

Organizátori opäť pripravili krátky
šprintérsky okruh s prekážkami Snow
Kidz Cross country sprint. Mladší pretekári súťažili na 500-metrovej trati a
starší pretekári na 800-metrovej trati s
ôsmimi prekážkami. Medzi slalomovými

tyčami, rôznymi obrátkami a preskokmi
sa najlepšie darilo Michalovi Malákovi
a Laure Prílohovej. Táto disciplína bola
najpopulárnejšia a vyskúšalo si ju spolu
153 pretekárov.
Najväčšie napätie bolo pri hromadných

Víťazi pretekov E. Kapustová a M. Mlynár s bratmi Timkovcami zo skupiny No Name, P. Hurajtom a M. Jančíkom.

štartoch na 2 km a 5 km voľnou technikou. Pretekalo sa na homologizovaných
okruhoch, na ktorých sa súťaží aj počas
medzinárodných pretekov. Na dvojkilometrovej trati bolo spolu 85 bežcov,
najrýchlejší boli Martin Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry (05:44,4) a Ema Kapustová z
Klubu biatlonu Revúca (06:36,1).
Historické lyže, ktoré slúžia ako putovná cena pre víťazov hlavnej kategórie,
budú doplnené o ďalšie dve mená. Najrýchlejším mužom na 5-kilometrovej trati
bol Michal Jurčo zo SKI Team Štrbské Pleso (12:01,4) a najrýchlejšou ženou bola
Eva Lehotská z KBL Martin (16:22,7).
5 km trať si vyskúšalo 103 pretekárov a
všetci, ktorí preťali cieľovú čiaru získali
účastnícku medailu. Na 5-kilometrovej
trati pretekali aj Igor Timko a Ivan Timko
z hudobnej skupiny No Name, ktorí mali
záštitu nad Štrbskými bežkami. Aj tento
rok odovzdávali ceny spolu s bronzovým
medailistom zo ZOH vo Vancouveri Pavlom Hurajtom a riaditeľom pretekov Matúšom Jančíkom.
Popri peknom slnečnom počasí
dotvárala atmosféru aj hudobno-zábavná skupina Traky. Pre najmenšie deti
boli pripravené pre ich prvé krôčiky detské bežky a do fotoalbumov pribudne

ŠTRBSKÉ NOVINY

22

množstvo fotiek s maskotmi, s medveďom Štrbkom a dvoma svišťami. Pred
Štrbskými bežkami sa konali aj preteky
žiakov Základnej školy v Štrbe o titul
„Majster školy“. Spolu sa do súťaženia
zapojilo 40 detí. Pretekári ocenili aj výborné zázemie s bufetom, servisom a
požičovňou lyží, ktoré je od tejto sezóny
k dispozícii v areáli.
Organizátorom podujatia bol Športový klub Štrba, obec Štrba, Oblastná
organizácia cestovného ruchu, Región
Vysoké Tatry a Areál bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso. Podujatie je
aj súčasťou kalendára Tatry v pohybe.
Organizátori už teraz pozývajú všetkých
bežkárov na piaty ročník.
Matúš Jančík

Pretekári v plnom nasadení.

pozvánka na majstrovstvá sr v behu na lyžiach

Majstrovstvá Slovenska v behu na lyžiach
budú opäť na Štrbskom Plese. Súťažiť sa
bude v šprinte a vytrvalostných pretekoch.
Športový klub Štrba z poverenia Slovenskej lyžiarskej asociácie - Bežeckého úseku
v spolupráci s obcou Štrba a Oblastnou
organizáciou cestovného ruchu Región
Vysoké Tatry organizujú
druhú časť Majstrovstiev
Slovenskej republiky v
behu na lyžiach s medzinárodnou účasťou. Preteky
sa uskutočnia 25. a 26.
marca 2017 v Športovom
areáli na Štrbskom Plese.
Organizátori
očakávajú
viac ako 200 pretekárov
vo všetkých vekových kategóriách.
Podujatie začne už v
piatok 24. marca o 18:00
v Kultúrnom dome v Štrbe slávnostným otvorením. Účastníkom sa
prihovoria hostia, slovenskí reprezentanti,
rozhodcovia a pretekári zložia sľub. Všetci
účastníci pretekov získajú drobný suvenír
a organizátori ich pozývajú aj na spoločnú
večeru.
V sobotu 25. marca je na programe šprint
klasickou technikou. Súťažiť sa bude na 1,4
km a 1,6 km okruhu, na ktorom pretekali

