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ZIMNÝ SPLAV DUNAJCA 
 jozef terem  

Tak a stalo sa... V sobotu 31. januára 2009 sa uskutočnil pravdepodobne prvý 
organizovaný zimný splav Dunajca... 
 
Nádhernú rieku Dunajec ste mali už určite viacerí možnosť spoznať pri splave 

na pltiach, čo je pre tamojší kraj typické. Dunajec je však lahôdkou aj pre vodákov. Ani nie 
tak pre divokosť vody, no skôr pre nádhernú okolitú prírodu a nezabudnuteľné panorámy. 
Takto sme Dunajec poznali aj my. Z letných splavov, keď sme si tu užili vždy kopec zábavy. 
Preto, keď prišla do éteru informácia o chystanom zimnom splave, dlho sme neváhali. Hoci to 
zo začiatku znelo pomerne šialene a veľmi nepravdepodobne. 
 
Keď sme konečne v sobotu ráno vyrazili 
z nášho „základného tábora“ na pomedzí 
Oravy a Liptova smerom na Červený kláštor, 
teplomer v aute ukazoval – 7 stupňov. Zvolili 
sme cestu cez Poľsko na Nowy Targ a ďalej 
popri severnej strane Tatier. Na beztak biele 
a klzké cesty začalo ešte husto snežiť 
a skutočne nič nepripomínalo čas vhodný na 
splavovanie rieky. Aj mi napadlo, či 
organizátori akcie nakoniec všetko nezrušia... 
Nezrušili. Okolo 10,45 som dostal telefonát: 
„Kde ste? Už sme všetci pripravení“. Dupli 

sme teda ešte viac na plyn a niekoľko minút 
po jedenástej sme dorazili do veľmi pekne 
zrekonštruovanej Krčmy pod Lipami 
v Červenom kláštore. Tu náš už privítala 
nachystaná a veselá partička vodákov v počte 
približne pätnásť kusov, dokonca aj so 
starostom obce. Na otázku, či ide aj on, 
diplomaticky odpovedal, že ma menšie 
zdravotné problémy a poprial nám šťastnú 
cestu. Kopli sme pohárik na posilnenie, 
nafúkali čln, rýchlo sa prezliekli do teplého 
a vyrazili. Neoprén nemal nikto.... 
 
Na vodu vyrazilo dovedna päť člnov, z toho 

dva raftové. Trasa dlhá približne 8,5 kilometra nám trvala asi dve hodiny. Cesta bola bez 
problémov, vo vode nikto neskončil. Keďže my dvaja sme boli v pomerne vratkom člne 
Pálava, zopár vĺn nás ošpliechalo, no aspoň sme si užili trochu adrenalínu. Zo začiatku nebolo 
ani zima, z jedného člna na druhý totiž ustavične kolovala fľaša ohnivej vody. Ku koncu už 
dosť prituhlo a aj sneženie bolo čoraz hustejšie. To sme však už dorazili do bezprostrednej 
blízkosti slovensko-poľskej hranice, kde bol koniec. Rýchlo záverečné foto, člny sme nahodili 
na príves a presunuli sa do blízkej chaty Pieniny na teplý guláš a rum s čajom. 
 



