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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA poľnohospodárskeho družstva
Jarné obdobie sa už tradične stalo obdobím hodnotenia práce jednotlivých podnikov za uplynulý rok. Tak sa aj naši družstevníci zišli dňa 7. 4. 2017, aby
vyhodnotili výsledky roku 2016 a vytýčili si úlohy pre poľnohospodársky rok 2017.
Už účasť 250 členov vrátane splnomocne- logické hospodárenie a používanie len vlastní na zastupovanie, čo predstavuje 63,13% ných dorobených krmív, dosiahla primerané
z celkového počtu 396 členov družstva do- výsledky, ktoré zároveň svedčia o zodpovedkazovala, že družstevníkov zaujíma, ako sa nej práci jej pracovníkov.
gazduje na ich majetku. Vedenia schôdze
Lisovňa plastických hmôt pri existujúcej
sa už tradične ujal Ing. Ján Kaprál. V úvo- početnej konkurencii tvrdo bojuje o svoje zade privítal prítomných členov, ako aj hostí kázky a plní svoju úlohu udržania zamestna– zástupkyňu starostu obce Ing. Dagmar nosti v tejto výrobe. Aj v ekonomickej oblasti
Vincovú a predsedu PS Urbár Štrba Ing. družstvo zvláda nástrahy a svoju finančnú
Pavla Jančíka. Po
splnení legislatívnych
povinností vystúpil
predseda predstavenstva Ing. Ján Šerfel
a predniesol správu
predstavenstva družstva o hospodárení PD
Štrba. V úvode prejavu
vykonal kontrolu plnenia uznesení, ktoré
boli uložené Výročnou
členskou schôdzou
dňa 8. 4. 2016 s konštatovaním, že všetky
uznesenia boli splnené
a po krátkom zhodnotení práce predstavenstva družstva pristúpil
k vyhodnoteniu plnenia úloh jednotlivých
úsekov. Rastlinná a živočíšna výroba musia
všetky svoje činnosti
a postupy realizovať Členovia Poľnohospodárskeho družstva Štrba počas rokovania.
tak, ako to vyžadujú
podmienky správnej farmárskej praxe a politiku zameriava na udržanie bezúverovékeďže družstvo hospodári ekologicky, musia ho chodu, stálych výplat pracovníkom, uhrasa plniť aj prísne podmienky ekologického dených faktúr, ako aj obnovu techniky a
hospodárenia , to znamená bez prítomnos- udržiavanie technológií a budov. O správnej
ti a podpory tak chemických látok, ako aj ceste v ekonomickej oblasti svedčí aj opäanorganických (umelých) hnojív. Napriek tovné hodnotenie Národného informačného
tejto skutočnosti, no vďaka počasiu rastlin- strediska Slovenskej republiky a získanie
ná výroba vyrobila 7 034 ton senáže, čo je ocenenia „Bonitný podnik“.
o 1 500 ton viac ako v roku 2015, 1 168
Nie všetko sa podarilo podľa predstáv, no
ton sena, čo predstavuje o 290 ton viac a po bilancii plusov a mínusov naše družstvo
1 104 ton slamy, ktorej v roku 2015 rast- aj v minulom roku dokázalo vytvoriť kladný
linná výroba vyprodukovala 705 ton. Prie- hospodársky výsledok a predstavenstvo
merná úroda obilia dosiahla úroveň 2,98 družstva, tak ako mu to ukladajú Stanovy,
ton, v roku 2015 mala hodnotu 2,90 ton. navrhlo rozdelenie zisku: 1,50 € na každý
Aj z týchto čísel je zrejmé, že príroda bola k jeden hromadný družstevný podielnický list
družstevníkom štedrá a pracovníci rastlinnej vydaný PD Štrba a alikvótne 45,00 € na
výroby usilovní.
základný členský vklad členom družstva.
Živočíšna výroba s prihliadnutím na ekoZáverom predseda predstavenstva poďa-

koval za spoluprácu Obecnému úradu Štrba,
Pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba,
všetkým pracujúcim zamestnancom a celej
členskej základni za podporu a pochopenie.
Predseda kontrolnej komisie MVDr. Pavol
Knapík predniesol správu o činnosti komisie
a keďže zároveň pôsobí ako zamestnanecká rada, ako zástupca zamestnancov ocenil
opätovný nárast miezd, ako aj zavedenie tzv.

vernostného bonusu, ktorý je ocenením verných zamestnancov PD Štrba.
V ďalšom bode programu si členovia vypočuli návrh výrobno-finančného plánu pre
rok 2017, ktorý predseda predstavenstva
doporučil v uznesení schváliť. Po pozdravných príhovoroch zástupkyne starostu obce
Ing. Dagmar Vincovej a predsedu výboru PS
Urbár Štrba Ing. Pavla Jančíka, s poďakovaním vystúpil aj Ján Šefčík. V závere diskusie Ing. Ján Šerfel reagoval na niektoré body.
Po prečítaní návrhu na uznesenie, ktorý
predniesol predseda návrhovej komisie Branislav Ilavský a po jeho schválení, s poďakovaním za účasť a prianím prežitia pekných
veľkonočných sviatkov, predseda predstavenstva Ing. Ján Šerfel schôdzu ukončil.
Ing. Ján Šerfel, predseda predstavenstva
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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA poľovníckeho združenia
Aj v poľovníckom roku 2016-2017 členovia Poľovníckeho združenia Vysoké Tatry so sídlom v Štrbe sústredili svoju pozornosť hlavne na ochranu zveri,
sledovanie zdravotného stavu, príprave krmiva, k zimnému prikrmovaniu a čo v najväčšej možnej miere k zamedzeniu vyrušovania zveri v čase kladenia mláďat
a v čase núdze, t.j. v zime, hlavne zberačmi parožia.
Združenie hospodárilo na nezmenenej výmere 6 830 ha poľnohospodárskej a lesnej
pôdy v prenájme od 13-ich subjektov, s počtom členov 18 po tom, čo za členov PZ boli
prijatí kandidáti Mgr. Ján Gallo z Mengusoviec
a Michal Janek.
V oblasti ochrany zveri bol vypracovaný
plán ochranných pochôdzok a harmonogram
zimného prikrmovania, pričom minimálne 1x
týždenne každý člen v pridelenom prikrmovacom zariadení vykladal pre zver seno, jadrové
a dužinaté krmivo a kamennú soľ do soľníkov
v priebehu celého roka.
K zimnému prikrmovaniu sme zabezpečili
32 veľkých balíkov kvalitného sena o váhe
10 t, 7 balíkov senáže, 5 vozíkov voľnej senáže z PD Štrba, 700 kg zemiakov, 1 600
kg kŕmnej repy, 1 200 kg kukurice, 600 kg
kamennej soli a každý člen a kandidát pripravil a vyviezol minimálne 20 vriec jadrového
odpadu.
V rámci monitorovania zdravotného stavu
zveri boli ulovené a vyšetrené na besnotu 2 ks
líšky hrdzavej s negatívnym výsledkom. Vzorky z 3 ks ulovených diviakov boli vyšetrené
na klasický mor ošípaných, 2 ks ulovených
diviakov na africký mor ošípaných a u ostatných ulovených diviakov bolo vyšetrenie na
trichinelózu, všetko s negatívnym výsledkom.
Venovali sme sa aj oprave a údržbe poľovníckych zariadení a výstavbe nových zariadení. Bol zrekonštruovaný krmelec na Majzuje,
bola prekrytá druhá polovica strechy krmelca na Žihľavnom, oprava strechy krmelca
na Drigante. Bol postavený nový posed pod
Sýkorovým vŕškom, vo Vôňovej doline a v

Červenej vode. Bola započatá výstavba krytého posedu na Žihľavnom a oprava posedu
v Nemeckej.
Venovali sme sa aj obnove lesa, vysadili
sme 700 sadeníc stromčekov v lokalite Zemská a tieto sme ošetrili proti ohryzu zverou.
Celkove členovia PZ odpracovali 1 387 brigádnických hodín.
Vďaka starostlivosti o zver môžeme konštatovať splnenie plánu lovu, na čom má však
podiel úhyn zveri následkom zrážok s autami
a vlakmi.
Celkove z ulovenej zveri bolo odpredaných
990 kg diviny v koži a pre členov bolo rozdelených 475 kg diviny.
Táto starostlivosť o zver sa prejavuje aj v
bodovej hodnote ulovených jeleňov, keď boli
ulovené 3 bronzové jelene, bol ulovený dospelý diviak s klami ocenenými striebornou
medailou a strieborný diviak bol usmrtený pri
zrážke s autom. Zaznamenali sme aj strhnutie

vlkmi 1 jeleňa a 1 srnca.
Obdobne aj v poľovníckom roku 2017-2018
naša činnosť bude smerovať do lesa. Vyčistíme krmelce a zásobníky sena, zalesníme ďalšiu časť revíru, budeme sa venovať oprave,
údržbe a výstavbe poľovníckych zariadení a
hlavne pripravíme dostatok objemového, jadrového a dužinatého krmiva k zimnému prikrmovaniu, a tak k zachovaniu genofondu pre
budúce generácie.
Na výročnej členskej schôdzi na 5-ročné
funkčné obdobie bol zvolený nový výbor Poľovníckeho združenia. Za predsedu bol zvolený JUDr. Ján Garaj, za podpredsedu Peter
Greksa, za tajomníka JUDr. Martin Kunaj, za
poľovníckeho hospodára Matej Janek, za
finančného hospodára Ing. Patrik Herda, za
kynologického referenta Mgr. Ján Gallo a za
streleckého a brigádnického referenta Pavol
Petruška.
JUDr. Ján Garaj

Návod k úprave programov obecnej káblovej televízie
Pre opakujúce sa neopodstatnené hlásené poruchy vám uvádzame návod ako sa majú správne naladiť programy káblovej televízie v ŠTRBE:
Najednoduchší spôsob je spustiť „ Automatické ladenie“, ale aj to je potrebné
urobiť správne!
Najčastejšie chyby:
• Užívatelia spúšťajú ,, automatické ladenie“ bez toho, že by si predtým vymazali
všetky predchádzajúce - pôvodné programy. Potom sa stáva , že niektorý program
už nezobrazí /čierna obrazovka/, lebo už
vysiela na inom kmitočte-frekvencii.