aj bežci na lyžiach počas Svetovej zimnej
univerziády v roku 2015. V nedeľu 26. marca pretekári vyštartujú hromadným spôsobom na dlhé trate voľnou technikou. Hlavnú
mužskú kategóriu čakajú preteky na 30
kilometrov a ženy pobežia 15 kilometrov.
Organizátori dúfajú, že snehové podmien-

ky budú dostatočné,
aby sa mohlo súťažiť
na dlhších okruhoch
vo Furkotskej doline.
Počas pretekov a
oficiálnych tréningov
bude trať pre verejnosť uzavretá a po
trati sa budú môcť

pohybovať bez lyží iba označení funkcionári
zo zúčastnených klubov. Organizátori žiadajú
ostatných lyžiarov o rešpektovanie týchto pravidiel a pozývajú všetkých športových fanúšikov do športového areálu, aby prišli povzbudiť
budúcich Majstrov Slovenskej republiky.
Celý takmer 60-členný tím dobrovoľníkov
túto sezónu pripravoval aj decembrový
Tatranský pohár v behu na lyžiach i
februárové Štrbské bežky, na ktorých
odštartovalo viac ako 300 pretekárov.
Rozhodcovia ŠK Štrba budú asistovať
aj pri príprave Zimnej kalokagatie, ktorá sa uskutoční 14.-15. marca 2017.
Matúš Jančík

Atmosféra minuloročných Majstrovstiev SR na Štrbskom Plese.

ŠTRBSKÉ NOVINY 23

volejbalisti v štěpánkoviciach
V dňoch 27.–28. februára 2017 sa členovia
volejbalového oddielu ŠK Štrba zúčastnili volejbalového turnaja v družobnej obci Štěpánkovice, ktorý sa konal pri príležitosti 30. výročia
založenia volejbalového oddielu v tejto obci.
Turnaja sa zúčastnili: Pavel Dusík, Žaneta Macková, Juraj Macko, Daniel Párik,
Marek Janík, Martin Bednár, Igor Gutt, Pavol Michalko a počas turnaja im vypomáhali aj hráči Štěpánkovíc Ján Karas, Martin
Duda a Aleš Nevřela. Turnaja sa zúčastnilo
5 družstiev – Štěpánkovice 1 (Palestína),
Štěpánkovice 2 (Na Statku), Štrba (SK),
Kiertz (Poľsko) a Dolní Benešov. Naši
volejbalisti obsadili výborné 2. miesto.
Turnaj môžem hodnotiť veľmi pozitívne,
všetky mužstvá predviedli výkony na
úrovni svojich možností. Výkony starších
hráčov zodpovedali skúsenostiam, ktoré

Mužstvo Štrby pred zápasmi.

nadobudli počas hráčskej kariéry a mladí
zase vynikali svojou rýchlosťou a silou.
Na záverečnom vyhodnotení turnaja sme
odovzdali domácim obraz Vysokých Tatier
s fotografiami zo vzájomných volejbalových zápasov a upomienkové darčeky. Za
udržiavanie družby a výborné volejbalové
výsledky získal náš Igor Gutt cenu „Ptáka
Loskutáka“.
V rámci turnaja sme navštívili aj čestného občana Štrby Jaroslava Zálohu s manželkou. Súčasne sme volejbalistov pozvali
na 3. ročník volejbalového turnaja Štrba
– Štěpánkovice, ktorý sa uskutoční 6. 5.
2017 v našej obci.
Pavel Dusík,
predseda VO ŠK Štrba
Pri príležitosti 30. výročia založenia volejbalu v obci Štěpánkovice odovzdal P. Dusík, predseda
volejbalového oddielu, obraz s fotografiami zo vzájomných zápasov.

