
 

 
 

PODTATRANSKÉ NOVINY č.4 (24.01.2012) 

 Pieniny a Slovenský raj oslávili výročie 

PIENINY/SLOVENSKÝ RAJ - 
Predstavujú najvýznamnejšie 
prírodné dedičstvo, ochrana prírody 
je v nich nadradená nad ostatné 
činnosti. Reč je o národných parkoch, 
ktoré sú obľúbeným cieľom 
prechádzok turistov v každom 
ročnom období. Na Slovensku ich 
máme deväť.  

Svoje vyhlásenie si v týchto dňoch 
pripomínajú 3 z nich – Pieninský národný 
park (PIENAP), Národný park Slovenský raj 
a Národný park Malá Fatra. Dva z nich sú 

súčasťou nášho širšieho regiónu. Starostlivosť na ich území organizačne riadi a zabezpečuje 
rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR 
prostredníctvom príslušných správ národných parkov. 45. výročie od svojho vyhlásenia oslávil 
PIENAP 16. januára, o dva dni neskôr pripadlo 24 rokov od vyhlásenia Národných parkov 
Slovenský raj a Malá Fatra. S rozlohu takmer 3 750 ha a ochranným pásmom 22 444 ha je 
naším najmenším národným parkom. PIENAP sa rozprestiera v severnej časti Slovenska, 
pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou a nadväzuje na poľský Pieniński park narodowy. 
Vo verejnosti je známy pre atraktívnu možnosť zviesť sa na pltiach po Dunajci. Ochrana 
pieninskej prírody sa začala už dávno pred vyhlásením národného parku. Už v roku 1932 
bola vyhlásená Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. Spolu s Poľským národným 
parkom sa územie Pienin stalo prvým medzinárodne chráneným územím v Európe. Vyskytujú 
sa tu unikátne relikty ľadovej doby - borievka netatová, chryzantéma pieninská, ale aj vzácne 
druhy živočíchov, ako vydra, rys, mačka divá. Z operencov je to napr. výr skalný, kuvičok 
vrabčí a iné. V Pieninách patrí k najnavštevovanejším najmä Červený kláštor. 

NP Slovenský raj patrí k najkrajším národným parkom v strednej Európe. Na území 
s rozlohou 19 763 ha, s ochranným pásmom 13 011 ha sa nachádza vyše 470 jaskýň 
a priepastí a veľmi známe, verejnosťou obľúbené rokliny (napr. Suchá Belá, Veľký Sokol 
a pod.). Verejnosti sprístupnená je len Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je súčasťou 



Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Z chránených rastlín tu rastie napr. astra alpínska, 
jazyčník sibírsky, poniklec slovenský a mnohé ďalšie. Z chránených živočíchov tu žije sokol 
sťahovavý – symbol Slovenského raja, medveď, rys či orol skalný.                  

........................................................................................................................................ 

OBECNÉ NOVINY č.1/2012 

Zimný splav Dunajca 2012 bol opäť obrovským zážitkom. 
 

Dňa 27-28 januára 2012 sa 
uskutočnil už štvrtý ročník 
zimného splavu Dunajca, ktorý 
každoročne organizuje Pieniny 
šport centrum a Občianské 
združenie Zamagurie. Tohto roku 
sa na splave zúčastnilo 51 osôb z 
celého Slovenska a hoci riadne 
mrzlo počasie bolo nádherné.V 
piatok sme vo vodáckej požičovni 
Rafting-Pieniny v strede obce 
Červený Kláštor pre účastníkov 
pripravili tradičnú Goralskú 
„vodácku“ zabíjačku, kde mohli 
účastníci na vlastné oči vidieť ako 
sa voľakedy pripravovali domáce 

mäsové špeciality a zároveň ich mohli aj ochutnať.V sobotu nám v popoludňajších hodinách 
sme za aplauzu okoloidúcich v mrazivom slnečnom počasí vyrazili na splav 10 kilometrového 
úseku v Prielome Dunajca z Červeného Kláštora do Lesnice, s panorámou Troch korún v 
pozadí splav trval 3 hodiny a až na jedného „muža cez palubu“, ktorého sa podarilo ihneď 
zachrániť a aj keď si poriadne zaplával sa nič mimoriadne neudialo. Hoci bol silný mráz, 
počasie nám vyšlo, nesnežilo a dokonca sa na nás aj usmialo slniečko. Dunajec bol 
priezračne čistý, po hladine plávali kusy ľadu a celá príroda bola nádherne biela. Nálada bola 
napriek chladu výborná. Na raftoch a kanoe sa vtipkovalo, dokonca zaznel aj spev. Túto 
skvelú akciu si mohli vychutnať aj turisti, ktorí šli pešo alebo na bežkách turistickým 
chodníkom popri rieke do Lesnice. Splavovať Dunajec v zime na rafte je skutočne veľký 
zážitok. Pohľad na zasnežené skaly, vrcholy okolitých kopcov a krásy Pieninského národného 
parku vždy očarí každého. 
Po splave nám v Chate Pieniny pripravili posedenie pri guláši a čaji, kde sme sa trošku 
rozmrzli a program pokračoval v klubovni Pieniny sport centra v Červenom Kláštore, kde sa 
poriadna zábava len začala, tancovalo a spievalo sa pri Goralskej hudbe do neskorých 
nočných hodín. 
Všetci účastníci zimného splavu vyjadrili nadmiernu spokojnosť s vydarenou akciou, 
nádhernou zasneženou prírodou Pienin a už vopred prisľúbili účasť na piatom ročníku. 
Dúfam že sa všetci o rok stretneme ...ahoj. 
 
Drahomír Kuc 

........................................................................................................................................ 



PODTATRANSKÉ NOVINY č.7 (14.02.2012) 

 

V mrazivom počasí splavovali Dunajec  

ČERVENÝ KLÁŠTOR - V Zamagurí sa uskutočnil štvrtý ročník zimného splavu 
Dunajca, ktorý každoročne organizujú Pieniny sport centrum a občianske 
združenie Zamagurie.  

Tohto roku sa na splave zúčastnilo 51 osôb z celého Slovenska. Podujatie odštartovalo vo 
vodáckej požičovni v Červenom Kláštore tradičnou goralskou zabíjačkou, na ktorej mohli 
účastníci na vlastné oči vidieť, ako sa voľakedy pripravovali domáce mäsové špeciality, a 
zároveň ich mohli aj ochutnať. Na druhý deň v popoludňajších hodinách vodáci za aplauzu 
okoloidúcich v mrazivom slnečnom počasí vyrazili na splav 10-kilometrového úseku z 
Červeného Kláštora do Lesnice, ktorý trval tri hodiny a až na jedného „muža cez palubu“, 
ktorého sa podarilo ihneď zachrániť, sa nič mimoriadne neudialo. Po splave účastníkom v 
Chate Pieniny pripravili posedenie pri guláši a čaji, program pokračoval v klubovni Pieniny 
sport centra v Červenom Kláštore, kde sa tancovalo pri goralskej hudbe do neskorých 
nočných hodín. Všetci účastníci zimného splavu vyjadrili spokojnosť s vydarenou akciou, 
nádhernou zasneženou prírodou Pienin a už vopred prisľúbili účasť na piatom ročníku. 
                 

(dkc) 

........................................................................................................................................ 

Denník SME 

V ČERVENOM KLÁŠTORE PADALI TEPLOTNÉ REKORDY 
V Červenom Kláštore padali túto zimu 
teplotné rekordy, vyplýva to z údajov 
Slovenského hydrometeorologického 
ústavu (SHMÚ). Zamagurie, kde leží Červený 
Kláštor, patrí medzi najchladnejšie regióny 
Slovenska. 
Počas tejto zimy "klesla teplota vzduchu na 
meteorologickej stanici v Červenom Kláštore 
až trikrát do úrovne mínus 30 °C a menej," 
informoval ďalej agentúru SITA hovorca 
SHMÚ Ivan Garčár. 
"Najnižšie hodnoty tam namerali 3. februára 

- a to mínus 33,3 °C, čo bola najnižšia teplota tohtoročnej zimy na Slovensku. Absolútne 
minimum teploty vzduchu v Červenom Kláštore zaznamenali 28. februára 1963, mínus 35,8 
°C. V Červenom Kláštore bolo mínus 31,8 °C aj 2. februára a ešte aj 11. februára tam klesla 
teplota vzduchu na mínus 30,0 °C," cituje tlačová správa klimatológa SHMÚ Pavla Faška. 
Podľa Pavla Faška padli rekordy minimálnej teploty vzduchu v Červenom Kláštore 
zaznamenané túto zimu od 30. januára do 13. februára: 2. februára (- 31,8 °C), čím bol 
vyrovnaný rekord - 31,8 °C z roku 1963, následne 3. februára (- 33,3 °C), ktorý zlomil rekord 
- 28,5 °C z roku 1987. 