• Ak si už spustia ,, automatické ladenie“, je ho potrebné včas prerušiť, aby
nenaladilo ďalšie programy z blízkeho vysielača Kráľova hoľa.
Ak tak neurobia, môžu sa okrem programov káblovej televízie naladiť aj ďalšie
zdupľované stanice z vysielača Kráľova
hoľa /STV1-2, JOJ, JOJ+,TA3 a pod./, ktoré sú na hranici signálu a potom dochádza
k zasekávaniu a výpadkom signálu. Za tie-

to programy neberie spoločnosť TV Štrba
zodpovednosť! V princípe tieto programy
ani nemôžu fungovať správne, keďže na
to potrebujete sólo anténu nasmerovanú
na Kráľovu hoľu. V týchto prípadoch sa stáva, že užívatelia reklamujú, napr. sekanie
programov TA3, STV1, JOJ, pretože nepozerajú dané programy z káblovej televízie
Štrba, ale z Kráľovej hole, kde je signál
slabý.
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Návod ako správne naladiť televízne
programy káblovej televízie Štrba:
1. Vymazať všetky predchádzajúce programy, v menu je to položka: Výrobné nastavenia, Predvolené nastavenia, Pôvodné nastavenia a pod., záleží podľa typu TV /niektoré TV
to robia automaticky - pri novom ladení len
potvrdiť položku vymazať všetky programy,
niekde to musíte zadať ručne v menu /.
2. Pri spustení ,, automatického ladenia“ ladiť len programy na kanáloch – frekvenciách,
kde vysiela TV Štrba, pri spustení ,,automatického ladenia“ ladí hneď od začiatku. Pozor
si treba dať pri konci ladenia, aby nenaladilo

iné problémové programy z iného vysielača
než TV Štrba.
Veľká časť televíznych prijímačov zobrazuje parametre pri ladení, buď podľa kanálov
alebo podľa frekvencie .
TV Štrba momentálne vysiela v rozsahu
kanálov: 5 až 12 /5,6,7,8,9,10,11,12/.
Podľa frekvencie je to v rozsahu od:
177,5Mhz až 226,5Mhz: /177,5/ 184,5/
191,5/ 198,5/ 205,5/ 212,5/ 219,5/
226,5Mhz/.
Komu televízny prijímač nezobrazuje parametre pri ladení /kanál alebo frekvenciu/,
môže ukončiť ladenie pri naladení počtu

vysielaných programov. Momentálne je to
38 programov.
Predčasné ukončenie ,,automatického
ladenia“ sa často robí stlačením na ovládači tlačidla „EXIT“ /niektoré televízne
prijímače vyžadujú dodatočné potvrdenie
ukončenia ladenia, vtedy treba potvrdiť
šípkou - tlačidlom na „ÁNO“ a stlačiť OK/.
Viac každý nájde vo svojom manuále, ktorý
dostal k svojmu televíznemu prijímaču.
Návod ako správne naladiť TV Štrba platí
aj pre samostatné set-top-boxy.
Richard Devečka,
TV Štrba, s.r.o.

aká boLA zimná lyžiarska sezóna 2016/17
Prevádzkovatelia zjazdoviek, bežeckých lyžiarskych tratí, hoteliéri, ale aj samotná obec ako správca územia hodnotia zimnú sezónu 2016/2017 pozitívne.
zvýšiť úroveň správy a údržby tratí počas
tejto sezóny ich dennou kvalitnou úpravou,
zriadením požičovne bežiek, topánok, ski
servisu, prevádzkou malého občerstvenia
pre lyžiarov priamo v areáli, propagáciou
tratí na sociálnych sieťach a na portáli nabezky.sk. Priemerná denná návštevnosť
na tratiach na Štrbskom Plese bola 150
ľudí, tréningové kempy približne 20 klubov
- tréningové kempy top športovcov Justyna Kowalczyk, Nasťa Kuzmínová, Paulína
a Ivana Fialkové, Martin Otčenáš, Matej
Kazár, DUKLA, Osrblie Biatlon. Prevádzka
na bežeckých tratiach sa ukončila 30. 4.
2017.
V Športovom areáli na Štrbskom Plese
sa uskutočnilo počas zimnej sezóny viacero podujatí. Ich prehľad uvádzame v tabuľke na ďalšej strane.

Lyžiarske svahy na Štrbskom Plese.

Štrbské Pleso – známe lyžiarske stredisko, sa na zimnú sezónu pripravilo zodpovedne. So zasnežovaním na zjazdovkách sa začalo 8. 11. 2016, na bežeckých
tratiach už 5. 11. 2016. S lyžovačkou na
svahoch sa začalo 26. 11. 2017 na svahu
Interski, 10. 12. na trati Turistická, Junior,
Esíčko, Maxiland, 17. 12. na Solisku a 23.
12. na Furkote. Za začiatok bežeckej lyžiarskej sezóny môžeme považovať 44. ročník
Tatranského pohára (16. - 18. 12. 2016).
Počet dní prevádzky na lyžiarskych svahoch v sezóne 2016/17 bol 144, počet
návštevníkov 119 989. Okrem lyžiarov prechádzajúcich turniketom (cca 40 % z celkového počtu), tvoria klientelu Štrbského
Plesa aj tzv. pešiaci alebo hoteloví hostia.

Správu
bežeckého areálu
a
bežeckých
lyžiarskych tratí obec zverila
do správy pred
sezónou spoločnosti JK Napoli,
s.r.o. Bratislava
–
spoločnosti,
ktorá dosahovala
výborné výsledky pri prevádzke
bežeckých tratí v
Mengusovciach.
Aj na Štrbskom
Plese sa podarilo

Bežecké lyžiarske trate preverili profesionálni i rekreační bežci.
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Termíny 2016/17

Podujatie					

Zúčastnení

16. - 18. december
29. - 30. december
31. december
21. január		
28. január		
1. - 2. február
7. - 9. február
8. - 10. február
19. februára
14. - 15. marec
20. marec			
22. marec			
25. marec			
25. - 26. marec		
27. marec			
16. apríl			

44. ročník Tatranského pohára - FIS Slavic Cup 			
57. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP, FIS preteky
Krst snehovej vločky
Vagonárske zimné hry
Štrbský Skialp Race
Preteky v behu na lyžiach KR PZ Trenčín			
Preteky v behu na lyžiach KR PZ Prešov
Preteky v behu na lyžiach KR PZ Košice
4. ročník Štrbské bežky
8. ročník Zimnej Kalokagatie				
26. Venerovského memoriál Štátne lesy TANAP-u
II. kolo Tatranskej lyžiarskej ligy - Euroliga			
Slovenské firemné hry
Majstrovstvá Slovenska v behu na lyžiach - všetky kategórie
Žampa Cup
Veselá Veľká noc –pochovávanie lyže

14 krajín
150 pretekárov, 4 krajiny

Sezóna na Štrbskom Plese sa začala
Krstom snehovej vločky a ukončila na
Veľkú noc 16. 4. 2017 karnevalom na
svahu a symbolickým pochovávaním Lyže
Soliskovej. Počas tohto podujatia takmer
100 návštevníkov – lyžiarov zapojilo svoju
kreativitu a zažilo bláznivý jarný karneval
v maskách na snehu a následne zábavné preteky na lyžiach v maskách. Víťazi
v jednotlivých kategóriách boli odmenení
hodnotnými cenami, ktoré venovala obec
Štrba i 1.Tatranská. Hudobné vystúpenie
skupiny TRAKY, ľudový rozprávač JožkoJožka a hudobná skupina Vilema vytvorili
na Námestí MS 1970 výbornú atmosféru.
Aj keď počasie bolo také aké v apríli má
byť – slnko, dážď, sneh a opäť slnko a
sneh… – i tak roztancovali všetkých, ktorí
prišli prežiť Veľkonočnú nedeľu na Štrbské
Pleso.

340 pretekárov

390 žiakov, 96 škôl
60 detí Poprad, Zakopané

Atmosféra počas Veľkonočnej nedele na Štrbskom Plese.

Hudobná skupina Traky.

Súčasťou programu bol aj karneval na svahu.

Bežci – lyžiari ocenili aj skutočnosť,
že stopy bežeckých lyžiarskych tratí boli
ratrakom urobené aj pri obci Štrba – smer
Šoldovská cesta a smer Tatranská Štrba.
Pokiaľ ide o ubytovacie kapacity a
návštevnosť, či počet prenocovaní, zimná
sezóna 2016/2017 bola na úrovni predchádzajúcej. Najviac bolo návštevníkov
zo Slovenska, Českej republiky, Poľska,
Maďarska, Nemecka, Ukrajiny. Zvýšený
záujem bol zaznamenaný z Izraela.
Hlavným problémom počas sezóny sa
javilo parkovanie na Štrbskom Plese a
organizácia viacerých podujatí v jeden
termín. Všetci zainteresovaní túto problematiku rozoberali na spoločnom posezónnom vyhodnotení na Štrbskom Plese, aby
predišli podobným situáciám v budúcnosti.
Ing. Anna Hurajtová
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AJ GRAND HOTEL KEMPINSKI HIGH TATRAS OSLAVOVAL
V apríli 2017 si najstaršia luxusná hotelová siet v Európe Kempinski slávnostne pripomenula 120. výročie svojho vzniku. K oslavám tohto výročia sa pridal
aj kolektív pracovníkov Grand Hotelu Kempinski High Tatras na Štrbskom Plese, ktorý bol v tejto najvyššie položenej osade na Slovensku po takmer štvorročnej
rekonštrukcii bývalého liečebného komplexu Hviezdoslav otvorený 7. mája 2009.
siete po celé roky až do
dnešných dní” napísal vo
svojom posolstve všetkým
hosťom i zamestnancom
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ Kempinski Hotels Markus Semer.
Na úvod slávnostného
večera na Štrbskom Plese
predstavila najskôr generálna riaditeľka Grand Hotela Kempinski High Tatras
Katrin Noll všetkých hotelových manažérov a potom
pripomenula najdôležitejšie míľniky hotelovej siete
Kempinski, ktorej história sa začala písať v
Berlíne v roku 1897 víziou jedného muža,