Čo dodať? Pekný deň na zážitky bol za nami a pred nami ešte večerný ples vodákov. Chalani 
z Červeného kláštora okolo Drahoša Kuca z Raftingu Pieniny /www.rafting-pieniny.sk/ to 
zorganizovali perfektne... Vo veľmi peknom prostredí zariadenia Dunajec nás čakali stoly 
plné jedla, bohatý program a super zábava s príjemnými ľuďmi... Hádam sa nehneváte 
chlapci, že sme použili namiesto oblekov trekové topánky, flisové bundy a windstoperky. 
Nabudúce sa polepšíme :) 
Ešte raz sa chceme poďakovať Drahošovi a ostatným chalanom za super privítanie a dobre 
naplánovanú akciu. Sme radi, že máme niekoľko nových kamarátov – vodákov. V lete sme na 
Dunajci opäť ako na koni, nehovoriac, že na ďalšom zimnom splave sa zídeme určite v ešte 
hojnejšom počte. 
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O pohár starostu 
V prekrásnom prostredí Zamaguria, v lyžiarskom stredisku Pod Bufarkom v Spišských Hanušovciach sa uskutočnil 
druhý ročník lyžiarskych pretekov O pohár starostu obce Sp. Hanušovce. Celkovo sa na pretekoch zúčastnilo 56 
pretekárok a pretekárov, ktorí súťažili v obrovskom slalome lyžiarov a snoubordistov v deviatich kategóriách. 
Najmladšími boli Goran Gemza (nar. 2004) a veľmi talentovaná lyžiarka Lenka Kováčiková (2003). Celkovým 
víťazom a držiteľom pohára starostu obce sa stal pretekár s najlepšie dosiahnutým časom – Jozef Kostka (1994) s 
výsledným časom 56,08 s, na druhom mieste bol Matej Ružbaský (1991) s časom 56,13 s a na tretej priečke 
Martin Kostka (1992) s časom 59,13 s. Zaviedla sa tradícia, v ktorej organizátori pokračovali aj tento 
rok, vyhlásili najlepšie lyžujúceho starostu, ktorým sa stal Štefan Džurný z Červeného Kláštora. 
Ocenený bol aj najstarší lyžiar pretekov Peter Babík (1949).  
 
Výsledky: ml. žiačky – 1. Petronela Baková, 2. Janka Krempaská, 3. Andrea Čarnogurská. Ml. žiaci – 1. Dominik 
Hadidom, 2. Matúš Sičar, 3. Peter Pisarčík. Žiačky – 1. Zuzana Čarnogurská, 2. Iveta Krempaská, 3. Gabriela 
Čekovská. Žiaci – 1. Jozef Kostka, 2. Patrik Glejdura. 3. Tomáš Džurný. Juniorky – 1. Anna Kostková, 2. Jana 
Sičárová, 3. Mária Krempaská. Juniori – 1. Matej Ružbaský, 2. Martin Kostka, 3. Peter Kriššák. Muži – 1. Matej 
Ružbaský st., 2. Ján Kostka ml., 3. Ján Kostka st. Snoubordisti – 1. Peter Krempaský, 2. Matúš Galica, 3. Matej 
Ružbaský.  
(kos)  

 
………………………………………………………………………………............................... 
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Prepojenie slovenských i poľských zaujímavostí  



Č. KLÁŠTOR (bel) – V Červenom Kláštore v súčasnosti intenzívne pracujú na 
projektoch. „Máme ich dosť. Prvý z nich je zameraný na slovensko-poľskú 
spoluprácu. Poliaci už získali finančné prostriedky na rekonštrukciu krásneho 
dreveného kostolíka sv. Kataríny v Nižných Šromovciach a s tým bude 
súvisieť vybudovanie chodníkov a cyklotrás, ktoré majú smerovať k lávke cez 
Dunajec. My by sme mali zabezpečiť vybudovanie chodníkov a cyklotrás na 
slovenskej strane, ktoré budú smerovať ku kláštoru kartuziánov,“ uviedol 
starosta Červeného Kláštora Štefan Džurný. 

Spomínaný spoločný projekt by mal prepojiť zaujímavé pamiatky na slovenskej a poľskej strane hranice a 
ponúknuť tak turistom nové možnosti spoznávania zamagurského regiónu. „Okrem toho sme pripravili projekty, s 
ktorými by sme mohli uspieť v rámci Programu rozvoja vidieka. Chceli by sme vybudovať chodník pri ceste tretej 
triedy smerom do Lechnice, zrekonštruovať verejné osvetlenie a opraviť miestne komunikácie. V rámci 
operačného program životného prostredia sa uchádzame o finančné prostriedky na vybudovanie druhej čistiarne 
odpadových vôd,“ vysvetlil starosta. Zaujímalo nás, či sa už pripravujú na prvý splav Dunajca, ktorý 
neodmysliteľne patrí k jarným aktivitám v Zamagurí a je symbolickým otvorením nadchádzajúcej letnej sezóny v 
Červenom Kláštore. „V najbližších dňoch sa uskutoční stretnutie predstaviteľov Združenia pre rozvoj regiónu 
Pienin a Zamaguria, samospráv obcí, podnikateľov a pltníckych spoločností. Tam sa dohodneme presnejšie na 
dátume aj programe otvárania sezóny na Dunajci. Predpokladám však, že to bude tak, ako po minulé roky, teda, 
že sa prvý splav uskutoční posledný aprílový víkend,“ prezradil nám Džurný.  