Minulý týždeň, 11. februára v Červenom Kláštore namerali - 30 °C, čo prekonalo tunajší 
rekord na tento dátum - 25,0 °C z roku 1985. 
Dnes tu meteorológovia zaznamenali - 29 °C, čím sa vyrovnal rekord - 29 °C z roku 1985. 
Pod mínus 33,3 °C klesala teplota vzduchu v Červenom Kláštore: 14. januára 1987 (- 35,6 
°C), 27. februára 1963 (- 34,4 °C), 13. januára 1987 (- 34,0 °C), 28. decembra 1996 (- 34,0 
°C) a 7. januára 1985 (- 33,5 °C). 

...................................................................................................................................... 
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NAPÍSALI NÁM - Goralské nebíčko v papuľke 

Pod záštitou wójta gminy 
Czorsztyn v Po ľsku Tadeusza 
Wacha, Gminného centra 
kultúry v Kluszkovciach 
a Krúžku vidieckych gazdiniek 
z Gminy Czorsztyn sa v sobotu 
10. februára v Kluszkovciach 
uskuto čnil druhý ro čník 
medzinárodnej sú ťaže 
ochutnávky regionálnych jedál.  

Na túto súťaž boli pozvané aj 
gazdinky z obce Červený Kláštor 
a pohraničných obcí, ktorých 
účasť zorganizovala Helena 
Regecová, poslankyňa obce 
Červený Kláštor. Na otvorení, kde 

všetkých prítomných, ktorí prišli naozaj v hojnom počte, privítal wójt gminy Czorsztyn. Potom 
sa začala samotná ochutnávka pripravených jedál. Na súťaži sa zúčastnilo 50 gazdiniek 
zo siedmich obcí (Červený Kláštor, Sromowce Nižne, Kluszkowce, Mizerna, Maniowy, 
Czorsztyn, Sromowce Vyšne), ktoré prezentovali do 148 jedál a 16 „náľevok” (alkoholické 
nápoje zo svojich regiónov). Boli to najmä jedlá, ktoré kedysi varievali naše staré mamy. 
Chuťovo boli naozaj rôznorodé a všetci, ktorí sa na ochutnávke zúčastnili, si mohli povedať, 
že majú nebíčko v papuľke. Súťaž organizátori pripravujú hlavne pre mladých, aby sa im 
ukázalo, ako sa kedysi varilo a že aj starodávne jedlá boli chutné, aj keď za menej peňazí. 
Slovenky uvarili a upiekli 15 jedál a koláčov. A to – krúpovú polievku, zočurku (polievka 
z juchy, zemiakov a trhaného cesta), jašku (fazuľová polievka s klobáskou), segedínsky 
guláš s parenou knedľou, džatky (jedlo z múky a varených zemiakov), bryndzové pirohy, 
kyslé zemiaky s klobáskou, holubky (plnený kapustný list), hrnčekový koláč, slaný gruľovník, 
ale aj sladký gruľovník s tvarohom, zvaný knýz, pampúšky s bielkovou polevou, guľky 
obalené v kakaovom prášku (šišky), škvarkové pagáče, moskoľ (cesto z múky a vody 
pečené rovno na peci). V tvrdej konkurencii slovenské gazdinky preukázali svoje kulinárske 
majstrovstvo, pretože nimi pripravený segedínsky guláš s parenou knedľou sa umiestnil na 
prvom mieste a holúbky na druhom. Po ochutnávke Krúžok vidieckych gazdiniek pripravil 
skvelý kultúrny program, v ktorom preukázali aj herecké nadanie. Prítomných pobavili 
scénkami zo svojho života. Slovákov v programe reprezentovali členovia tanečného súboru 
Frankovčan z Malej Frankovej a goralská zmiešaná hudba zastúpená hudobníkmi zo 
Spišskej Starej Vsi a Spišských Hanušoviec pod vedením Dušana Regeca zo Spišskej Starej 
Vsi, ktorí za svoje vystúpenie tiež zožali búrlivý potlesk. Po vystúpení hostiteľky 



z Kluszkoviec ponúkli prítomným hosťom skvelé občerstvenie. Začala sa zábava pri 
goralskej muzike a o tom, že sa každý dobre bavil, svedčí to, že sa všetci rozišli s prianím 
skorého stretnutia.                 

Eva Lainczová 

...................................................................................................................................... 

OBECNÉ NOVINY č.1/2012 

Podpora rozvoju cestovného ruchu 
 

24. februára 2012 sa v Kežmarku uskutočnilo 
ustanovujúce valné zhromaždenie Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu TATRY – SPIŠ – 
PIENINY. Jej členom sa stala aj obec Červený Kláštor 
a zo subjektov pôsobiacich na jej území PIENSPOL – 
TRAVEL, s.r.o., 1.PLTNÍCKA A TURISTICKÁ 
SPOLOČNOSŤ NA DUNAJCI ČERVENÝ KLÁŠTOR, 
s.r.o. a CYPRIAN, n.o. Spolu organizáciu tvorí 5 miest 
(Kežmarok, Levoča, Spišská Belá, Spišské Podhradie 
a Spišská Stará Ves) a 10 obcí (zo Zamaguria aj 
Majere, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Malá 

Franková, Veľká Franková a Osturňa) a 12 podnikateľských subjektov (zo Zamaguria aj 
Združenie pltníkov Dunajec, s.r.o. Majere a Kaštieľ Hanus Spišské Hanušovce). 
Predmetom činnosti novovzniknutej organizácie bude najmä združovanie subjektov so 
záujmom o rozvoj a podporu cestovného ruchu v území, tvorba a realizácia marketingu 
a propagácia svojich členov a regionálneho cestovného ruchu v Slovenskej republike 
i v zahraničí, presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa 
chránilo a zachovalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob 
života miestneho obyvateľstva, podpora kultúrneho, spoločenského i športového života 
a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva v území, organizovanie a podpora podujatí 
pre obyvateľov a návštevníkov, vytváranie produktov a služieb pre návštevníkov, vydávanie 
propagačných materiálov, účasť na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, prezentácia 
regiónu a poskytovateľov služieb, koordinovanie prípravy projektov a realizácie spoločných 
investícií do infraštruktúry a dopravy, krajinotvorby, vytváranie predpokladov pre čerpanie 
eurofondov, prevádzka a aktualizovanie integrovaného informačného systému. 
Poprajme organizácii, jej členom, ale najmä tým, ktorí budú plody jej práce užívať a využívať 
– teda návštevníkom a obyvateľom obcí a miest, v ktorých bude pôsobiť – aby jej činnosť 
mala zmysel a prispela aj k rozvoju, tvorbe a skvalitneniu produktov a služieb v cestovnom 
ruchu na Zamagurí a v Pieninách. Určite k tomu prispejú aj zástupcovia našej obce 
v riadiacich orgánoch tejto organizácie – Ing. Štefan Džurný a PhDr. Milan Gacík ako členovia 
predstavenstva a Ing. Jozef Hrivko ako člen dozornej rady. 
 
 
          PhDr. Milan Gacík 

...................................................................................................................................... 
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Mali 50-tisíc návštevníkov 
 
Kláštorné múzeum bolo pokusne otvorené počas celej zimnej sezóny. Ako nás informoval 
správca Milan Gacík, pred rokom bolo múzeum otvorené iba cez víkendy a v porovnaní s nimi 
sa im v januári a vo februári zdvojnásobil počet návštevníkov. Doplnil, že efekt nebol veľký, 
navyše sa im zvýšili aj náklady, ale to nebol ich cieľ. „Keď chceme zapojiť pamiatku do 
cestovného ruchu, musíme ísť cestou ponuky a služby. Tá spočíva v tom, že sme 
návštevníkom kedykoľvek k dispozícii. A mnohí si túto službu pochvaľovali, pretože zima 
v kláštore má svoje čaro a oni tu objavili zdroj nových zážitkov. Kartuziánsky a kamaldulský 
kláštor v uplynulom roku navštívilo bez 60 ľudí 50-tisíc hostí, čím sa návštevnosť vrátila na 
úroveň roku 2008. Ako uviedol M. Gacík, nijaká zvýšená návštevnosť v Pieninách pritom 
nebola. Tento úspech pripisuje novému vstupu do múzejných priestorov, sprevádzaniu 
skutočnými mníchmi, ale aj dobrej reklame v médiách. Netajil sa ani ambíciou, že tohto roku 
chcú prekročiť hranicu 50-tisíc turistov, pre ktorých pripravujú ďalšie lákadlá. 

(plk) 
 

..................................................................................................................................... 

 

______________________ www.cervenyklastor.sk _________________________________ 

V obci horelo. 