stupuje nová generácia. Po prvej svetovej
vojne Kempinski otvoril obchody s vínom a
tiež reštaurácie v Amsterdame, Londýne a
New Yorku. Bertholdov zať Richard Unger
a jeho syn prenášajú naše európske korene
do sveta, aby spoznali rôzne kultúry.
V roku 1928, Haus Vaterland rozšíril
koncept reštaurácií so zábavou v Berlíne a
stal sa vlajkovou loďou spoločnosti Kempinski & Co. Vďaka tomu, že každá z jeho 12
reštaurácií predstavovala inú krajinu jednak
kuchyňou, ako aj dekoráciou, rýchlo sa stal
najobľúbenejším miestom nočnej zábavy v
Berlíne.
V roku 1970 Kempinski prevzal Hotel
Generálna riaditeľka Katrin Noll.
Vier Jahreszeiten a pokračoval v rešpekPri príležitosti tohto výročia si pre svojich
tovaní jeho bohatej minulosti a zároveň ho
hostí kolektív pracovníkov Grand Hotel
citlivo zrekonštruoval pre dnešné potreby.
Kempinski High Tatras pripravil
Jeho slávna vstupná hala je aj
oslavu počas “Noci plnej svetiel”,
dnes považovaná za obývačku
ale aj viacero aktivít, ktoré majú
Mníchova a miesto, kde sa ľudia
jej hostí očariť a potešiť. Symboradi stretávajú.
lický začiatok oslavy dedičstva
Naše čínske dobrodružstvo
siete Kempinski sa začal na
začalo v Kempinski Hotel Beijing
Štrbskom Plese v sobotu večer
Lufthansa Center, keď skupina zá8. apríla 2017. Hoteloví hostia
padniarov v roku 1992 rozpoznasi mohli vychutnať unplugged
la potenciál krajiny. Odvtedy sme
vystúpenie slovenskej speváčv Číne otvorili viaceré hotely, kažky Márie Čírovej pri sviečkach a
dý z nich predstavuje perfektne
ochutnať francúzske šampanské
namiešanú zmes európskej eleznačky Henri Giraud, brandované
gancie a tradičnej čínskej kultúry.
špeciálne pre Grand Hotel KemRok 2005 a slávny The EmiraTím Grand Restaurant pod vedením šéfkuchára Tomáša Tejbusa.
pinski High Tatras. O gastronomictes Palace, Abu Dhabi. S množký zážitok sa postaral tím Grand Restaurant Bertholda Kempinski. Jeho podnikavý duch stvom prevádzok a dĺžkou takmer 1km je
pod vedením šéfkuchára Tomáša Tejbusa. a odvážny prístup k hotelierstvu vydláždili tento hotel jednou z našich veľkolepých
Unikátne otváranie šampanského metódou cestu k tomu, čím Kempinski dnes je. K tým hviezd, kde prepych blízkeho východu dopĺsabráž, pri ktorej bola tradičná šabľa nahra- najdôležitejším míľnikom patrili:
ňa európska elegancia.
dená slovenskou valaškou, predviedol hos„Berlín – 1907.
ťom someliér Matúš Hamara a nechýbala Bertholdov prvý malý
ani narodeninová torta a barmanská Coctail obchod s vínom a luFlair Show.
xusná reštaurácia s
“Oslavujeme 120. výročie a sme veľmi delikatesami si rýchlo
radi, že môžeme vzdať hold výnimočnej získali stálu klienteminulosti a ohlásiť vzrušujúcu budúcnosť. lu. Berthold spôsobil
Náš zakladateľ Berthold Kempinski nám kulinársku revolúciu
ukázal cestu nového štandardu hotelierstva, predstavením nového
založeného na pretrvávajúcej európskej konceptu: dostupné
elegancii a bezchybných službách. Vytvo- jedlá za fixné ceny aj
ril cestovateľské destinácie, ktoré hosťom ako polovičná porcia,
sprostredkovali jedinečné zážitky vo výni- sprevádzané rozlievamočných lokalitách a jeho inovatívny podni- nými vínami.
Vystúpenie slovenskej speváčky Márie Čírovej v hoteli.
kateľský duch zostal inšpiráciou pre rozvoj
V roku 1923 na-
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Manažment hotela pri slávnostnom otvorení podujatia.

poľovnícka chata Jozefa
Szentiványiho, ďalšími z
troch prepojených budov
boli Grand Hotel Kriváň otvorený v roku 1906 a Grand
Hotel Hviezdoslav v roku
1923.“
Okamžite po zahájení
prevádzky v máji 2009
sa Grand Hotel Kempinski
High Tatras zaradil úrovňou
poskytovaných služieb medzi špičku hoteliérstva na

Naša túžba vytvárať nezabudnuteľné zážitky na unikátnych miestach bola naplnená v dych vyrážajúcich scenériách Afriky v
roku 2013.
Rok 2017 je pre sieť Kempinski významný nielen 120. výročím jej založenia, ale aj
otvorenia prvého luxusného 5 –hviezdičkového hotela na Kube – Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana. Hotel v jednej z
najikonickejších budov Manzana de Gómez
v starej Havane bude svietiť ako nová
hviezda v súhvezdí Kempinski.
Meno Kempinski hrdo nosí neustále sa rozrastajúca kolekcia významných nehnuteľností
po celom svete. Najstaršia luxusná hotelová
skupina v Európe si vybudovala reputáciu
na viere, že exkluzivita a individualizmus sú
kľúčovým faktorom skutočného
luxusu. Každý rok
tieto kvality oceňuje rastúci počet
hostí, kedže Kempinski pridáva do
svojho portfólia
nové hotely a rezorty v Európe, na
Blízkom Východe,
v Afrike či Ázii.
Aj keď tento rast
odzrkadľuje silu
Pohľady na liečebný komplex Hviezdoslav, v súčasnosti hotel Kempinski.
a úspech značky
Kempinski, kolekcia ostáva kvôli zachovaniu Slovensku. Podľa
gurmánskeho
exkluzivity limitovaná.
Dnes sieť Kempinski prevádzkuje viaceré bedekra „Trend
ikonické hotely ako napr. Hotel Adlon Kempin- Top reštaurácie
ski Berlin, The Emirates Palace v Abu Dhabí a a hotely 2010“
Ciragan Palace Kempinski v Istanbule. Značka bol vyhlásený za
Kempinski je synonymom pre európsku ele- najlepší hotel na
ganciu spojenú s kultúrou a tradíciami každej Slovensku, hoci
bol v tejto súťadestinácie.
nováčikom,
Na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách, ži
v prekrásnom Grand Hoteli Kempinski High následne v roku
Tatras, má história týchto budov ešte dlhšie 2011 ho nemeckorene ako naša značka. Najstaršia budova ký časopis Geo
Jánošík bola postavená už v roku 1893 ako Saison zaradil do

zoznamu 100 najlepších hotelov v Európe /zo
susedných krajín Maďarsko tam malo jeden
hotel, Česko 2 a Rakúsko 11 hotelov/. Takého
ocenenia služieb hotel potvrdzuje aj v nasledujúcich rokoch.
Prvý generálnym riaditeľom Grand Hotela
Kempinski High Tatras sa už v roku 2008 stal
Konstantin Zeuke z Nemecka, ktorého začiatkom roku 2010 vystriedal Jean Claude Annen
zo Švajčiarska. Konstantin Zeuke totiž prešiel
„šéfovať“ daľšiemu podobnému zariadeniu
na Slovensku – Kempinski Hotel River Park
v Bratislave.

„Strávili sme objavovaním sveta a vytváraním destinácií pre našich hostí 120
rokov, ale ešte stále nás neprešla chuť
na nové objavy“ dodal Markus Semer
s tým, že spoločnosť Kempinski si cení
a chráni tradície a bude pokračovať v
rozvoji ďalších inovatívnych prístupov v
oblasti hotelierstva, a preto okrem oslavy
úspešnej minulosti pozerá s radosťou na
svetlú budúcnosť.
Podľa tlačovej správy hotela
voľne spracoval
Ing. Peter Chudý

ŠTRBSKÉ NOVINY

8

História stavieb na Štrbskom Plese – IV. diel
Jozef Szentiványi súhlasil, aby na jeho pozemkoch na Štrbskom Plese vyrástli aj tri rodinné vilky. Z jeho pohľadu to bol zároveň šikovný propagačný ťah,
pretože išlo o významných ľudí. V roku 1887 to bola vila Gyulu Laszkáryho, neskoršia Popelka, v roku 1891 vila Pála Prónayho, neskorší Tuček a v roku 1892
vila Tivoli Viliama Rajnera, bývalého riaditeľa kúpeľov Starý Smokovec, ktorá bola premenovaná neskôr na Marínu. K nim pridal v roku 1890 aj nový 17-izbový
turistický hotel Vila arcikňažná Mária Terézia, ktorý mu opäť postavil Gedeon Majunke.
vembri 1899 ju však od jej majiteľa odkúpil
vojvoda Filip Orleánsky, ktorý tu bol vtedy
v sprievode svojej manželky arcikňažnej
Márie Doroty Habsburgsko-Lotrinskej na
poľovačke na kamzíky. Rozhodol sa totiž
každé ďalšie leto tráviť práve vo Vysokých Tatrách. Bolo to len rok po tom, čo
sa náhodou vyhol atentátu, ktorý chcel na
neho spáchať taliansky anarchista Luigi

charakteru bola postavená v roku 1890
„Vila arcikňažná Mária Terézia“. Postavil
ju spišskosobotský architekt a stavebný
podnikateľ Gedeon Majunke na pozemku
nad juhozápadným brehom jazera, ktorý Jozef Szentiványi daroval bratovi rakúsko-uhorského panovníka arcikniežaťu
Karolovi Ľudovítovi a jeho manželke, portugalskej princeznej Márii Terézii po tom,

Reštaurácia s verandou hotela Štrbské Pleso.