 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Sezónu otvoria už túto sobotu 
ČERVENÝ KLÁŠTOR (plk) – Letnú turistickú sezónu odštartujú v Zamagurí už túto sobotu. Ako nás informoval 
starosta Štefan Džurný, slávnosť sa začne o 9.30 h v parku Pod lipami. Na otvorení okrem iných hostí a širokej 
verejnosti očakávajú aj ministra kultúry Marka Maďariča, ktorý by mal odovzdať ceny pamiatkového úradu. 
Nasledovať bude splav Dunajca a v lesnickej chate Pieniny ochutnávka goralských špecialít. Na tento deň sú 
pripravení aj pltníci, ktorým posvätí plte a turistické chodníky dekan Ján Hudák zo Sp. Starej Vsi. Podľa slov 
starostu sa obec na sezónu nijako mimoriadne nepripravovala. V pláne na tento rok majú iba vybudovanie 
turistického chodníka od lávky po kláštor kartuziánov. S jeho výstavbou začnú v máji. Štefan Džurný si od 
tohtoročnej turistickej sezóny veľa nesľubuje, podľa neho bude zložitejšia a sami sú zvedaví, čo im prinesie. 
Všetko závisí od toho, ako na súčasnú situáciu zareagujú poľskí turisti, ktorí tvoria 50 percent ich hostí.  
Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore pripravuje na letnú turistickou sezónou viacero noviniek. Vo veži kostola 
sv. Antona Pustovníka si budú môcť návštevníci pozrieť model lietajúceho stroja frátra Cypriána, ktorý tu 
zanechali filmári po nakrúcaní autobiografického filmu. Ďalšou novinkou bude faksimile herbára frátra Cypriána z 
18. storočia. V kláštornom múzeu návštevníci uvidia aj faksimile prvého prekladu Biblie do slovenčiny z prvej 
polovice 18. storočia, ktorý vzišiel z pera kamaldulských mníchov v tunajšom kláštore. Okrem toho si tu 
návštevníci budú môcť kúpiť aj bilinkové čaje, včelie produkty a dokonca aj kláštorné euromešce. V júli a auguste 
si zasa budú môcť prezrieť časť kláštora po rekonštrukcii, v ktorej sa bude nachádzať infocentrum, neskôr aj izby 
na ubytovanie. 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Letnú sezónu otvorili aj v Zamagurí 



ČERVENÝ KLÁŠTOR (mna) – Letnú turistickú sezónu v Zamagurí a v Pieninskom 
národnom parku za prítomnosti ministra kultúry SR Mareka Maďariča slávnostne 
otvorili minulú sobotu. 
V Kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore v sobotu dopoludnia odovzdávali ceny 
Pamiatkového úradu SR za rok 2009. Minister Marek Maďarič vyzdvihol prácu 
pamiatkarov, ktorá je podľa neho náročná z odborného hľadiska, ale aj preto, že 