Dňa 26.03.2012 v našej obci zasahovali príslušníci OR Hasičského a záchranného zboru SR , 
vysunuté pracovisko Spišská Stará Ves. Vďaka nezodpovednému prístupu nášho  
spoluobčana, ktorý vypaľoval trávu na svojom pozemku došlo k rozšíreniu požiaru aj na 
susedné pozemky v lokalite bývalého areálu roľníckeho družstva. Včasným zásahom 
profesionálnych hasičov a pracovníkov obce Červený Kláštor došlo k uhaseniu rozširujúceho 
sa požiaru, za čo im chcem čo najsrdečnejšie poďakovať. Zároveň využijem všetky právne 
nástroje na vyvodenie osobnej zodpovednosti za spôsobený požiar, za ohrozenie života , 
zdravia a majetkových hodnôt spoluobčanov. Tento stav nemienim ďalej tolerovať 
a vyviniem maximálne úsilie v oblasti prevencie  predchádzania vzniku požiarov. 

Ing. Štefan Džurný 
starosta obce 
 



........................................................................................................................................................... 

OBECNÉ NOVINY č.1/2012 

Stolnotenisový turnaj – O pohár starostu obce Červený Kláštor – 2.ročník 
 

  

V dňoch 17.3.2012 a 24.3.2012 v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky – kláštor 
kartuziánov a v priestoroch kultúrneho domu obce Červený Kláštor sa odohral 2. ročník 
stolnotenisového turnaja – o pohár starostu obce Červený Kláštor. Minuloročné prvenstvo 
v kategórii  mužov  obhájil Karol Rozmuš st., druhá priečka patrí MUDr. Františkovi Kratkovi 
a na treťom mieste skončil PhDr. Milan Gacík. V kategórii žiačok si najcennejší zlatý kov 
odniesla Dominika Chochoľáková, druhá skončila jej sestra Stanka Chochoľáková a tretie 
miesto sa ušlo Eme Birošíkovej. V kategórii žiakov exceloval Roman Čmil, ktorý zvíťazil, 
druhý skončil Martin Oravec a bronz si odniesol Janko Križan. Starosta obce Červený Kláštor, 
touto cestou ďakuje Ing. Martinovi Glevaňákovi za jeho nezištnú pomoc pri organizovaní 
turnaja. 
........................................................................................................................................................... 

 

XIII. Snem Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 



Pohľad na rokovanie Snemu v kongresovej sále Kúpeľov Červený Kláštor. Autor Ing. Džurný 

Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria (skratka ZPRRPZ) je neziskové, záujmové, 
profesné združenie fyzických a právnických osôb so záujmom o rozvoj územia. Združenie sa 
registrovalo na  MV SR 26. 01. 1999 a v súčasnosti má 35 členov.  Dňa 4. 4. 2012 sa 
uskutočni XIII. Snem ZPRRPZ v Kúpeľoch Červený Kláštor, na ktorom sa bilancoval rok 2011 
a predkladali sa zámery na rok 2012. 

Ťažiskom práce ZPRRPZ bolo zamerané najmä na dokončenie projektu „Cykloturistická 
magistrála okolo Tatier, časť Pieniny - projektová príprava“. V priebehu roka boli riešené 
administratívne podklady pre získanie územného konania a vlastnícke pomery pre získanie 
stavebného povolenia. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-
2013 – Mikroprojekty. Celkové náklady na projekt boli plánované vo výške 43792 €, čerpanie 
bolo vo výške 39671,83 €  čo je plnenie na 90,59%. Pri tejto príležitosti by som sa chcel 
zároveň poďakovať všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy v trase za ústretový prístup 
pri riešení vlastníckych vzťahov. 

ZPRRPZ plnilo aj koordinačnú úlohu , pri uplatňovaní výstupov vyplývajúcich z novely zákona 
č. 386/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného 
ruchu v znení zákona 556/2010 Z.z., zorganizovaním stretnutia všetkých subjektov v 
Zamagurí v Spišských Hanušovciach 10 novembra 2011. Účelom stretnutia bolo iniciovanie 
aktivít pre založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá je podľa zákona jediným 
možným prijímateľom štátnej podpory pre marketingové aktivity slúžiacich rozvoju 
cestovného ruchu v regióne. Výsledkom stretnutia je vznik oblastnej organizácie cestovného 
ruchu, Tatry-Spiš-Pieniny, ktorej ustanovujúce valné zhromaždenie sa uskutočnilo 24. 
februára 2012 sa v Kežmarku a naša obec je jej členom. 

Medzi aktivity združenia patrí „Otváranie turistickej sezóny v Zamagurí“. Táto akcia sa už 
stala pevnou súčasťou nášho kalendára a v minulom roku sa jej zúčastnilo viac ako 300 
účastníkov. Pri tejto príležitosti je potrebné poďakovať sa všetkým organizáciám vlastným aj 
cudzím, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii tejto akcie. Pre tento rok je otváranie 
sezóny plánované na 21. apríla s tým, že doobedu budú aktivity v obci Červený Kláštor a 
poobede splav na rieke Dunajec a pokračovanie aktivít v obci Lesnica. 

Aj keď začiatok roka 2012 nebol predmetom hodnotenia činnosti nedá mi nespomenúť aj 
finančnú podporu, ktorú sme získali na začiatku tohto roku z rezervy predsedničky vlády 
Ivety Radičovej v prámci programu „Náš vidiek“ na projekt „Zlepšenie podmienok pre zimné 
rekreačné a športové využitie Pienin a Zamaguria“ Projekt na podnet naších členov pani 
Grófovej, obci Červený Kláštor a pána Kuca, spracoval v spolupráci s pánom Kucom a obcou 
Červený Kláštor prezident združenia. Dotácia vo výške 19 000 € bude použitá, v súlade s 
účelovým určením, na nákup strojného zariadenia vrátane snežných pásov a vlečného 
zariadenia na úpravu stopy a údržbu bežeckých tratí. 

Na rokovaní Snemu sa uskutočnili aj voľby do Predstavenstva ZPRRPZ, kde boli zvolení títo 
členovia Ing. Harabín Jozef, Ing. Danko Štefan, Gondek Ján, Ing. Korčáková Dana a Velička 
Rudolf. Do Dozornej rady ZPRRPZ boli zvolení Džurný Štefan, Regecová Helena, Majerčák 
Slavomír.  

Prajeme ZPRRPZ a jeho vedeniu mnoho úspechov v roku 2012 pri aktivitách určených pre 
rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria. 

Ing. Štefan Danko 

..................................................................................................................................... 
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Príde aj cisárska návšteva z Viedne 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - V sobotu dopoludnia otvoria pamiatkári v kláštore 
kartuziánov letnú turistickú sezónu. Popoludnie bude patriť pltníkom, ktorí 
otvoria vody Dunajca a vydajú sa na prvú plavbu. 

Otvorenie sezóny bude už tradične sprevádzať udelenie ceny Alžbety Güntherovej – 
Mayerovej 2012 a prezentácia faksimilie Herbára frátra Cypriána. Počas dňa nebudú chýbať 
ani vystúpenia folklórnych súborov z Pienin a Zamaguria i ochutnávka tradičných 
regionálnych špecialít. Oživením celého programu bude napoludnie cisárska návšteva 
z Viedne – historická retrospektíva udalosti, ku ktorej došlo 24. apríla 1782, teda pred 230 
rokmi. Ako nám povedal riaditeľ n. o. Cyprián Milan Gacík, v spomenutý deň prišli do kláštora 
(vtedy kamaldulského) vyslanci od cisára Jozefa II. a priniesli rozhodnutie jeho cisárskej 
výsosti o tom, že kláštor svoju činnosť končí. Bola to súčasť jeho osvietenských reforiem, v 
rámci ktorých rozpustil viacero rádov a kláštorov, pretože „nespĺňali žiaden viditeľný účinok“. 
Jozef II. vo svojej dobe začal upevňovať svetskú - štátnu moc a zároveň oslaboval reálnu 
moc cirkvi. Racionálne sa snažil zbavovať majetku, resp. správy majetku, ktorý veľa do 
štátnej kasy neprinášal, skôr z nej odoberal. Posledný kamaldulský mních, ktorý opustil 
kláštor bol prior Alexander, vlastným menom Gašpar Benčík. Náš pokus o historickú 
retrospektívu v istej inscenovanej podobe a v dobových kostýmoch má pripomenúť toto 
smutné výročie. 

(plk) 
..................................................................................................................................... 
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V Pieninách odomkli Dunajec 

 
ČERVENÝ KLÁŠTOR - V Pieninskom národnom parku sa 
uplynulý víkend uskutočnilo tradičné spoločensko-
kultúrne podujatie spojené s otvorením letnej turistickej 
sezóny. 