Advokát Gyula Laszkáry, ktorý bol synovcom Jozefa Szentiványiho, dokončil
stavbu svojej vily /Laskárylak/ na severnom brehu plesa v roku 1887. Bola to
v tom čase jediná budova, ktorá nepatrila
v tejto osade Jozefovi Szentiványimu. Objekt tejto vily má na našej historickej mape
Štrbského Plesa označenie číslo 12. V noVila Márie Terézie - Detvan (v strede fotografie).

Vila Marína.

Lucheni. Tento človek sa chcel totiž presláviť atentátom na nejakého významného
aristokrata, no Filip Orleánsky v roku 1896
náhle odriekol svoju cestu do švajčiarskej
Ženevy. A tak sa obeťou tohto atentátu stala cisárovná Alžbeta Bavorská /populárne
nazývaná aj Sisi/, ktorá v tom čase bola
na pobyte v Ženeve. Už pred 1. svetovou
vojnou v tejto vile zriadili turistickú nocľaháreň, po roku 1918 bola načas aj policajnou stanicou, za prvej ČSR opäť turistickou noclahárňou Klubu československých
turistov. Pre svoju osamelú a izolovanú
polohu nazvali túto budovu Popelka. Koncom roku 1944 slúžila ešte ako koniareň
nemeckého Wehrmachtu a v zničenom
stave ju tesne po skončení 2. svetovej vojny v roku 1945 odstránili. Stála približne v
mieste dnešného výjazdu lyžiarskych bežeckých tratí zo športového areálu k jazeru
Štrbské Pleso.
Ako prvá budova, skutočne hotelového

ako Štrbské Pleso poctili svojou návštevou
v roku 1889. Karol Ľudovít sa stal následne protektorom Uhorského karpatského
spolku. Vila, ktorá dostala svoje meno
podľa manželky arcikniežaťa, mala sedemnásť honosne zariadených izieb, a pod jej
strechou sa do konca prvej svetovej vojny vystriedali mnohé návštevy z radov
najvyššej domácej a zahraničnej šľachty.
Koncom júla 1895 pri návrate z liečebného

Vila Prónay na východnom brehu plesa.
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Patria“, ktorá dnes patrí k najnavštevovanejším gastronomickým zariadeniam typu
„koliba“ v celom tatranskom regióne. Vysoký záujem o návštevu tohto zariadenia

Turistická nocľaháreň Popelka.

pobytu v Bardejovských kúpeľoch, tu mala
pobudnúť aj kráľovná Alžbeta, populárna
Sisi. Na stanici v Štrbe ju však odradilo zlé
počasie a salónny vozeň vlaku tak opustila
až v sídelnej Viedni. Na našej historickej
mape osady má tento objekt číslo 13.
V roku 1919 ju nazvali Detvan a bola
neskôr známa aj ako lyžiarska útulňa.
Naposledy v nej boli zamestnanecké byty
Československých štátnych kúpeľov a ako
úplne schátranú ju museli v roku 1984

Vila Laskáryho - Popelka.

spôsobil, že už v roku 2015 bolo potrebné
pri tomto objekte rozšíriť kuchyňu a v roku
2016 aj vyhliadkovú vonkajšiu terasu.
V roku 1892 pribudol na Štrbskom Plese ďalší objekt a to 10-izbová súkromná
nájomná vila Tivoli, ktorú dal postaviť bývalý riaditeľ kúpeľov v Starom Smokovci
Viliam Rajner z Levoče. Vila so 4 lodžiami,
ktorá bola situovaná severne od vily Mária
Terézia dostala meno podľa známych talianskych sírnatých kúpeľov. Po roku 1919
ju mikulášski turisti na čele s Fedorom
Droppom premenovali na „Marínu“ podľa
známej literárnej postavy Andreja Sládkoviča. V tejto vile v rokoch 1930 až 1956

asanovať. Stála na terajšej čistine pri značkovanom turistickom chodníku, tzv. Jamskej ceste zo Štrbského Plesa k Jamskému plesu nad terajším hotelom Solisko .
V roku 1891 bola na východnom brehu plesa postavená súkromná päťizbová
vilka baróna Pavla Prónayho /Prónyivilla/, ktorá neskôr prešla do majetku štátu.
Tento objekt má na našej
historickej mape číslo
14. Rozhodnutím ministerstva pôdohospodárstva z
roku 1914 zriadili v tejto
budove 25-posteľovú študentskú nocľaháreň „Tatra“, prvú svojho druhu vo
Vysokých Tatrách, ktorá
bola v roku 1919 premenovaná na „Študentku“
a po 2. svetovej vojne
na „Tuček“. Bolo to na
pamiatku príslušníka československého tankového
práporu Štefana Tučeka,
Vila Prónay - v súčasnosti tam stojí Koliba Patria.
ktorý v roku 1943 padol v
boji o oslobodenie Kyjeva. Na prelome sto- žili aj manželia MUDr. Ján Pullman, hlavný
ročí budova, ktorá dovtedy patrila podniku lekár kúpeľov na Štrbskom Plese a Maša
Interhotel Tatry a využívala sa aj ako sklad Haľamová, významná slovenská poetka. V
vyradeného nábytku, dlhé roky chátrala. roku 2002 pri 130. výročí založenia ŠtrbNeskôr bola sprivatizovaná, po vybavení ského Plesa bol pred vilou osadený tatvšetkých stavebných náležitostí bola v ranský žulový balvan s pamätnou doskou,
roku 2005 bola kompletne asanovaná a venovanou ich pobytu v tomto objekte.
na jej mieste vyrástla v roku 2006 „Koliba Budova neskôr ako zamestnanecká uby-
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tovňa československých štátnych kúpeľov
slúžila až do roku 2005, kedy bola sprivatizovaná. Od apríla 2014 sa začalo s jej rekonštrukciou a od roku 2015 už slúži ako
apartmánový dom. Na našej historickej
mape má číslo 15 a je po vile Gemer, neskôr premenovanou na Jazierku, prakticky
druhou najstaršou stavbou na Štrbskom
Plese, ktorá sa zachovala do dnešných
čias. Aj Majunke si tu chcel v roku 1891
postaviť vlastnú vilu, toto prianie však zostalo nerealizované.

Reštaurácia s verandou hotela Štrbské Pleso na pohľadnici.

Vila Marína na brehu jazera.

V tom istom roku 1892 Gedeon Majunke,
ktorý bol v službách Jozefa Szentiványiho,
pristavil k severnej stene hotela Štrbské
pleso reštauráciu s verandou a ďalekohľadom, ktorým mohli návštevníci obdivovať
panorámu západnej časti Vysokých Tatier
od Kriváňa po Končistú. Tento objekt má
na našej historickej mape číslo 16. Po vybudovaní nového Grandhotela v roku 1906
sa táto reštaurácia na jeho severnej strane
stala jeho súčasťou a bola určená pre tu-

Vila Marína v pozadí. Vľavo terajší hotel Solisko.

ristov a návštevníkov Štrbského Plesa. Neskôr v roku 1925 sa riaditeľstvo štátnych
kúpeľov rozhodlo nahradiť starý objekt
turistickej reštaurácie otočenej k jazeru,
novostavbou, ktorej projekt vypracoval
arch. Vojtech Šebor. Na jar 1926 už staviteľ Jozef Šašinka zbúral starý objekt, nová
reštaurácia bola dokončená 30. 5. 1927 a
jej súčasťou v zapustenom prízemí bola už
aj moderná práčovňa. V roku 1934 v súvislosti s prípravou na Majstrovstvá sveta v
lyžovaní v roku 1935 bol urobený redizajn
tejto novej reštaurácie, kedy jej steny a
steny priľahlého fajčiarskeho salónika boli
obložené ušľachtilým obkladom z fínskej
brezy, pričom do tohto obloženia boli vložené 4 olejomaľby s tatranskými motívmi od
českého maliara Otakara Štáfla. Tieto interiéry nemali vtedy v celých Tatrách konkurenciu a redizajnovaná reštaurácia slúžila
ďalej ako francúzska reštaurácia, fajčiarsky salón a bar. Po komplexnej rekonštrukcii bývalého liečebného domu Hviezdoslav
v rokoch 2005 až
2009 bola bývalá
francúzska reštaurácia prestavaná
na
kongresovú
halu Gerlach a je
súčasťou prvého
5-hviezdičkového
hotela vo Vysokých Tatrách, a to
Grandhotelu Kempinski High Tatras.

Vila Popelka, postavená v roku 1887.

Vila Laskáryho - Popelka.

Vila Márie Terézie - Detvan.

Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Ing. Peter Chudý
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história železničnej stanice štrba
Po dobudovaní úseku Poprad - Žilina Košicko - Bohumínskej železnice bola v roku 1871 uvedená do prevádzky železničná stanica Štrba so svojou nadmorskou
výškou 895 m.n.m , kedy bola v tom čase najvyššou položenou železničnou stanicou na Slovensku.

Budovanie železničnej trate v záreze pri obci.

Košicko - Bohumínska železnica bola pôvodne jednokoľajná a až v roku 1955 bola
kompletne zdvojkoľajnená .
V roku 1896 bola ku Košicko - Bohumínskej železnici (KBŠ) pripojená a dokončená trasa ozubnicovej železnice Tatranská
Štrba - Štrbské Pleso s dĺžkou 4,749 km,
ktorá prekonávala 454 výškových metrov.
Trať ozubnicovej železnice začínala samostatne na opačnej strane oproti stanici
KBŽ približne 10 metrov nad jej úrovňou,
na ktorú sa cestujúci dostali dreveným
mostíkom vedeným ponad koľajisko. Prvá
zubačka na Štrbské Pleso bola vypravená
27. júla 1896 a jazda trvala približne 37 minút. Zubačka mala parný pohon a domáci
Štrbania jej dali meno „Kocúr“.