pôsobia vo sfére, kde sa krížia záujmy vlastníkov pamiatok, odborníkov, niekedy tiež developerov, ale i verejnosti. 
„Aj tu na tomto mieste v Červenom Kláštore vidno, ako sa podarilo zrekonštruovať interiér kláštorného kostola, 
ako sa postupne budujú v okolí zariadenia, ktoré zatraktívnia návštevu tejto národnej kultúrnej pamiatky a 
turistický ruch v Pieninách,“ uviedol minister. Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a 
mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky si z rúk riaditeľky Pamiatkového 
úradu SR Kataríny Kosovej prevzali akademická maliarka Eva Ricottiová a manžel historičky Blanky Kovačovičovej-
Puškárovej, ktorej ocenenie bolo udelené in memoriam. Po slávnostnom odovzdaní cien boli v priestoroch kláštora 
otvorené výstavy venované drevenej sakrálnej architektúre v strednej Európe a 25. výročiu činnosti 
reštaurátorského ateliéru v Levoči.  
Predpoludním symbolickým otvorením vôd Dunajca sa na splav na pltiach vydali túto sezónu aj prví turisti. Podľa 
Štefana Džurného, starostu Červeného Kláštora, bolo tohtoročné otvorenie sezóny iné ako v minulosti, keďže bolo 
obohatené o kultúrne aktivity v podobe otvorenia výstav. Pltníkov i prvých turistov v tejto sezóne pozdravil aj 
minister kultúry Marek Maďarič, riaditeľka Cechu sprievodcov Tatry – Spiš B. Kelemenová i ďalší hostia. 

……………………………………………………………………………………………… 
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Zamagurčania začali vodácku sezónu 

Kanoisti zo Športového klubu vodného slalomu a zjazdu Pieniny Červený Kláštor odštartovali tohtoročnú vodácku 
sezónu pretekami Slovenského pohára v Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši, kde sa zúčastnili na 25. ročníku 
Medzinárodných liptovských slalomov.  
Tento rok je vskutku bohatý na kanoistické podujatia a pretekári klubu absolvujú 8 kôl národných pretekov – 
Slovenského pohára žiakov v slalome, 4 kolá v zjazde a šprinte, majstrovstvá SR v slalome, zjazde a šprinte v 
Žiline, medzinárodné preteky v Szcawnici, Kroscienku, Nowom Saczi, ale taktiež si zmerajú sily aj v kategórii 
dospelých v slovenskom pohári. Členovia klubu svojou účasťou na kanoistických súťažiach na divokej vode 
dôstojne reprezentujú Prešovský kraj v celoslovenskom, ale aj medzinárodnom meradle. Minuloročnú sezónu 
možno hodnotiť ako úspešnú, keďže dvaja pretekári dosiahli pekné výsledky v Slovenskom pohári žiakov a 
„vyjazdili“ si výkonnostné triedy druhého a tretieho stupňa s výsledkami: Marko Gurecka v slalome 5., v šprinte 3. 
a v zjazde 2. miesto, Tomáš Džurný v slalome 8., v šprinte 5. a v zjazde 3. priečka. 
Na najvýznamnejších pretekoch kanoistickej sezóny žiakov v minulom roku – majstrovstvách Slovenska v slalome, 
zjazde a šprinte na divokej vode na rieke Hornád v silnej konkurencii obaja talentovaní vodáci boli úspešní a môžu 
sa pýšiť titulmi majster a vicemajster Slovenska. Tomáš Džurný v kategórii C1 (kanoe jednotlivcov) starších žiakov 
skončil druhý v zjazde, v šprinte mu bronzová medaila ušla len o vlások a skončil štvrtý, v slalome sa mu darilo 
menej a patrí mu siedma priečka. V kategórii C1 mladších žiakov sa Marko Gurecka stal majstrom Slovenska v 
šprinte, v slalome a zjazde skončil druhý. Športový klub vodného slalomu a zjazdu Pieniny má sídlo v obci 
Červený Kláštor a jeho predsedom, organizačným vedúcim a trénerom je súčasný starosta obce Červený Kláštor 
Štefan Džurný. Klub je v súčasnosti jediným kanoistickým oddielom v Prešovskom samosprávnom kraji a je 
pokračovateľom dlhoročnej tradície vodáckeho športu v Zamagurí. (sdz) 
 

 



................................................................................................................................................... 
 