Organizátori pripravili pre návštevníkov tejto turisticky 
vyhľadávanej oblasti zaujímavý program. V priestoroch národnej 
kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov sa konalo odovzdávanie 

ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za záchranu mnohých kultúrnych pamiatok. Riaditeľ 
neziskovej organizácie Cyprián a riaditeľ Múzea Červený Kláštor Milan Gacík priblížil 
návštevníkom aj napodobeninu vzácneho herbára frátra Cypriána, ktorý niekoľko rokov 
pôsobil v kláštore. Počas podujatia prišla do Červeného Kláštora aj vzácna cisárska návšteva 
z Viedne. Išlo však len o historickú retrospektívu udalostí z roku 1782, keď vtedajší panovník 
Jozef II. miestny kláštor zrušil. 
Letnú turistickú sezónu otvorili posvätením pltí a symbolickým odomknutím rieky Dunajec aj 
pltníci. Na sezónu sa pripravovali v priebehu celého roka. „Absolvovali sme niekoľko 
výstavných veľtrhov cestovného ruchu na Slovensku, v Českej republike i Poľsku,“ povedal 
Rudolf Velička zo Združenia pltníkov Dunajec Majere. Záujemcovia o splav Dunajca nemusia 
mať obavy, plte totiž ovládajú skúsení pltníci. „Máme dvanásť súprav, v každej z nich 



sú dvaja pltníci a minimálne jeden z nich musí mať riadne osvedčenie - pltnícky preukaz,“ 
objasnil Velička. Skúsený pltník verí, že nadchádzajúca sezóna bude lepšia ako tie 
predchádzajúce, ktoré boli „upršané“.           
 
 

Text a snímka: (vmi) 
........................................................................................................................................................................................... 

KORZÁR 25.4.2012 
 
Na Zamagurí pokračuje oprava ciest 

Po ukončení rekonštrukcie úseku Kamienka – Veľký Lipník už v roku 2011, sa 
obnovy dočkajú aj úseky Spišská Belá – Spišské Hanušovce, Toporec – Haligovce 
a Červený Kláštor – Lechnica. 
 
SPIŠSKÉ  HANUŠOVCE. Keďže počasie je už priaznivejšie, začali cestári v týchto dňoch so 
stavebnými prácami na ceste II/542 Spišská Belá – Spišské Hanušovce. Prvé práce tu 
vykonali cestári ešte koncom minulého roka, keď sa im podarilo dokončiť ťah cez obec 
Reľov. 
Obnova cesty medzi Spišskou Belou a Spišskými Hanušovcami je súčasťou projektu 
Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov. 
„V týchto dňoch začali Inžinierske stavby Košice so živičnými prácami na úseku medzi 
Spišskou Belou a Slovenskou Vsou, dlhom 1,5 km. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku na 
ceste II/542 predstavuje 6,66 km s rozpočtovým nákladom 616 000 eur,“ informovala SITA 
hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Veronika Fitzeková. 
Prvé stavebné práce v rámci projektu sa začali ešte v minulom roku na ceste II/543 v úseku 
Kamienka – Veľký Lipník, ako pokračovanie projektu modernizácie ciest v 
Staroľubovnianskom okrese. 
V tomto úseku cestári ešte vlani obnovili úsek v dĺžke 11,3 km v objeme 894 000 eur. Ďalší 
rekonštruovaný úsek ciest zahŕňa komunikáciu III/543043 Červený Kláštor – 
Lechnica. Tu sa práce začali v roku 2011 dláždením priekopy v Červenom 
Kláštore. Nový živičný koberec položia cestári až v tomto roku. Ide o úsek dlhý 
350 m s celkovými nákladmi 65 000 eur. 
Posledným úsekom zahrnutým do projektu Modernizácia cestného spojenia Pieninských 
národných parkov je rekonštrukcia cesty III/541006 Toporec – Haligovce. 
Na tomto úseku začali prípravné práce minulý týždeň. Všetky stavebné práce tu stavbári 
ukončia do konca roka. Náklady na tento úsek predstavujú 757 000 eur. 
Všetky rekonštruované trasy využívajú nielen miestni, ale i turisti a návštevníci regiónu 
Zamaguria. 
Celkové náklady projektu dosahujú 2,33 mil. eur. Dodávateľom stavby sú Inžinierske stavby 
Košice. Celý projekt by mal byť ukončený do decembra 2012. 
........................................................................................................................................................................................... 
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Zamagurím bude znieť folklór 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Už tento piatok sprievodom súborov v zamagurských 
obciach sa začne 36. ročník najväčšieho folklórneho sviatku v Zamagurí. 



Počas troch dní na Zamagurských folklórnych slávnostiach vystúpi 16 súborov nielen z regió-
nu a Slovenska, ale aj z Poľska, Litvy, Česka a Nemecka. Na tomto ročníku sa premiérovo 
predstavia aj novozniknuté súbory z Osturne a Malej Frankovej. Milovníci folk-rocku sa môžu 
v piatok večer tešiť na vystúpenie obľúbenej českej kapely Čechomor. V sobotu večer svoju 
II. premiéru uvedie pod Tromi korunami PUĽS z Prešova, v nedeľu popoludní si zasa diváci 
budú môcť zanôtiť spolu s hudobnou skupinou Drišľak. Medzitým sa návštevníci budú môcť 
od rána do večera ponoriť do folklóru v podaní detských i dospelých súborov. Tak ako každý 
rok, ani tentokrát nebudú chýbať remeselníci, ktorí svoje umenie budú predvádzať naživo. 
Vstupné na piatkový program je 8 €, na sobotňajší a nedeľný 6 €, permanentka na všetky 
programy vyjde návštevníkov na 12 €.      
........................................................................................................................................................................................... 
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Počasie folklóru v Zamagurí prialo 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Posledný 
májový víkend patril v Červenom 
Kláštore 36. ročníku 
Zamagurských folklórnych 
slávností (ZFS). 
 
Tento najväčší kultúrny sviatok 
v Zamagurí každoročne priláka pod Tri 
koruny niekoľko tisíc návštevníkov. 
S priam ukážkovým počasím mohli byť 
tentoraz všetci spokojní. Medzi hosťami 
nechýbali folklórne súbory zo 
zahraničia, ale aj domáci folkloristi. 

Podľa Juraja Švedlára z Podtatranského osvetového strediska v Poprade (POS), ktoré bolo 
hlavným organizátorom festivalu, v našom regióne vzniklo v poslednom období niekoľko 
nových folklórnych súborov, ktoré zapojili do programu. Príkladom môžu byť súbory 
z Osturne či z Malej Frankovej. „Keď vznikne nejaká folklórna skupina, tak POS ju hneď 
zaangažuje, aj keď len do piatkového uvítacieho programu. Tak to bolo aj s nami. Vlani sme 
sa predstavili len v piatok a tento rok sme už aj na sobotňajšom hlavnom programe,“ 
pochvaľoval si vedúci súboru Frankovčan z Malej Frankovej Ján Lach. „Za posledných desať 
rokov nezanikol ani jeden súbor, ako by sa dalo predpokladať vzhľadom na krízu. Sú slabšie 
a lepšie obdobia, ale u folklórnych skupín na dedinách neevidujeme, aby niektorá zanikla. 
Závisí to od ľudí, ale aj od možností, ktoré dostávajú na prezentáciu,“ uviedol zástupca 
riaditeľa POS L. Havlík. Práve ZFS sú každoročnou príležitosťou pre nové i staršie súbory 
z celého regiónu, aby ukázali, čo nové v ich dielni vzniklo za posledný rok.       

(mna) 
........................................................................................................................................................................................... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Pieninský pochod dobrej nálady 7 ročník 2012. 
 
V sobotu 23 júna 2012 sa uskutočnil už 7 ročník turisticko - recesistického podujatia 
Pieninský pochod dobrej nálady, ktorého sa zúčastnilo bezmála 1000 turistov zo všetkých 
kútov Slovenska, Čiech, Poľska a  Maďarska. 
Štart pochodu bol tradične v prístave pltí Majere a trasa viedla cez obec Červený Kláštor a 
Sromovce Nižné do kúpeľov Šmerdžonka. Ako každoročne aj teraz boli všetci pochodujúci 
oblečení do žltých tričiek z logom pochodu a Červený Kláštor sa stal aspoň na jeden deň 
žltým. Po celej trase pochodu bolo počuť smiech, spev a z účastníkov sálala dobrá nálada. 
Aj tento ročník splnil svoj cieľ, ktorým je propagácia pohostinnosti a turistických zaujímavostí 
regiónu Zamaguria. Keďže trasa pochodu vedie po oboch stranách rieky Dunajec turisti mohli 
okúsiť pohostinnosť na Slovenskej aj Poľskej strane. 
V cieli bolo pre účastníkov pripravené občerstvenie a ako každoročne večer sa konal 
sprievodný kultúrny program, kde svoju produkciu predviedli hudobné skupiny No break a 
Komajota z Prešova. 
Väčšina účastníkov pochodu zaplnila ubytovacie kapacity v celom Zamagurí a väčšina turistov 
strávila v Pieninách krásny slnečný predĺžený víkend. 
 