Pôvodná budova stanice Štrba v zime.

Ozubnicová železnica až do dokončenia cesty na Štrbské
Pleso nemala konkurenciu. Po dokončení
cesty na Štrbské Pleso sa tu uplatňovali
aj štrbskí fiakristi,
ktorí boli pohodlnejší, lacnejší a na rozdiel od ozubnicovej
železnice jazdili aj
v zimnom období.
Príchod automobilov a autobusov
sa stal pre železnicu
nepríjemným konkurentom, ktorú porážal
predovšetkým rýchlosťou a spoľahlivosťou
prepravy. Prevádzka sa stávala strato-

Štrbský fiakrista na Novom Štrbskom plese.

vou a ozubnicová železnica už len živorila
až do 14. augusta 1936, kedy sa jej prevádzka zastavila.
Osada Štrbského Plesa sa stále rastúcim turizmom postupne rozrastala, pribúdali nové budovy a koncom 50. rokoch sa
začal počet návštevníkov Vysokých Tatier
a s nimi aj Štrbského Plesa výrazne
zvyšovať a jediná
stanica Poprad Tatry už kapacitne
nestíhala prepravu
turistov. Dopravnú
situáciu Vysokých
Tatier uložilo riešiť
vládne uznesenie
188/1959 zo dňa
14. februára 1959
Budova hlavnej železničnej stanice Štrba, ktorá bola postavená na druhej podľa zásady, že
strane ako je súčasná stanica.
hlavnými prestupnými
stanicami
do Vysokých Tatier sú železničné stanice
Štrba a Poprad. Ešte v tomto roku Štátny
ústav dopravného projektovania vypracoval
projekt obnovy zrušenej ozubnicovej železnice na Štrbské Pleso, ale štúdia sa nestretla s pochopením až do 28. februára 1968,
kedy uznesenie vlády stanovilo s konečnou
platnosťou obnovu ozubnicovej železnice.

Snehová kalamita pri Štrbe.
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Výstavba novej budovy železničnej
stanice Štrba sa začala na severnej strane oproti pôvodnej budove a pre potreby
ozubnicovej železnice boli v novej budove
vybudované 2 nástupišťa , opravárenské
priestory a ďalšie prevádzkové priestory
zubačky.
Nástupište ozubnicovej železnice sa nachádzalo na úrovni prvého poschodia a na

Stanica ozubnicovej železnice Štrba.

Zemné práce na trati v záreze hlavnej stanice Štrba.

stvami sveta FIS
v severských
disciplínach na
Štrbskom Plese
(1970), od spustenia plnili funkciu len necelý
rok a následne
sa pokazili.
Pohyblivé
schody
boli
zahraničnej výroby, chýbala k
ním sprievodná
dokumentácia a
problémové boli

prekonanie výškového rozdielu boli ako jediné na Slovensku použité pohyblivé schody v železničnej výpravnej budove. Podľa
investičného plánu železníc boli tieto schody osadené v roku 1969 pred Majstrov-

Železničná stanica Štrba po rekonštrukcii,
rok 2006.

Stanovište autobusov na Štrbskom Plese pri
bývalej stanici ozubnicovej železnice.

Železničná stanica Štrba, vľavo súčasná
budova, za koľajnicami pôvodná budova.

aj náhradné diely. Po takmer 50 rokoch
nefunkčnosti sa na základe sťažností cestujúcej verejnosti ŽSR rozhodli investovať
do obnovy pohyblivých schodov a spolu
s nimi aj do výmeny vchodových dverí na

Súčasná stanica ozubnicovej železnice a TEŽ Štrbské Pleso. (zdroj: www.zsr.sk)
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Čakáreň železničnej zastávky v obci (okolo roku 1949).

vstupe do stanice a vstupe do haly ozubnicovej železnice za automatické posuvné.
Táto rekonštrukcia je zaradená do investičného plánu ŽSR na roky 2017 - 2019.
Obnovená ozubnicová trať vychádza zo
Štrby po novej trase kde v 0,7 km trate sa
napája na pôvodnú cestu trate s jedinou
zastávkou Tatranský Lieskovec v 1,37
km trate. Konečná stanica ozubnicovej
železnice bola pri výstavbe presmerovaná v 4.3 km trate pravotočivým stúpaním
k miestu blízko pôvodnej zastávky TEŽ ,
ktorá končila na 4,816 km. Po odstránení
zhruba 4000 m3 rašeliny z tohto miesta
sa vybudovala súčasná, konečná stanica

Železničná zastávka v obci (rok 2008).

Nefunkčné pohyblivé schody v staničnej budove. (zdroj: mows.sk)

ozubnicovej želenice a TEŽ s názvom Štrbské Pleso.
Nová ozubnicová železnica bola uvedená do prevádzky 20. februára 1970 pri
príležitosti Majstrovstiev sveta FIS v severských disciplínach na Štrbskom Plese
a je poslednou vybudovanou ozubnicovou
železnicou na svete.
Podľa knihy Ladislava Szojku “Dejiny
Tatranskej elektrickej železnice“ a knihy
Ing. Jiřího Kubáčeka, CSc, a kol. „Dejiny
železníc na území Slovenska“
voľne spracoval Ing. Martin Kováč.

Elektrická zubačka od firmy Schwizerische lokomotiv - und Maschinenfabrik Winterthur.
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Pohľadnice a fotografie,
pohľadnice
ktoré
zo zahraničia
sme získali zo zahraničia
Vážení spoluobčania,
ešte pred vydaním publikácie „Štrbské premeny“ sme vás vyzývali, aby ste nám zasielali fotografie a pohľadnice, na ktorých sú vyfotení vaši
rodinní príslušníci, občania, ale aj budovy a podujatia v našej obci. V zbieraní fotografií a pohľadníc
neustále pokračujeme, pretože sa pripravuje vydanie ďalších dvoch publikácií. Preto sa opätovne
na vás obraciame s prosbou, aby ste pohľadali
staré fotografie a pohľadnice vašich rodín, priateľov, známych, ako aj obce, podujatí, svadieb a
iných príležitostí na zapožičanie, na dobu maximálne jedného dňa. Fotografie a pohľadnice si naskenujeme a uložíme do archívu obce, aby sme
ich mohli využiť v publikačnej činnosti. Fotografie
a pohľadnice prosíme doručiť na Obecný úrad v
Štrbe, J. Šulákovej, tel.č. 052/7781 461, ktorá
vám zároveň zabezpečí ich vrátenie.

Vydávanie publikácií nie je každodenná záležitosť. Viete sami, že o histórii obce sa za posledných 50 rokov do roku 2000 vydali tri publikácie - „Štrba“ z roku 1979 od P. Švorca st., ktorá
vznikla pri príležitosti 700. výročia založenia obce,
„Podtatranské premeny“ z roku 1988 od P. Švorca ml. a „Štrbská svadba“ z roku 1996 od P. Švorca ml. V uplynulom období sme vydali publikácie
„Štrbské premeny“, ktorú zostavila Z. Kollárová s
kol., „Okom života“ od
P. Baláža, „Od Štrby
po Štrbský štít“ od M. Koreňa a tri publikácie o
Štrbskom Plese – „Štrbské Pleso na dobových
pohľadniciach a fotografiách“ od J. Hubera ,
„Štrbské Pleso a Štrba na starých pohľadniciach“
od I. Bohuša ml. a A. Hurajtovej a o histórii Tatranského pohára od
L. Harvana. Okrem toho
sme sa podieľali na vydaní publikácií o Milošovi
Janoškovi, Jánovi Mórymu, o Liptove „Liptov v
ľudovej kultúre“ a „Liptov – ľudové umenie“.

Svoje fotografie máme každý pre vlastnú radosť a potešenie. Ale tým, že ich uverejníme v
obecných knihách, zostanú nám spomienky na
to, ako ľudia v minulosti v Štrbe žili. Preto vás
prosíme, aby ste nám čím skôr poskytli ďalšie
fotografie a pohľadnice.
Podklady získavame aj od zberateľov na burzách, ktoré sa v rámci Slovenska organizujú, prípadne aj v zahraničí najmä v Budapešti a Györi.
Práve v Maďarsku je možné ich zakúpiť najviac.
Zároveň získavame fotografie a pohľadnice
prostredníctvom internetu a rôznych elektronických búrz, čím sa nám podarilo získať celý rad
vzácnych záberov od zberateľov zo zahraničia.
Pre ilustráciu uverejňujeme zopár fotografií,
ktoré sa nám podarilo získať od zahraničných
zberateľov.
Michal Sýkora,
starosta obce

Táto fotografia nám prišla
z Rakúska

Lyžiar na Štrbskom Plese,
vľavo autobusová stanica, stanica električky a hotel Solisko,
vpravo časť kaviarne Končistá.
OD: Mr Harald Lehenbauer,
Rakúsko

Krásny panoramatický pohľad
zo Švédska

Štrbania, v pozadí Tatranská Štrba a
Štrbské Pleso
OD: Mr Johnny Samuelsson, Švédsko

?