Ľubovnianské noviny 
 

Pieniny už otvorené 

Červený Kláštor (mv) - Symbolickým odomykaním vôd Dunajca a tradičným posvätením pltí začala 25. apríla 
letná turistická sezóna v Pieninách.  
„Pravdupovediac, nesľubujeme si od nej veľa. Určite bude zložitejšia a všetko závisí od toho, ako na súčasnú 
situáciu zareagujú poľskí turisti. Tí totiž tvoria až polovicu našich hostí,“ uviedol starosta Červeného Kláštora 
Štefan Džurný. Preto sa, podľa neho, obec na ňu nijako zvlášť nepripravovala. „V pláne tak zatiaľ máme iba 
vybudovanie turistického chodníka od lávky až po kláštor. S jeho výstavbou začneme pravdepodobne 
koncom mája.“  
Slávnostného otvorenia sezóny v sa zúčastnil aj minister kultúry SR Marek Maďarič, ktorý v kláštore kartuziánov 
odovzdal ceny Pamiatkového úradu SR za r. 2009. 
 
Popisok: Na slovenskej strane budú splav ponúkať tri pltnícke spoločnosti - dve v Červenom Kláštore a tretia v 
obci Majere. 

........................................................................................................................................................... 
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Kríza - nekríza, pochod bude 

„Bola by škoda a nenapraviteľná chyba prerušiť len nedávno začatú tradíciu 
podujatia a sklamať tých, pre ktorých sa pochod stal skutočnou srdcovkou,“ povedal 
Milan Gacík, riaditeľ organizácie Cyprián, ktorá spravuje kláštorný komplex v 
súvislosti s krízou a poklesom cestovného ruchu, ktorý sa dotkol aj Zamaguria. 
Pieninský pochod dobrej nálady sa teda uskutoční aj tohto roku v sobotu 13. júna. 
Trasa má štart v čase od 12.00 do 14.00 h v prístavisku Pltníctvo - Dunajec Červený 
Kláštor s cieľom v rekreačnom zariadení Dunajec. Tu budú pre účastníkov pripravené 
súťaže venované deťom i dospelým, zábavné atrakcie, vyžrebovanie tomboly, 
ocenenie najlepšej zastávky. Baviť ich budú hudobné skupiny Longhorns z Popradu, 
Pešia zóna z Prešova, Návrat z Vranova nad Topľou a DJ Miro. Viac sa o tomto 
podujatí sa dozviete na t. č.: 0903 636 962, 0903 644 707, 0903 904 880, alebo 
internetovej stránke www.pochod.sk. 

........................................................................................................................................................... 
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Severní susedia odhovárajú turistov 

ČERVENÝ KLÁŠTOR, SP. STARÁ VES (plk) - V uplynulých dňoch boli zverejnené 
nelichotivé čísla porovnávajúce súčasný stav našej ekonomiky oproti rovnakému 
obdobiu roka 2008.  
Štatistika nepustí ani v prípade múzea v Kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore. 
Riaditeľ neziskovej organizácie Cyprián, ktorá spravuje kláštorný komplex, Milan 
Gacík k tomu dokladuje, že ak v období od 19. apríla do 31. mája 2008 mali 