 
 
Drahomír Kuc, Občianske združenie ZAMAGURIE   
 

................................................................................................................................................ 
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Niektorí chodia do kempu už viac ako tridsať rokov 
ČERVENÝ KLÁŠTOR - Letná sezóna je v Červenom Kláštore v plnom prúde. Na 
Dunajci sa plaví jedna plť za druhou a na nedostatok turistov sa nesťažujú ani 
v kempingoch. 
„Leto sa pre nás začalo celkom dobre. Mali sme tu celoslovenský zraz vodákov, ďalší týždeň 
k nám zavítali vodáci z Českej republiky. Začiatkom týždňa máme síce menej klientov, ale 
záver nám to vykompenzuje,“ prezradila Viera Glevaňáková z Autokempingu Štátnych lesov 
Tatranského národného parku v Červenom Kláštore. Väčšinou k nim turisti prichádzajú na 
dve až tri noci. Takto je to v kempingu počas celého leta. Začiatkom júla pravidelne pod Tri 
koruny prichádzajú najmä Česi, neskôr je ich v kempingu menej, ale vtedy začínajú chodiť aj 
turisti z celého Slovenska. Minulý týždeň sme pri Dunajci zastihli napríklad Holanďanov, 
Španielov z Barcelony či Dánov. „Tým sa páči najmä príroda. Ako nám povedali, 



tento kemp je pre nich čarovný. Síce nemá také vybavenie ako ostatné kempingy na 
Slovensku, ale práve preto poskytuje dokonalú romantiku, ticho a radosť tým, ktorí ešte 
nezabudli ako sa kempuje,“ podotkla V. Glevaňáková. V kempe nechýba sociálne zariadenie 
a reštaurácia, kde výborne varia. Minulý rok pribudli nové sprchy a na jar bolo vybudované 
nové osvetlenie. Pre deti je nachystané ihrisko s hojdačkami, no a okolie je devízou samo 
o sebe. Pár metrov od kempu ticho šumia vody Dunajca a nad tým všetkým sa vypínajú Tri 
koruny. Najmä zahraniční turisti sú vždy očarení okolitou prírodou, ktorá ponúka veľa 
možností túlať sa po Pieninskom národnom parku. Môžu sa plaviť na pltiach, prejsť cez lávku 
do susedného Poľska a na bicykli si užiť zaujímavé cyklistické trasy. Ani ku kultúrnym 
pamiatkam to nemajú ďaleko. Priamo v Červenom Kláštore je múzeum, v Poľsku hrad 
Niedzica, no a v Starej Ľubovni Ľubovniansky hrad. „Ľudia sa k nám do kempu radi vracajú. 
Niektorí tu dovolenkujú už viac ako tridsať rokov. Sú už ako naša rodina,“ konštatovala V. 
Glevaňáková.                 

(bel) 
...........................................................................................................................  
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Pieniny oslávili významné výročie 
PIENINY - Rozprestiera sa v severnej časti Slovenska, pozdĺž štátnej hranice 
s Poľskou republikou. Reč je o Pieninskom národnom parku. Ochrana pieninskej 
prírody sa začala dávno pred vyhlásením národného parku. 
Už pred 80 rokmi vyhlásili Slovenskú prírodnú rezerváciu v Pieninách. Stalo sa tak za účasti 
zástupcov z Československa a Poľska 17. júla 1932 v historickom lipovom parku v Červenom 
Kláštore. Územie Pienin sa tak stalo prvým medzinárodne chráneným územím v Európe. 
Pieniny vtedy tvorila na slovenskej strane Slovenská prírodná rezervácia s rozlohou 423,5 ha 
a na poľskej strane Pieniński Park Narodowy. Ich fungujúcu spoluprácu prerušila až II. 
svetová vojna. Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách bola obnovená v roku 1957 pod 
názvom Pieninská prírodná rezervácia Červený Kláštor. Snahou ochranárov bolo vytvoriť po 
obidvoch stranách Dunajca národný park. To sa podarilo až v roku 1967, keď bol vyhlásený 
Pieninský národný park (PIENAP). PIENAP je naším najmenším národným parkom. Vo 
verejnosti je známy aj pre atraktívnu možnosť zviesť sa na pltiach po Dunajci. V druhovo 
bohatej flóre sa vyskytujú chryzantéma pieninská, črievičník papučkový, vzácny relikt 
z ľadovej doby – borievka netatova. Zo vzácnejších druhov vtákov tu hniezdi sokol 
sťahovavý, orol skalný, výr skalný, kuvík vrabčí, bocian čierny. Z ostatných živočíchov sa tu 
vyskytuje vydra riečna, jasoň červenooký, rys ostrovid a mnohé iné. V súčasnosti sídli Správa 
PIENAP-u v Spišskej Starej Vsi.         
(red) 
.................................................................................................................................................... 
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Kúpele Smerdžonka 
sú otvorené 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Za 
oficiálny dátum otvorenia 
kúpeľov Smerdzonka 
môžeme považovať 1. júl. 
V tento deň 
gréckokatolícky biskup 



Ján Babjak za prítomnosti stoviek veriacich posvätil v Smerdžonke kaplnku Panny 
Márie, amfiteáter, prameň, ktorý dal kúpeľom meno i dom zdravia. Ten zasvätil 
dvojici svätých Kozmovi a Damiánovi. 
 
V kúpeľoch vládne ticho a pokoj. Ako nás informoval majiteľ kúpeľov Ján Korčák, tak to má 
byť, hoci návštevníkov by tu mohlo byť i viac. Problémom je, že príde autobus plný turistov, 
ktorí vystúpia na pltnici pred Č. Kláštorom. Tam si posadajú do pltí a vystúpia v Lesnici, kde 
znova nasadnú do autobusu a odídu. „Dnes vidím, že pltnica pod kláštorom mala svoj 
význam. Návštevníci aspoň zaregistrovali, že je tu nejaká pamiatka, prípadne ju zo 
zvedavosti, či dlhej chvíle navštívili. Kúpele sú zasa trochu za rohom. Za desaťročia 
neexistencie trochu vypadli z povedomia ľudí. „Keď spomeniem, že v Červenom Kláštore 
máme kúpele, hneď ma doplnia: Wellness, však?, “ povedal nám Ján Korčák. Dnes 
v Smerdžonke liečia psoriázu a kožné ochorenia, neskôr by k nim mali pribudnúť 
aj ochorenia pohybové. Liečivá voda má podobné zloženie ako v Smrdákoch, no na rozdiel 
od nich, tu sa dá aj piť a má vynikajúce metabolické účinky. Okrem toho návštevník môže 
využiť aj niekoľko druhov masáží, minerálnych a bylinkových kúpeľov, termoterapiu, 
oxygenoterapiu, fototerapiu a ďalšie služby ako napríklad Pieniny walking.        

(plk) 
.................................................................................................................................................... 

Čakanie na výzvu, ktorá rozhodne 
ČERVENÝ KLÁŠTOR - Napriek letnej 
turistickej sezóne a zvýšenej 
návštevnosti obnova kartuziánskeho 
kláštora pokračuje ďalej. Na budove, 
ktorá oddeľuje prvé a druhé 
nádvorie, v týchto dňoch robotníci 
opravujú strechu. 
 
„Je to posledný zásah, čo sa týka zmeny 
krovov na kláštore. Pod novou strechou 
bude hotelová časť, ktorú prepojíme 
s konferenčnou časťou a recepciou. V nej 
sa bude nachádzať 30 – 40 miest na 
ubytovanie, správa kláštora, kamerový, 

bezpečnostný systém a všetko, čo k múzeu patrí. Z Levoče sa nám do tejto časti kláštora 
vráti v jeseni aj zakonzervovaný historický strop zo 16. storočia, ktorý sme pri opravách 
objavili. Svojím zhotovením je na Slovensku jedinečný,“ povedal Milan Gacík, správca 
kultúrnej pamiatky. Ako nám ďalej vysvetlil, na celkovú rekonštrukciu kláštorného komplexu 
už majú dokončenú projektovú dokumentáciu. „V roku 2006 sme vypočítali, že na obnovu 
kláštora nám treba 107 mil. korún. Za tých päť rokov sme preinvestovali takmer 40 miliónov 
(projekt bol v korunách). Rekonštrukciu robíme po častiach. Pripomína to trochu salámovú 
metódu, teda na aký krúžok máme, taký si odkrojíme. Veľmi výrazne nám pri tom pomáha 
nadácia SPP, vďaka ktorej teraz môžeme dokončiť strechy. Väčšiu finančnú injekciu 
očakávame z regionálneho operačného programu. Keď vyjde výzva na obnovu kultúrneho 
potenciálu v regiónoch (trikrát už nevyšla), budeme sa uchádzať o tú najvyššiu sumu – 2,5 
milióna €. Ministerstvo kultúry nás zatiaľ eviduje ako prioritu, takže sme plní očakávania. 
Keby sme túto sumu dostali, potom sme s hmotnou obnovou kláštora hotoví,“ zhodnotil 
situáciu Milan Gacík. S dokončovaním stavebných prác sa súčasne pustia do historického 
výskumu, nielen samotnej pamiatky a jej obyvateľov, ale i okolia. Na spracovanie 
a prezentáciu sa tu stále ponúka množstvo tém, ktoré určite budú prínosom pre kultúru 
Zamaguria a kláštoru pomôžu oživiť jeho starého ducha. Mala by tu byť sklárska 



dielňa, Cypriánova lekáreň, kde si turisti budú môcť kúpiť liečivé byliny priamo z Pienin, 
a v neďalekých Majeroch zasa ovčiarska goralská usadlosť. Ako nám prezradil Milan Gacík, 
zatiaľ nádejne vyzerá aj získanie receptu na pravý kartuziánsky likér, o čom teraz rokujú 
s pôvodnou materskou kartúzou vo Francúzsku. Na záver našej návštevy sa Milan Gacík 
snažil poukázať na silnú vetvu marketingovej politiky v cestovnom ruchu, v ktorom sa dosť 
málo orientujeme na tú históriu, ktorá tu reálne bola. Podľa jeho názoru trochu zabúdame na 
karpatských Nemcov, ktorí nežili len v mestách, ale i na vidieku, a tiež na Maďarov. Veď 
Slovensko bolo kedysi horným Uhorskom a každý si tu rád nájde nejakú tú 
spomienku.                        