Nepoznáte, kto je na tejto fotografii?
Napíšte alebo zavolajte nám.
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Krásny pohľad na obec
z Francúzska

Obec Štrba
OD: Mr Gilles MEYSENQ,
Francúzsko

Člnkovanie na jazere – pohľadnica
z Maďarska

Člnkovanie na Štrbskom plese,
v pozadí Vila Laskáry od r. 1914
Popelka a štít Patria
OD: Mr Istvan Endresz, Maďarsko

Pohľad na jazero
v pozadí so Soliskom
z Belgicka

Štrbské Pleso,
Vila Marína
OD: Mrs. Françoise
BREDO, Belgicko

Spracoval:
Ing. Martin Kováč.
Vážení spoluobčania, máte doma alebo viete o niekom, kto má fotografie alebo pohľadnice z obce, Tatranskej Štrby a Štrbského
Plesa? Dajte nám vedieť, my sa s ním skontaktujeme, fotografie si naskenujeme a ešte v ten deň ich vrátime majiteľovi. Ďakujeme.
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ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Čestný občan Štrby - Karol Polák. Čestné občianstvo Štrby mu bolo udelené 17. júna 2013 za „výrazný podiel na rozvoji športu a za šírenie dobrého
mena podtatranskej obce Štrba“. Karol Polák bol československou športovou komentátorskou legendou, ktorá verejnosti nepretržite 34 rokov približovala svojim osobitým štýlom a podmanivým hlasom najmä dianie na futbalových trávnikoch, či na krasokorčuliarskych podujatiach z celého sveta.

Karol Polák
Narodil sa 7. septembra 1934 v Bratislave a
už od detstva bol vedený k športu. Jeho otec
hral aktívne futbal za 1. ČSŠK Bratislava a
malý Karol s ním chodieval na futbalové tréningy. Ako dorastenec bol brankárom v Červenej
hviezde Bratislava a potom hral šesť rokov
druhú basketbalovú ligu.
Jeho rodičia však v ňom objavili hudobný
talent, a tak mladý Karol absolvoval 5-ročnú
hudobnú školu ukončenú aj absolventským
koncertom. Absolvoval hru na husle a operný
spev – barytón na konzervatóriu. Jedného dňa
ho však na školskej akcii oslovil divadelný
pedagóg Janko Borodáč so slovami: „Karol,
vykašli sa na tú operu, hlas máš dobrý, aj vyzeráš dobre, bude z teba herec“. A tak Karol Polák vyštudoval divadelnú fakultu Vysokej školy
muzických umení v Bratislave, v jeho ročníku
boli jeho spolužiaci napr. herec Oldo Hlaváček,
či režisér Miloš Pietor.
V roku 1958 však jeho otca pre údajnú
protištátnu činnosť zatvorili na 10 rokov,

Starosta obce Michal Sýkora blahoželá Karolovi Polákovi k životnému jubileu 80 rokov.

V roku 1962 sa stal komentárom v novovzniknutej športovej redakcii Československej
televízie, za ktorú dlhé roky bravúrne komentoval stovky športových prenosov, najmä z futbalu a krasokorčuľovania. Zúčastnil sa celkove
12 olympijských hier, 9 majstrovstiev sveta vo
futbale, 26 majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní, 30 majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní a množstva ďalších turnajov, medzinárodných futbalových zápasov a zápasov v
európskych klubových futbalových súťažiach.
Do československej športovej histórie vošlo
mnoho jeho športových komentárov, k tým najnezabudnuteľnejším však určite patria tieto tri:
- komentovanie nezabudnuteľnej striebornej
cesty československého futbalového tímu na
Majstrovstvách sveta vo futbale v Chile v roku
1962,

z čoho potom jeho mama ochorela na rakovinu a neskôr aj zomrela, takže Karol zostal sám
so sestrou. Vtedy ho oslovil Dušan Gábor z
televízie a ponúkol mu zastupovanie jedného
moderátora, ktorý ochorel. A tak Karol na ďalší
deň absolvoval mikrofónové skúšky a
už večer hlásil televízne noviny.
Svoj prvý športový prenos komentoval
Karol
Polák v roku 1959
z krasokorčuľovania a televíznych
divákov okamžite
zaujal jeho temperamentný a hlboký
hlas. Pretože väčšina ľudí mala v tom
čase iba čiernobiele
televízory, veľmi
Moderovanie pre Karola Poláka bolo nielen celoživotnou prácou, ale aj
farbisto opisoval
záľubou
farby na oblečení
športovcov. Prvým športovým komentátorom
- komentovanie víťazného finálového zápasu
televízie bol v tom čase Rado Siváček, ktorý Slovana CHZJD Bratislava 3:2 vo futbale v Poprišiel z rozhlasu, tým druhým sa stal práve Ka- hári víťaza pohárov v Bazileji v roku 1969 proti
rol Polák. V tom čase musel každý komentátor FC Barcelona,
zvládnuť viac športov, pretože oni dvaja museli
- komentovanie triumfálnej jedenástky Anza víkend zvládnuť aj 8 rôznych športových tonína Panenku v belehradskom finále Majstrovstiev Európy vo futbale v roku 1976 proti
prenosov.
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Účastníci futbalového turnaja detských domovov „Appelia cup“ v r. 2013.

Nemecku, ktorou ČSSR získalo titul.
Spolu s českým kolegom Vítom Holubcom
napísal v roku 1972 aj knihu „Pripútaný k mikrofónu“, kde sa so športovými fanúšikmi podelil so svojimi zážitkami pri komentovaní športových prenosov z celého sveta. S pravidelným
komentovaním skončil v roku 1992. Za svoju
prácu získal aj viacero ocenení, napr. televízne ocenenie Zlatý krokodíl v roku 1972, Cenu
Československej televízie v roku 1981, Cenu
Slovenského olympijského výboru, či Cenu
Fair play dr. Ivana Chodáka. Legendárny bol
najmä súkromný športový archív Karola Poláka, kde vedel zistiť prakticky každú informáciu
zo svojich obľúbených športových odvetví.
Aj po skončení profesionálnej kariéry zostal
naďalej aktívny, moderoval napr. športovú reláciu „Retro Šport“ na súkromnej rozhlasovej
stanici „Rádio Hornet“, od roku 2001 až do

Komentovanie Karola Poláka jeho osobitým
štýlom a podmanivým hlasom sme veľa krát
zažili aj u nás, viac krát sa počas pretekov o
Tatranský pohár zúčastnil aj tradičných novinárskych pretekov v behu na lyžiach, v roku
1987 bol moderátorom otváracieho i záverečného ceremoniálu Svetovej zimnej univerziády
v Športovom areáli na Štrbskom Plese, neskôr
od roku 2004 pravidelne každoročne komentoval finálové zápasy Majstrovstiev Slovenska
detských domovov vo futbale – Appelia Cup
priamo na futbalovom ihrisku v našej obci.
Karol Polák bol jedným zo zakladateľov tejto
unikátnej súťaže, no minuloročný 12. ročník
tohto podujatia bol žiaľ, prvým bez jeho osobnej účasti.
Podľa tlačových správ
agentúry TASR voľne spracoval
Ing. Peter Chudý

roku 2015 pravidelne v galaprograme Slovenskej televízie „Osobnosť televíznej obrazovky“
odovzdával toto ocenenie najlepšiemu slovenskému športovému
moderátorovi
a
príležitostne moderoval viaceré spoločenské akcie.
V roku 2014
zomrela jeho manželka Eva, v septembri 2015 sa po
tretí krát oženil v
Zichyho paláci v
Bratislave. Zomrel
17. 1. 2016 v Podunajských Biskupiciach po ťažkej
Karol Polák s Čestným občianstvom obce Štrba.
chorobe.

500. výročie reformácie
pohľadnice- ocenenie
zo zahraničia
pre starostu obce
Seniorálne stretnutie cirkevných zborov Tatranského seniorátu Evanjelickej
cirkvi a.v. v rámci misijného podujatia k
500. výročiu reformácie Oslobodení Božou milosťou sa uskutočnilo v nedeľu 2.
apríla v Poprade. Poprad bol už ôsmym
mestom seniorálnych stretnutí, nasledovať budú ďalšie.
Za účasti ďalších hostí kázal Božie slovo v evanjelickom chráme na Námestí
sv. Egídia biskup Evanjelickej cirkvi a.v. v
Poľsku Jerzy Samiec. Súčasťou programu
bola i prednáška Boženy Malovcovej a
Zuzany Kollárovej o histórii Tatranského
seniorátu. Vystupovali pozvané spevokoly
a v programe boli aj putovné výstavy 500
rokov reformácie, ECAV na Slovensku, Vyšívaná história ECAV na Slovensku, ako aj
prezentácie činnosti inštitúcií Evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku.

Pamätná medaila
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Na stretnutí ocenili pamätnou medailou k 500.
výročiu reformácie biskupa
Evanjelickej cirkvi a.v. v Poľsku Jerzyho Samieca, dvoch
predstaviteľov samosprávy,
a to primátora Popradu Jozefa Švagerka a starostu
našej obce Michala Sýkoru
a ďalšie osobnosti - Boženu
Malovcovú a Zuzanu Kollárovú z pracoviska Archív
Poprad, historičku Noru

Ocenenie prevzali primátor Popradu Jozef Švagerko a náš starosta Michal Sýkora.