oprava
V Štrbských novinách č. 1-2/2017 v príspevku „Z rokovaní obecného zastupiteľstva“ bolo v texte uvedené:
- súhlas so spracovaním zmeny územného plánu obce (Valtierova, Kolečko) miestna časť Štrbské Pleso – plocha lesných pozemkov v kontakte s vyhliadkovou vežou Monte Móry smerom severným a južným na ploche pozemkov parciel 3423/2, 3840/2,
3840/3, 3840/1, 3440, 3443, 3423/1 v katastrálnom území Štrba na plochu rodinnej zástavby – cca 45 rodinných domov
Správny text má byť:
- nesúhlas so spracovaním zmeny územného plánu obce (Valtierova, Kolečko) miestna časť Štrbské Pleso – plocha lesných pozemkov v kontakte s vyhliadkovou vežou Monte Móry smerom severným a južným na ploche pozemkov parciel 3423/2, 3840/2,
3840/3, 3840/1, 3440, 3443, 3423/1 v katastrálnom území Štrba na plochu rodinnej zástavby – cca 45 rodinných domov
Za chybu sa autorka príspevku ospravedlňuje.
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zasmejme sa
Zopár viet na úvod.
Zima sa ešte drží zubami nechtami,
ale jar sa nezadržateľne blíži. Treskúce
mrazy povolili a nesmelé slnko svieti zo
dňa na deň dlhšie. Dvadsiateho prvého
marca máme jarnú rovnodennosť
a začína sa astronomická jar. Mnohí
omámení jarnou únavou sa ponárajú
do slastného leňošenia, aby zregenerovali sily pred prepuknutím jarných prác.
Haló, haló, je tam
Spolok na ochranu zvierat?“
„Áno, čo si želáte?“
„Rýchlo sem niekoho pošlite! Vo
dvore na strome
je poštár a vulgárne nadáva nášmu
psovi.“

Nedávno sa skončili fašiangy a do
Veľkej noci treba držať pôst. To ale
neznamená, že si nemôžme dopriať
trochu srandy a humoru. Preto som aj
do tohto marcového čísla Štrbských
novín namiešal taký jarný koktail vtipov
na pobavenie a zahnanie jarnej únavy.

Na úrazovke zvoní neskoro v noci
telefón:
-Úrazovka? Prosím príďte rýchlo k
nám, môj muž ma urazil.
-Pani, a kvôli tomu voláte úrazovku?
-Pravdaže, treba ho rýchlo pozošívať!
Ťava dokáže pracovať celý deň a nepiť.
Človek zase dokáže celý deň piť a nepracovať.

... Je marec ...
... poberaj sa
starec...

... netáraj starý, s tvojím
koreňom nás všetkých prežiješ...

...ale do krčmy
osláviť príchod jari...

Keď som ju stretol, mala na sebe také
úzke šaty, že som ledva dýchal.
Poľadovica?

Stenlly

Ale nie,
spadol mi Windows...

Stretnú sa dvaja
bezdomovci
-Už ma to nebaví, asi sa dnes
upijem k smrti!
-Veľmi rád ti pomôžem. - dodá
druhý.
Stretnú sa dve
priateľky:
-Ako si sa mala
na včerajšom
plese?
-Výborne! Dostala som päť
žiadostí o ruku a
štyri som prijala.
Hovorí jedna
mucha druhej:
- No ja to teda
nechápem, prečo
si tí ľudia stavajú
stropy, keď po
nich aj tak nechodia.

...ba, ty trepeš starká...
nezberám sa ja ešte
do hrobu...

Žena vyčíta mužovi:
-Že sa nehanbíš, celý deň si opitý!
-A či ja za to môžem, že sú teraz dni
také krátke, že nestačím ani
vytriezvieť?

-Robíš niečo, aby si nepodľahol jarnej
únave?
-Samozrejme, denne cvičím jogu.
-Fíha a to ako?
-Ľahnem si na gauč a sústredím sa na
jeden pevný bod.
-A na aký?
-No predsa na televíznu obrazovku.
Obžalovaný, chcete ešte niečo povedať na svoju obhajobu pred vynesením
rozsudku?
-Áno, slávny súd. Chcem iba povedať,
že som už bol 12-krát trestaný a aj tak
to nepomohlo, takže je zbytočné ma
zase zatvoriť.
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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