(plk) 
.................................................................................................................................................... 
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Viac svetla v Červenom Kláštore 
Obec Červený Kláštor ukončila projekt zameraný na modernizáciu verejného 
osvetlenia, ktorý realizovala v rámci operačného programu Konkurencie 
schopnosť a hospodársky rast. 
 
Výška poskytnutého nenávratného príspevku z fondov Európskej únie predstavovala sumu 
viac ako 165-tisíc eur a celkové náklady dosiahli výšku skoro 174-tisíc €. „Predmetom 
projektu bola kompletná modernizácia obce Červený Kláštor formou výmeny a doplnenia 33 
kusov stožiarov a 113 kusov „bezúdržbových“ LED svietidiel ovládaných diaľkovým 
elektronickým systémom A.R.V.O, výmena dvoch rozvádzačov s rádio modemom 
s centrálnym riadiacim pultom pre bezobslužnú kontrolu prevádzkového stavu verejného 
osvetlenia,“ uviedol starosta Červeného Kláštora Štefan Džurný a dodal, že realizáciou 
projektu sa zníži spotreba elektrickej energie, zlepší sa osvetlenie verejných priestranstiev 
a pretože je v obci zavedený bezpečnostný kamerový systém, dôjde aj k podstatnému 
vylepšeniu jeho snímacích schopností počas nočných hodín. V Červenom Kláštore sa už svieti 
celú noc až do svitania, pretože systém riadenia verejného osvetlenia A.R.V.O umožňuje 
regulovať energetické krivky svietivosti od 100 do 0 percent a dohliada na prevádzkové 
parametre siete verejného osvetlenia. Rozvádzače fungujú samostatne pri spínaní podľa 
astronomického kalendára s nastaviteľnou korekciou času svietenia. Vďaka kompletnej 
modernizácii verejného osvetlenia sa Červený Kláštor stal bezpečnejším nielen pre jej 
obyvateľov, ale aj pre klientov cestovného ruchu.    
.................................................................................................................................................... 
 

Podtatranské noviny 36 / 2012 - 04.09.2012 

Sympatický brat Rafael sprevádzal turistov 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Múzeum v Červenom 
Kláštore opustil netradičný sprievodca. Mladý 
mních z dominikánskej rehole strávil v múzeu 
viac ako dva týždne. Posledný slovný vstup, 
ktorým spríjemnil návštevníkom pobyt 
v múzeu, odznel vo štvrtok popoludní. 

Brat Rafael sprevádzal turistov v múzeu už 
druhý rok po sebe. Vlani jeho pobyt v múzeu 



spočiatku vyvolal poriadny rozruch. „Mnoho turistov si minulý rok, a vlastne aj tento, 
myslelo, že som herec, ktorý má oblečený len kostým. Každému však vysvetľujem, že som 
skutočný rehoľník,“ povedal rehoľný brat Rafael. Na netradičný vstup v sprievode mladého 
sympatického mnícha turisti čakali aj niekoľko hodín. Historické fakty vždy okorenil vtipnými 
poznámkami a svojej skupinke, ktorú počas dňa sprevádzal, pripravil každý deň čoraz 
zaujímavejší výklad. „Do múzea som prišla najmä kvôli mníchovi, ktorý nás sprevádzal. 
Musela som si počkať dve hodiny preto, aby som sa dostala do skupiny, ktorú sprevádzal 
rehoľný brat Rafael,“ vysvetlila dôvody svojho čakania návštevníčka múzea z Brezna. Mladý 
rehoľník turistom rozpráva okrem tradičných historických faktov aj množstvo zaujímavostí zo 
života mníchov v kláštoroch. Počas svojho výkladu sa zameriaval hlavne na rehoľu 
kartuziánov, ktorá v kláštore dlhý čas pôsobila.  

Prezradíme, že za rehoľným menom brat Rafael sa ukrýva Marek Tresa z Kavečian neďaleko 
Košíc. Pre život rehoľníka, ako sám hovorí, sa rozhodol hneď po maturite na jednom 
z košických gymnázií. „Už teraz sa teším na budúci rok, keď prídem do kláštora a budem 
opäť môcť turistov sprevádzať po múzeu. Počas roka si budem musieť vymyslieť nové 
príbehy a zaujímavosti, ktoré prilákajú do kláštora viac turistov,“ dodal na záver.  

 
Simona Ivančáková 

.................................................................................................................................. 

Kubej obhájil víťazstvo a prekonal rekord 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - História Malého 
pieninského maratónu (MPM), 18-kilometrového 
behu čarokrásnou prírodou prielomu Dunajca, sa 
začala písať už pred tridsiatimi rokmi, keď sa 
uskutočnil prvý ročník tohto podujatia. 

Po roku 1991 sa však tento populárny beh na 
dlhých 17 rokov odmlčal a zdalo sa, že 
definitívne zmizol z bežeckých kalendárov. V roku 
2008 ho však nadšenci okolo Ladislava Šimka 
z Bežeckého klubu Stará Ľubovňa oživili 
a narýchlo zorganizovali akýsi nultý ročník 

obnovenej tradície. Prvú septembrovú sobotu sa 126 vytrvalcov postavilo na štart jeho 14. 
ročníka. Od budúceho roku MPM dostane aj druhý názov. Na počesť jedného z jeho 
spoluzakladateľov, ktorý v júni tohto roku navždy odišiel vo veku nedožitých 66 rokov, sa 
bude nazývať aj Memoriál Bohuša Ježíka. 
Tohtoročných 18 kilometrov od Kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore do Lesnice a späť 
najlepšie zvládol Tomáš Kubej (na snímke v zelenom s číslom 69) z Katolíckej univerzity 
Ružomberok, ktorý obhájil víťazstvo z minulého roku a zároveň vytvoril nový rekord trate 
v hodnote 1:02,23 h. Iba deväť sekúnd za ním dobehol Adrián Vavrek z Dulovej Vsi, tretí 
skončil Michal Čaladik z Čiernych Kľačian. Medzi ženami bola najrýchlejšia Patrícia Gánovská 
(Šport Team Hritz Nová Lesná), ktorá do cieľa dobehla v čase 1:13,19 h, druhá skončila 
Zuzana Korotvičková a tretia Lenka Kukurová (obe z Košíc). 

„S tohtoročným Malým pieninským maratónom môžem byť spokojný. Vyšlo nám počasie, 
víťaz dokonca vytvoril nový rekord trate, záujem zo strany pretekárov bol značný a po 
pretekoch vyjadrovali svoju spokojnosť s organizáciou podujatia, čo ma veľmi teší,“ povedal 
riaditeľ pretekov Ladislav Šimko. 



Víťazi ostatných kategórií: muži 40 – 49 rokov – Milan Šoltýs (Batizovce), muži 50 – 59 rokov 
– Emil Mlynarčík (Hôrka), muži 60 – 69 rokov – Damián Groman (Slov. Ves), muži nad 70 
rokov – Štefan Sivulič (Prešov), štafeta (2 x 9 km) – Matej a Barbora Balogovci (Prešov). 

(bšl) 
........................................................................................................................................ 
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Kláštorný deň so sv. Hubertom 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - V nedeľu 23. septembra sa v Národnej kultúrnej pamiatke Kláštor 
kartuziánov uskutoční ďalší z radu kláštorných dní. Ten tohtoročný bude zameraný na oslavu 
prírody, a to najmä pripomenutím si sv. Huberta – patróna poľovníkov. Práve na jeho počesť 
sa na štvrtom nádvorí kláštora uskutoční o 11. h slávnostná svätá omša s obradovým 
nástupom členov Poľovníckeho združenia Dunajec zo Spišskej Starej Vsi. Po omši sa v areáli 
kláštora začne bohatý kultúrny program s vystúpeniami zamagurských i mimozamagurských 
folklórnych súborov, medzi ktorými nebude chýbať ani Magura z Kežmarku či Ľubovňan zo 
Starej Ľubovne. Pre návštevníkov bude pripravená už tradične bohatá gastronomická ponuka 
s pravým zverinovým gulášom či rybacou polievkou a rybacími špecialitami. Poľovníkov s 
ukážkami vábenia, trúbenia či výcviku psov doplní atraktívny program sokoliarov zo Starej 
Ľubovne. K príjemnej atmosfére a nálade druhého jesenného dňa určite prispejú aj ukážky 
tradičných ľudových remesiel i široká ponuka nápojov, vrátane špeciálneho regionálneho piva 
a dobrého burčiaku.   