Baráthovú z Kežmarku, evanjelických farárov Jána Havíra, Jána
Pavloviča, dlhoročných obetavých
Slávnostné bohoslužby v Evanjelickom chráme v Poprade. pracovníkov cirkvi v tatranskom

regióne - Zuzanu Hybenovú, Vieru Ivanovú,
Žofiu Jonasovú, Ondreja Bartka, Fridricha Guldena, Pavla Poveca a Jána Timčáka.
PhDr. Michal Kaliňák

starostovia a pedagógovia na spoločnom stretnutí
Aj keď odo Dňa učiteľov uplynul už nejaký čas, vzdať hold učiteľom a učiteľskému povoleniu je hodné po celý rok.
Stalo sa už milou tradíciou, že sa každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov spoločne
stretávajú starostovia s učiteľmi v rámci
Spoločného školského úradu Veľký Slavkov pod vedením Mgr. Aleny Madzinovej.
Nebolo tomu inak ani toho roku, kedy sa
hostiteľskou obcou stala práve naše obec
Štrba.
Program stretnutia začal prehliadkou
Základnej školy v Štrbe. Sprievodné slovo
mala riaditeľka školy Mgr. Ľubomíra Iľanovská. Program pripravili učiteľky Materskej
školy, Základnej umeleckej školy a Základnej školy v Štrbe. Hovorené slovo, piesne,
tance - ale hlavne štrbská hymna „Vysoko
v horách“ v podaní speváckeho zboru žiakov ZŠ, chytila prítomných za srdce.
Zo školy sa všetci presunuli na Štrbské
Pleso do hotela Toliar, kde sa k prítomným
prihovorila zástupkyňa starostu obce Ing.
Dagmar Vincová. Pre každého účastníka
školy pripravili malý spomienkový darček
a bol podaný chutný slávnostný obed.
Takmer 20 starostov a 60 pedagógov
si urobilo spoločné foto s medveďom Štrbkom na Štrbskom Plese ako pamiatku na

Spoločná fotografia na
Štrbskom Plese.

tento deň. Obec Štrba
odovzdala štafetu na
ďalší rok obci Veľký
Slavkov.
Ing. Anna Hurajtová
Žiaci ZŠ, ZUŠ a MŠ pripravili bohatý program.
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Galéria osobností Štrbského športu

Do Galérie osobnosti športu obce Štrba
bol uvedený v roku 2007.
So športovou lyžiarskou činnosťou začal
v rodnej obci v Telovýchovnej jednote Sokol
Gerlachov. Po ukončení vysokoškolského
štúdia od r. 1964 do 1972 pôsobil ako učiteľ, tréner aj pretekár v ZDŠ v Ždiari, kde sa
venoval príprave mladých športovcov - lyžiarov bežcov.
V rokoch 1972 - 1976 pôsobil v ZŠ v
Štrbe ako učiteľ telesnej výchovy a tréner v
športových triedach pre beh na lyžiach. Jeho
príchodom na ZŠ sa vytvorili podmienky profesionálneho garanta pre zriadenie jednej z
prvých športových tried na Slovensku. Počas štvorročného pôsobenia v športových

triedach sa podieľal na tvorbe a uvádzaní
nového systému športovej prípravy žiakov.
V roku 1976 v spolupráci Športových tried
Štrba a Strediska vrcholového športu FMV
Štrbské Pleso vzniklo Stredisko vrcholového
športu mládeže (SVŠ-M) na Štrbskom Plese,
do ktorého boli zaradení výkonnosťou najlepší pretekári končiaci v Športových triedach v
Štrbe a z oblasti Vysokých Tatier v dorasteneckom veku. Stal sa trénerom SVŠ-M a
podieľal sa na vzniku a organizácii nového
útvaru pre prípravu talentovanej mládeže.
V rokoch 1976 – 1992 pôsobil ako tréner
SVŠ-M a SVŠ Štrbské Pleso a ako asistent tréner reprezentačných družstiev juniorov a
mužov, podieľal sa na príprave reprezentantov ČSFR a SR na Majstrovstvá sveta juniorov a Majstrovstvá sveta. Boli to športovci
Zuzana Blašková, Mária Otčenášová, Milan
Blaško, Jozef Kičin, Dušan Otčenáš, Jaroslav Kohút, Štefan Lichoň, František Karlík,
Gunnar Havel, Ľubomír Buchta, Alžbeta
Havrančíková, Stanislav Ježík, Ivan Hudáč,
Štefan Korch, Milan Majliš.
V roku 1993 sa ako asistent trénera reprezentačného družstva ČSFR a člen komisie vrcholového športu podieľal na tvorbe
reprezentačného družstva SR a ako tréner
tohto družstva spolu s pretekármi Ivanom
Hudáčom a Štefanom Korchom po prvýkrát reprezentovali samostatnú SR na MS
vo Falune. V rokoch 1993 – 1998 pôsobil vo
funkcii trénera reprezentačného družstva a
reprezentačného družstva juniorov SR. Ako
tréner pripravoval pretekárov a reprezentoval na:

Ondrej Brúzik so svojimi zverencami na Cene kamaráta 1974.

Majstrovstvá
sveta juniorov 1995 Gälivare, Švédsko - Ivan Bátory, Martin Bajčičák, Andrej Párička, Peter Korch,
- Majstrovstvá sveta juniorov 1996 Asiago, Taliansko - Martin Bajčičák, Miroslav
Matejka, Peter Bartoň, Peter Korch,
- Majstrovstvá sveta 1995 Thunder Bay,
Kanada - Alžbeta Havrančíková, Ivan Bátory,
- Majstrovstvá sveta 1997 Trondheim,
Nórsko - Ivan Bátory, Martin Bajčičák, Andrej Párička, Stanislav Ježík, Ivan Hudáč,
- Zimné olympijské hry 1994 Lillehammer,
Nórsko - Ivan Bátory,
- Zimné olympijské hry 1998 Nagano, Japonsko - Alžbeta Havrančíková, Ivan Bátory,
Martin Bajčičák, Stanislav Ježík, Andrej Párička, Ivan Hudáč,
- Svetová zimná univerziáda 1997, Kórea -

Tréner Ondrej Brúzik (vpravo) a naša úspešná
reprezentantka Zuzana Blašková.

Ivan Bátory, Martin Bajčičák, Andrej Párička,
Peter Bartoň.
Do roku 2003 pracoval ako profesionálny
tréner v SVŠ Ministerstva vnútra SR Bratislava, v oddelení zimných športov Štrbské
Pleso až do odchodu na dôchodok a podieľal
sa na príprave pretekárov členov reprezentačných družstiev Martina Bajčičáka, Jaroslavy Bukvajovej, Anny Pastrnákovej, Pavla
Lacku a Michala Maláka. Po odchode do dôchodku, v rokoch 2003 – 2006 pôsobil ako
dobrovoľný tréner mládeže TJ Vysoké Tatry
na výchove juniorských reprezentantov Daniely Kotschovej, Alice Bekešovej, Daniela
Bekeša, Petra Mlynára a Martina Faixa. V
nasledujúcich rokoch 2007-2009 opäť pôsobil ako tréner v SVŠ MV Bratislava, oddelenie zimných športov Štrbské Pleso a zabezpečoval športovú prípravu juniorských
reprezentantov SR Alice Bekešovej, Barbary
Blaškovej, Barbory Suchánkovej, Martina
Faixa a Petra Mlynára. V roku 2009 ukončil svoju trénerskú činnosť, ktorú vykonával
celý svoj aktívny pracovný vek.
redakcia
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Slávnostné vyhodnotenie lyžiarskej sezóny na Slovensku
Bežecký úsek Slovenskej lyžiarskej asociácie v spolupráci s
mestom Levoča usporiadali slávnostné vyhodnotenie Slovenského pohára a sezóny 2016/2017 v behu na lyžiach, ktoré
sa uskutočnilo 12. mája 2017 v Mestskom divadle Levoča.
Z rúk prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie
Františka Repku si ocenenie za druhé miesto v celkovom
poradí Slovenského pohára v kategórii starší žiaci prevzal
Sebastián Ilavský zo Športového klubu Štrba.
Ocenenie získali aj naši rozhodcovia za úspešnú organizáciu medzinárodného podujatia FIS, ktoré sa konalo v
decembri. Za organizáciu 44. ročníka Tatranského pohára
v behu na lyžiach sme získali ďakovný list, ktorý prevzali
naši rozhodcovia Michal Šerfel, Pavol Grünvaldský a Gerd
Řeháček.
Ocenení pri príležitosti životného jubilea boli aj dlhoroční
členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie a dlhoroční rozhodcovia Gerd Řeháček a Viera Klimková. Medzi jubilantami bol
ocenený aj štrbský pretekár Július Lupták.
Matúš Jančík

Druhé miesto Sebastiána Ilavského (vľavo) z ŠK Štrba.

Ocenenie získali aj štrbskí organizátori Tatranského pohára.

Medzi ocenenými jubilantmi aj traja Štrbania.

tomáš gemza úspešný v maratóne v budapešti

Tomáš Gemza pred štartom maratónu.

Na polmaratóne u našich južných susedov počas druhej
aprílovej nedele štartovalo 7 000 bežcov. Tomáš Gemza sa
medzi nimi nestratil – iba tesne zaostal za pódiovým umiestnením.
Časom 1:20:56 hod. obsadil 4. miesto vo svojej vekovej
kategórii. V absolútnom poradí bez rozdielu veku mu patrila
31. priečka.
Zo slovenských pretekárov bol najrýchlejší.
29-ročný bežec svoje vystúpenie na trati dlhej 21,1 km po
dlhej zimnej prestávke komentoval takto: „Po týždennom výpadku spôsobenom chorobou to nebolo úplne top. Chcel som
zabehnúť lepší čas, ale niekedy plány človeku čosi prekazí.“
Jedna priečka za medailou Tomáša mrzela, ale mnohí by
takýto výkon i umiestnenie brali všetkými desiatimi – a pred
dvoma rokmi i on sám, veď na Slovensku nie je veľa bežcov,
ktorí zvládnu polmaratón pod 1:20 hod.
Celkovým víťazom sa stal Dan Nash z Veľkej Británie časom 1:06:50 hod. 		
Mária Pavelová
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Cyklistické preteky okolo Slovenska 2017
7. júna 2017 začne úvodným prológom v uliciach historickej Levoče už 61. ročník našich najvýznamnejších etapových cyklistických pretekov „Okolo
Slovenska“. Cyklistický pelotón opätovne uvidíme 8. júna 2017 prechádzať aj cestami v katastri našej obce, a to v okolí Štrbského Plesa a cez Tatranskú
Štrbu. A bola to tiež Štrba, ktorá v minulom roku úspešne ako jedno z etapových miest jubilejného 60. ročníka týchto pretekov, prispela k výbornému
priebehu celého podujatia, čo sa odzrkadlilo aj v preradení týchto pretekov do vyššej kategórie UCI 2.1.

Štart etapy zo Štrbského Plesa v r. 2016.