(gac) 
........................................................................................................................................ 

Zamagurskí vodáci v Slovinsku medailoví 

SOLKAN (SLOVINSKO) - Odchovanci Športového klubu vodného slalomu a zjazdu 
Pieniny Červený Kláštor zaznamenali ďalší veľký úspech. 
 
Marko Gurecka (účastník tohtoročných MS juniorov v slalome v USA a minuloročných ME 
v Bosne a Hercegovine, na snímke vľavo) a Tomáš Džurný (účastník ME juniorov v zjazde 
a šprinte v srbskom Kraljeve v roku 2010 a minuloročný účastník MS juniorov v zjazde 
a šprinte v českej Opave, v strede) si v slovinskom Solkane na Majstrovstvách Európy 
juniorov vo vodnom slalome v kategórii juniorských družstiev (3 x C1 muži) v ťažkej 
konkurencii jedenástich štátov vybojovali tretiu priečku. Od titulu vicemajstrov Európy ich 
delilo len 34 stotín sekundy. Zlato si odniesol tím Nemecka a druhí boli Česi. V súčasnosti 
obaja juniorskí reprezentanti trénujú v Dukle a KTK Liptovský Mikuláš a bývajú v meste 
Spišská Stará Ves. Taktiež ostrieľaný slalomár Martin Halčin (juniorský majster 



sveta z roku 2008 a Európy z roku 2009, vpravo) pred rokmi začínal na Pieninách a dnes 
pôsobí v Dukle Liptovský Mikuláš. V Solkane si v kategórii jednotlivcov K1 mužov do 23 rokov 
vybojoval titul majstra Európy a v kategórii družstiev (3 x K1 muži U23) získal bronzovú 
medailu.             

(red)  

 
 
........................................................................................................................................ 
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Poďakovanie za dary prírody 

Červený Kláštor - Uplynulá nedeľa bola v kláštornom 
múzeu venovaná patrónovi poľovníkov sv. Hubertovi. 
V poradí už druhý kláštorný deň sa začal v kamaldulskom 
kostole svätou omšou, ktorá mu dala slávnostný a dôstojný 
rámec. V pôvabnom obrade pri čerstvo ulovenom jeleňovi 
sa potom poľovníci poďakovali za všetky dary prírody. Po 
ňom na prvom nádvorí vystúpili folklórne súbory 
Frankovčan, Ľubovňan, Magurák, Magura, Ostuňančik i 
ľudová hudba Gorali z Pienin a mažoretky z Podvilku. Na 
kláštorný deň prišlo mnoho domácich, ale zastavili sa tu 

i turisti, pretože sezóna v Zamagurí sa ešte celkom neskončila. Program napokon uzavreli 
členovia poľovníckeho združenia Dunajec, ktorí návštevníkom predviedli ukážky z výcviku 
svojich psov ako aj vábenia a Sokoliari majstra Vagana zo Starej Ľubovne. Pri nich si zasa 
prišli na svoje najmenší účastníci. Samozrejme, nechýbala ani miestna gastronómia. Plne 
obsadené stoly na nádvorí tu na začiatku jesene navodili takmer dožinkovú atmosféru.        
                          

 (plk) 
........................................................................................................................................ 
 

Opäť po roku Čisté hory 
VYSOKÉ TATRY - Do čistenia tatranských dolín po letnej turistickej sezóne sa môžu 
dobrovoľníci zapojiť už najbližšiu sobotu 29. septembra. Štátne lesy TANAP-u na tento deň 
pripravili akciu Čisté hory už po tridsiaty štvrtý krát. Na trinástich nástupných miestach od 
Oravíc až po Červený Kláštor a na piatich miestach v Liptovských Tatrách poskytnú 
pracovníci Štátnych lesov TANAP-u a Správy TANAP-u záujemcom rukavice, igelitové 
vrecia na zber a informáciu, kde môžu vyzbieraný odpad po návrate z túry odovzdať. 
Vlani viac ako 1 700 detí a dospelých dobrovoľníkov vyzbieralo počas akcie Čisté hory na 
značkovaných turistických chodníkoch v TANAP-e a PIENAP-e takmer tisíc kilogramov 
odpadkov. Počas tridsiatich troch rokov odbremenilo takmer 37 000 dobrovoľníkov zo 
Slovenska i zahraničia územie Tatranského národného parku a Pieninského národného parku 
o približne 57 500 kg rôzneho komunálneho a stavebného odpadu. Pritom rekordným bol rok 
1980, v ktorom 1 400 ľudí znieslo z turistických chodníkov až 7 655 kg odpadkov.             

(red) 
........................................................................................................................................ 
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Október - mesiac úcty k starším  
 
„ Človek je krásny nielen vtedy, keď 
má pružný krok. Človek je krásny 
podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, podľa 
slov, keď ponára sa v hovore s deťmi 
do rokov, keď on bol mladý. Človek je 
krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 
 
Dňa 12. októbra t.r. pracovníci 
obecného úradu, Zbor pre občianske 
záležitosti  (ZPOZ) v spolupráci 
s vedením  Materskej školy, pod 
záštitou starostu obce Červený Kláštor 
– Ing. Štefana Džurného , v rámci 

mesiaca úcty k starším -  pripravili v sále Kultúrneho domu spoločné posedenie našim 
dôchodcom a jubilantom, spojené s kultúrnym programom a malým občerstvením. 
Stretnutie s dôchodcami začalo básnickým recitálom v podaní pani Evy Lainczovej a po nej 
vystúpili naši najmenší z miestnej materskej školy, pod  vedením učiteliek materskej školy – 
Veroniky Lopatovej a Mgr. Ivany Marhefkovej, v kultúrnom pásme pod názvom – „Deti naším 
dedkom a babičkám...“ , v ktorom ukázali čo všetko sa za krátky čas od začiatku školského 
roka naučili. 
Po ukončení vystúpenia detí materskej školy sa k jubilantom a dôchodcom prihovoril  
starosta   obce Červený Kláštor– Ing. Štefan Džurný, ktorý pozdravil dôchodcov a privítal 
prítomných. Po príhovore nasledoval akt odovzdania spomienkových zlatých  plakiet naším 
tohtoročným jubilantom. Ocenenia si osobne prebrali : p. Anna Holbusová z príležitosti 
dosiahnutia životného jubilea – 80 rokov, p. František Regec (70 rokov), Peter Strnad (70 
rokov). Ocenenie obdŕžali aj p. Anna Výrosteková  (80 rokov), p. Alojz Mráz (70 rokov), p. 
Jozef Chovanec (60 rokov).Po ukončení ceremoniálneho aktu odovzdania ocenení 
nasledovalo malé občerstvenie pri dobrom zákusku a káve, sprevádzane voľnou zábavou pri 
reprodukovanej hudbe. 
 
(Veronika Lopatová, riaditeľka materskej školy) 
........................................................................................................................................ 
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Hochschornerovci ochutnali smerdžonku 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Nečakaná návšteva 
v Červenom Kláštore! Najúspešnejší pretekári 
v histórii vodného slalomu navštívili našu obec 
začiatkom októbra. 



 
Fenomenálne dvojičky Peter a Pavol Hochschornerovci získali pod vedením ich otca Petra zo 
štyroch štartov na OH v kategórii C2 štyri medaily. K zlatým zo Sydney 2000, Atén 2004 
a Pekingu 2008 pridali tento rok v Londýne bronz. Mnohonásobní majstri sveta a Európy 
(spolu 27 medailí z týchto podujatí), desaťnásobní víťazi Svetového pohára. To je vzácna 
zbierka kovov a vzácna návšteva. Zavítali k nám na dva dni spolu s ich blízkou rodinou - 
Jozefom Lainczom st. (bývalým úspešným futbalistom ČH Bratislava a DAC Dun. Streda) 
a jeho synom, ktorých korene sú práve tu v Červenom Kláštore. Podľa slov Petra ml. si sem 
prišli oddýchnuť do peknej prírody a zaspomínať na časy, keď tu oni aj ich otec pretekali 
na Medzinárodnom pieninskom slalome, svojho času jednom z najvychýrenejších športových 
podujatí na Slovensku. Hoci, ako Pavol prezradil, od vody si s bratom chceli dať tentoraz 
pokoj, nebolo to celkom tak. Súrodenci si totiž prišli vyskúšať regeneratívne účinky vody v 
novootvorených kúpeľoch Smerdžonka. Pavol dodal, že ak sa sem nabudúce vrátia, tak aj 
s nejakým pádlom a okúsia na rafte či plti aj tú dunajeckú. Myšlienka návštevy našich 
najúspešnejších olympionikov v Kláštore sa zrodila spontánne počas debaty Jozefa Laincza 
st. s Petrom Hochschornerom st. a práve krásne prostredie, fungujúce kúpele, pestré 
možnosti na aktívny odpočinok a spomienky na mladosť boli ťahákom. A ešte jeden ťahák tu 
bol: ich starí športoví priatelia, zamagurskí rodáci Janko Hubcej, Milan Michna, Štefan 
Džurný, Drahoš Kuc, s ktorými sa po rokoch zvítali a kamarátsky porozprávali. Výlet celkovo 
zhodnotil Jozef Laincz st.: „Tu v Č. Kláštore sa „Hochšíkom“ prakticky začala príprava na 
ďalšie OH v brazílskom Rio de Janeiro. Počasie nám prialo. Bodkou za krátkym, avšak 
skvelým pobytom bol zrýchlený výstup na Tri Koruny. Nič nemohlo v tej chvíli naše duše 
pookriať viac ako pohľad z Troch korún na nádhernú okolitú prírodu. Tú, rovnako ako aj 
naše kultúrne dedičstvo, si treba ceniť a chrániť. Pozdravujeme všetkých 
Zamagurčanov.“                                                            

Š. Džurný 
........................................................................................................................................ 