Tohtoročné preteky prinesú podľa Petra
Privaru, prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky a zároveň generálneho riaditeľa pretekov „viac UCI bodov, vyššie „prize money“,
ako aj účasť kvalitnejších tímov. Je to odmena, ale aj väčší záväzok pre organizátorov
po minuloročnom výbornom hodnotení 60.
ročníka pretekov Okolo Slovenska zo strany UCI komisárov a tímových manažérov.
Tí označili preteky Okolo Slovenska ako tretie najkvalitnejšie preteky vtedajšej kategórie 2.2.“, a tak mohol Slovenský zväz cyklistiky /SZC/ požiadať o preradenie týchto
pretekov do vyššej kategórie. Toto sa uskutočnilo v novembri 2016, kedy boli preteky
Okolo Slovenska zaradené do kalendára UCI
na rok 2017 už do kategórie 2.1.
Celé preteky v roku 2017 spája téma
„Slobodných kráľovských miest“ po úvodnom prológu v Levoči už na druhý deň, 8.
júna 2017 čaká cyklistov takmer 212 km
dlhá a náročná etapa, vedúca cez Vysoké
Tatry. Až 7 vrchárskych a 2 rýchlostné
prémie čakajú na trati medzi Levočou,
Štrbským Plesom, Čertovicou, Breznom a
cieľom v Banskej Bystrici, potom ako ďalšie
etapové mestá nasledujú Nitra a na záver
Trnava, ako najstaršie slobodné kráľovské
mesto na území Slovenska. „Tatry patrili aj
patria k najčarovnejším miestam Slovenska

a pri tvorbe trate týchto pretekov sa ich
snažíme vždy ukázať. Sme veľmi radi, že aj
tento rok vedie jedna z etáp pretekov Okolo
Slovenska tatranskou oblasťou“ povedala
Katarína Ďurková, PR manažérka SZC.
Celkove počas 4 dní prejdú cyklisti z rôznych krajín Európy i zo zámoria spolu 762

Atmosféra pred štartom pretekov je vždy rušná.

km, popasujú sa celkove so 14 vrchárskymi a 11 rýchlostnými prémiami a rozdelia
si spolu 783 bodov Medzinárodnej cyklistickej únie UCI. Organizátori veria, že toto
naše najvýznamnejšie domáce cyklistické
podujatie opäť pritiahne k cestám všetkých
priaznivcov tohto športu. Účasť už potvrdilo
5 prokontinentálnych a 20 kontinentálnych
a reprezentačných tímov /talianske Androni Giocattolli, ruský Gazprom Rusvelo, kolumbijská Manzana Postobon, poľské CCC
Sprandi, izraelský Israel Cycling Academy
a ďalšie/. Z domácich pretekárov uvidíme
na štarte náš jediný profi tím Dukla Banská
Bystrica a výber slovenskej reprezentácie.
Nebudú chýbať ani tímy minuloročných
víťazov jednotlivých dresov – Unievro Amplatz BMC. Do budúcnosti je snaha stanoviť termín podujatia tak, aby v priebehu
pár rokov bolo možné privítať na štarte aj
tím najvýznamnejšej slovenskej cyklistickej hviezdy – Petra Sagana. Viac informácií o podujatí je možné nájsť na stránke
www.okoloslovenska.com.
Podľa tlačovej správy
SZC voľne spracoval
Ing. Peter Chudý
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3. ročník družobného volejbalového turnaja so Štěpánkovicami
V sobotu 6. mája 2017 sa uskutočnil v
telocvični Základnej školy v Štrbe 3. ročník
volejbalového turnaja Štrba – Štěpánkovice.
Naši družobní priatelia pricestovali do Štrby
už vo štvrtok a okrem volejbalového turnaja
absolvovali aj niekoľko výletov v rámci regiónu. Navštívili Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Poprad. Po otvorení turnaja pozdravil všetkých účastníkov aj Bernard Halfár,
starosta obce Štěpánkovice a súčasne hráč,
ktorý odovzdal pre náš oddiel upomienkové
darčeky a zároveň nás pozval na júnový
Deň obce v Štěpánkoviciach.
Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev – Štrba, Paseka, Štěpánkovice, Jarná a Piatkovia. Hralo sa systémom každý s každým na
jeden set do 30 bodov, mohli hrať muži aj
ženy. Počas celého turnaja vládla príjemná športová atmosféra, víťazom sa napokon stalo družstvo Paseka zo Štrby. Druhé
miesto patrilo Štrbe a tretie hosťujúcemu
družstvu z Popradu (Jarná). Po vyhodnotení
turnaja boli vyhlásené aj netradičné volejbalové ocenenia – „Borovičník turnaja“ - Pavel
Obrusník, „Najostrejšie oko“ - Martin Duda
OKO, „Najkrajšia nahrávačka“ - Markéta
Balarinová, „Najnižší výskok“ - Vili Kurka,
„Najvyšší pohlavár“ - Bernard Halfár a „Najlepší hospodský“ - Libor Černý, všetko hráči
zo Štěpánkovíc. V popoludňajších hodinách
sme našich priateľov pozvali na priateľské
posedenie, kde sme im odovzdali publikáciu
s fotografiami spoločných volejbalových turnajov Štrba – Štěpánkovice.
Volejbalový oddiel ďakuje sponzorom turnaja, ktorí nás stále podporujú - Základnej
škole Štrba, Pozemkovému spoločenstvu

Účastníci družobného turnaja po vyhlásení výsledkov.

Urbár Štrba, obci Štrba, Fun-bar štadión
Štrba (Tomáš Jacko), Potravinám Mária Hlavová, Reštaurácii Martek, spoločnosti Synot
Tip a za prípravu občerstvenia počas celého
dňa Denisovi Blahovi s priateľkou.

POZVÁNKA na výnimočné podujatie, ktoré sa na Štrbskom Plese bude konať po prvýkrát.
Začiatok je o 9,30 hod v Športovom areáli na Štrbskom Plese. Bližšie info: www.dogshow.sk

OBLASTNÁ VÝSTAVA PSOV

ŠTRBSKÉ PLESO
10.6.2017

DOGSHOW
S

Turnaj otvorili predseda volejbalového oddielu
ŠK Štrba Pavol Dusík a Juraj Macko.

Verím, že naši priatelia si odniesli z predĺženého víkendu príjemné zážitky a že naše
priateľské vzťahy budú aj naďalej pokračovať. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
Pavol Dusík,
predseda VO ŠK Štrba
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Pozývame vás na Športový štadión v Štrbe na tradičné podujatie – štafetový beh 100x1000 metrov spojený
so sprievodnými akciami pri príležitosti Dňa detí
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zasmejme sa
Zopár viet na úvod.

Stenlly
Staršia pani navštívi vešticu, lebo chce
vedieť svoju budúcnosť.
-Vidím strašné veci! - hovorí veštica
-Váš manžel zanedlho umrie.
-To viem aj ja, ale mňa zaujíma či ma
nezavrú!
Stretnú sa dvaja kamaráti.
-No čo, už si sa konečne rozviedol?
-Už to mám chvalabohu za sebou.
Deti zostali s manželkou a byt je môj.
-A čo ostatný majetok?
-Ten dostal advokát.
Rozprávajú sa dve blondínky pri káve.
-Tak ako ti dopadol ten casting do
filmu?
-Celkom dobre, akurát režisér šomral,
že mám studené nohy.
-Aký je rozdiel
medzi smutným a
veselým paroháčom?
-Veselý ešte o
tom nevie.

Psychológ je muž,
ktorý pri vstupe
pôvabnej ženy
do miestnosti
pozoruje druhých
mužov.

ke

vm

áji lás

ka

Príroda sa nám prebudila, všade
raší po zimnom spánku nový život. Je
tu máj, lásky čas. Myslím, že je zbytočné komentovať toto obdobie, preto Vás
ani ja nebudem otravovať siahodlhým
úvodom. Poďme sa radšej zasmiať na
tému lásky a partnerských vzťahov.

i chýb

a

ďt

pot
eší ťa aspoň liazka

-Čo sú to lupiny?
-Parohy v prášku.

Rozprávajú sa
dve priateľky:
-Aj ty máš smolu
v láske?
-Ja nie, mňa ešte
manžel nepristihol.
Bola taká verná,
že nepodviedla
svojho milenca
ani s vlastným
mužom.

-Pán režisér, aká je tá nová herečka?
-No na plátne je celkom dobrá.
-Myslíte filmové plátno alebo posteľnú
plachtu?
Zhovárajú sa dvaja pri pive.
-Keď som prišiel včera domov z krčmy,
nachytal som manželku s nejakým
Talianom.
-Nehorázne! A čo si mu povedal?
-A čo som mu mal povedať? Veď ja
neviem po taliansky ani slovo!

A je tu máj,sľúbil si,
Jéééj,...pozri, aha,
Dobre, poďme
že ma pobozkáš
do parku,možno tam je jedna a ako je
pod rozkvitnutou
nádherne rozkvitnutá...
tam nejakú
čerešňou
nájdeme

To je nejaký zamaskovaný
Zadržte!
úchylák...dám mu zopár
Nie som žiaden
po pysku!
zvrhlík!

ÚÚÁÁÁ
Tá čerešňa
s a pohla!

Bol som na prechádzke
v parku a zrazu,
tento rok, začala
Aj keď Vám ešte nikto
nečakane hlúposť
nepovedal, že keby hlúposť
kvitnúť.
kvitla, boli by ste samý kvet,

Varovanie !

je dobré, najmä teraz v máji,
vždy pred odchodom z domu,
pre istotu, skontrolovať sa
v zrkadle!!!
-Hovorí sa, že každé desiate manželstvo je šťastné.
-To neviem posúdiť, ja som bol ženatý
len štyri razy.

Žiaden požiar,
to sa len starému
vždy v máji
zapaľujú lýtka...

Ináč vonia seno
koňom a ináč
zaľúbeným.

-Mladý pán, kúpte
slečne kvety.
-Ďakujem, to je
moja žena.

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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