Trhovisko v Šromowciach 
 
V Nižných Šromovciach sa pripravujú na veľký biznis. Pri moste do Červeného Kláštora obec 
vybudovala obchodnú pasáž. V nej budú miestni drobní výrobcovia predávať turistom 
suveníry a iný tovar. 
 
...........................................................................................................................  
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Na Zamagurí opravili takmer 25 kilometrov ciest. 

Veľmi problémovým bol úsek cesty 3. triedy medzi Toporcom a Haligovcami, tu 
cestári zmodernizovali úsek viac ako sedem kilometrov. 
ČERVENÝ KLÁŠTOR. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) 
ukončila pred Vianocami projekt Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných 
parkov, ktorý by mal výrazne pomôcť zlepšiť dopravnú infraštruktúru na Zamagurí. 
Dnes tu predstavitelia miestnej i poľskej samosprávy slávnostne otvorili posledné 
zrekonštruované úseky ciest. 
"Realizáciou projektu sme naplnili významný krok hlavného cieľa programu cezhraničnej 
spolupráce a úspešne sme nadviazali na projekt modernizácie cestného spojenia Osturňa - 
štátna hranica - Niedzica, kde sa na slovenskej strane modernizovalo 13,8 kilometra ciest," 
zhodnotil riaditeľ SÚC PSK Vladimír Kozák. 



V rámci projektu cestári zmodernizovali celkovo 24,5 kilometra ciest na Zamagurí a na 
poľskej strane sa opravilo ďalších viac ako osem kilometrov. 
Dodávateľom stavby sa na základe verejného obstarávania stala spoločnosť Inžinierske 
stavby Košice. 
Zmluva bola podpísaná v júni minulého roku a prvé stavebné práce sa začali na ceste 2. 
triedy medzi Kamienkou a Veľkým Lipníkom. 
Šlo o úsek dlhý 11,3 kilometra s rozpočtovým nákladom takmer 900 000 eur. 
Ďalším úsekom bola cesta medzi Spišskou Belou a Spišskými Hanušovcami s prieťahom cez 
obec Reľov. V tomto prípade išlo o 5,6 kilometra dlhý úsek, ktorý si vyžiadal 616 000 eur. 
Na ceste 3. triedy medzi Červeným Kláštorom a Lechnicou boli práce vrátane nového 
živičného koberca ukončené tiež v tomto roku. 
"V našej obci šlo o modernizáciu len krátkeho - 350 metrov dlhého úseku, ale ten bol v 
katastrofálnom stave," zhodnotil starosta Červeného Kláštora Štefan Džurný. 
 
Obnovili dopravu cez horský priechod 

Veľmi problémovým bol úsek cesty 3. triedy medzi Toporcom a Haligovcami, tu cestári 
zmodernizovali úsek viac ako sedem kilometrov s rozpočtovým nákladom 757 000 eur. 
"Na tento úsek sme mimoriadne pyšní, pretože sme obnovili dopravu na horskom priechode 
Javor, ktorá bola v posledných rokoch kvôli havarijnému stavu cesty úplne uzavretá," dodal 
Kozák. 
Celková výška preinvestovaných finančných prostriedkov dosiahla 3,8 milióna eur, z toho 2,3 
milióna eur bolo použitých na slovenskej strane. 
Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pritom tvoria 85 % z celkových 
výdavkov. 
Projekt veľmi kladne hodnotí aj župan Malopoľského vojvodstva Marek Sowa, podľa ktorého 
modernizácia cestnej infraštruktúry prispeje najmä k rozvoju cestovného ruchu v regióne 
Pienin. 
"Sme teraz pred spracovaním výzvy, ktorá by mala vyjsť v najbližších dňoch a 10,3 milióna 
eur by malo prísť do Prešovského samosprávneho kraja. Pripravujeme návrh a v ňom je 
zahrnuté aj pokračovanie v modernizácii cesty cez Veľkú Lesnú," dodal Kozák. 
Na roky 2014 2020 majú cestári spolu s poľskými kolegami pripravený projekt, v rámci 
ktorého by sa obnovila cesta 2. triedy zo Spišskej Starej Vsi do Spišskej Belej vrátane 
horského priechodu Magura. 
"Samozrejme chceme opraviť aj ďalšie úseky, ktoré dožívajú, máme ich strašne veľa," 
uzavrel Kozák. 
................................................................................................................................ 

TAKMER 25 KILOMETROV OPRAVENÝCH CIEST NA 
ZAMAGURÍ 

    

 V rámci projektu prešovskí cestári 

zmodernizovali 24,5 kilometrov ciest na 

Zamagurí, na poľskej strane sa opravilo 

8,3 km ciest. Dodávateľom sa na základe 

verejného obstarávania stala spoločnosť 

Inžinierske stavby Košice. Zmluva bola 

podpísaná v júni minulého roku 



s termínom ukončenia v decembri 2012. 
Prvé stavebné práce sa začali v minulom roku na ceste II/543 na úseku č.1 - Kamienka – 
Veľký Lipník ako pokračovanie modernizácie ciest v staroľubovnianskom okrese, ktoré boli 
realizované z Regionálneho operačného programu v obci Kamienka. Ide o úsek  dĺžky 11,3 
km s rozpočtovým nákladom 894 tis. €, pričom všetky práce boli zrealizované v roku 2011. 
Stavebné práce na úseku č. 2, II/542 Spišská Belá – Spišské Hanušovce, sa začali koncom 
minulého roku prieťahom cez obec Reľov. Celková dĺžka modernizácie tohto úseku 
predstavuje 5,6 km s rozpočtovým nákladom 616 tis. €. 
Stavebné práce na komunikácii III/543043 Červený Kláštor – Lechnica boli dokončené v máji. 
Dláždenie priekopy v Červenom Kláštore smerom na Lechnicu cestári realizovali v roku 2011, 
živičný koberec položili v tomto roku. Ide o úsek dlhý 350 m s rozpočtovým nákladom 65 tis. 
€. 
Veľmi problémový bol úsek č. 4  III/541006  Toporec – Haligovce. Od mája do júla tu cestári 
zmodernizovali 7,24 km ciest s rozpočtovým nákladom 757 tis. €. „Na tento úsek sme 
mimoriadne pyšní, pretože sme obnovili dopravu na horskom priechode Javor medzi obcami 
Toporec a Haligovce, ktorá bola v posledných rokoch kvôli havarijnému stavu cesty úplne 
uzavretá“ zdôraznil Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK. 
Celková výška preinvestovaných finančných prostriedkov dosiahla 3,8 mil. €, z toho 2,3 mil. € 
na slovenskej strane. Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) tvoria 85 
% z celkových výdavkov, zvyšných 10 % na slovenskej strane bude financované zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky  a 5 % zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja. 
„Realizáciou projektu sme naplnili významný krok hlavného cieľa programu a projektu - 
rozvoj spolupráce poľsko-slovenského partnerstva. Úspešne sme nadviazali na projekt 
Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica –  Niedzica, kde sa na slovenskej 
strane modernizovalo 13,8 km ciest. Realizácia projektov zlepšila priame spojenie v oblasti 
dopravy v poľsko-slovenskom prihraničnom území, zlepšili sa podmienky cezhraničnej 
infraštruktúry, bezpečnosť cestnej dopravy, zabezpečila sa lepšia dostupnosť a atraktívnosť 
územia pre obyvateľov, investorov a návštevníkov. Projekt podporil rozvoj podnikania, 
pracovné príležitosti a zintenzívnil rozvoj cestovného ruchu. Teší ma, že aj takto pomáhame 
rozvoju Pieninských národných parkov na oboch stranách hranice,“ dodal Vladimír Kozák. 
*** 
Prešov 18. decembra 2012   
 
Veronika Fitzeková  
hovorkyňa PSK 
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