návštevnosť 6 557 osôb, od 1. januára 2009 ku koncu mája to bolo len 5 509, teda o 
viac ako tisícku menej, čo je takmer dvadsaťpercentný rozdiel. Nie inak sú na tom aj 
ostatné subjekty cestovného ruchu v Zamagurí. Ako nás informoval Ján Hubcej, 
spolumajiteľ Pltníctva Dunajec, výsledkom účtovnej mesačnej uzávierky za máj bol 
30-percentný pokles návštevnosti. „Klesol počet Slovákov, ale chýbajú nám aj Poliaci, 
ktorí si na našej strane hranice dopriali a vždy nám tu nechali nejakú korunu. Túto 
situáciu čiastočne spôsobil nevýhodný kurz zlotky voči euru, no pripojila sa k tomu aj 
silná obchodná propaganda. V rozhovoroch s podnikateľmi cestovného ruchu v 
poľských médiách sa často objavuje výzva: Nechoďte na Slovensko, neoplatí sa, 
zostaňte doma. Neviem si predstaviť ako odhovárame ľudí, aby nešli na dovolenku 
do Chorvátska, ale navštívili Šíravu. Teraz prichádzajú v malých skupinkách a 
nesmelo sondujú, či je to pravda. Samozrejme, ceny mnohých našich služieb sú stále 
porovnateľné, ak nie nižšie než u susedov. „Ten prepad hostí sme v penzióne Eland v 
Spišskej Starej Vsi cítili skôr na nižších objednávkach pltí, než v našom zariadení. Máj 
je máj, sezóna sa ešte len rozbieha a poľskí hostia na len pomaly osmeľujú. V 
podstate to majú drahšie iba o kurzový rozdiel, lebo ceny sme v penzióne s prijatím 
eura nezvyšovali. Je možné, že keď sa skutočne začnú dovolenky, situácia bude iná,“ 
povedala prevádzkarka Katarína Kraková. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

33. Zamagurské slávnosti 

ČERVENÝ KLÁŠTOR (mna) – Už po 33-krát sa budúci víkend pod Troma korunami v 
Červenom Kláštore rozoznejú tóny folkĺóru na celé tri dni. Ako uviedol riaditeľ 
festivalu Ladislav Havlík, okrem tradičných akcií sa každoročne snažia Zamagurské 
folklórne slávnosti (ZFS) obohatiť niečím novým. „Po prvýkrát sme ZFS povýšili na 
medzinárodné slávnosti,“ konštatoval Havlík. Do ich organizácie a propagácie sa totiž 
okrem Prešovského samosprávneho kraja zapojilo aj Malopoľské vojvodstvo. Okrem 
folklórnych súborov z krajín V4 sa v Zamagurí predstaví aj gruzínsky súbor Dapioni z 
Gruzínska. Po prvýkrát pod Tri koruny zavítajú folkloristi zo súboru Rosénka z Prahy. 
Juraj Švedlár z Podtatranského osvetového strediska, ktoré je hlavným 
organizátorom festivalu, upozorňuje aj na výborný maďarský súbor Ipoly, ktorého 
vraj vystúpenie divákov istotne očarí. Otvárací program v sobotu o 16.00 h sa 
ponesie v znamení svadobných zvykov. 
 
........................................................................................................................... 
 
 

 

                                                                   Ošetrili dreviny pri kostolíku 
 

 V obci Červený Kláštor sa od 2 do 4. júna  uskutočnili odborné práce zamerané 
na ošetrenie drevín rastúcich pri evanjelickom a.v. kostole  sv. Trojice . Táto aktivita 
sa uskutočnila vďaka finančnej podpore  Nadácie Ekopolis a spoločnosti Skanska 
v SR , v rámci grantového kola Ľudia pre stromy  vo výške 1900 Eur. Cieľom projektu 



bolo stabilizovať  zdravotný stav drevín, ktoré vhodne esteticky dopĺňajú prostredie 
pri dvestoročnom kostolíku a zároveň chrániť túto sakrálnu stavbu. 

   Za účelom dosiahnutia priaznivého stavu drevín bol vykonaný  orez konárov 
ako aj stabilizovanie korún stromov, aby sa zabránilo odlomeniu kostrových vetiev. 
V prípade javora mliečneho bol vykonaný orez suchých konárov, konárov 
poškodených drevokaznými hubami, pre zlepšenie mikroklímy sa presvetlila koruna, 
rovnako sa zredukovala koruna od steny a nad strechou kostola v rozmedzí od 15 do 
20%. V  korune stromu bolo inštalované nedeštrukčné istenie koruny typu COBRA.  
Obdobné opatrenia boli vykonané aj na ostatných 3ks drevín -  líp malolistých . 
 Ošetrenie a stabilizovanie stromov realizovala odborná arboristická firma 
QUERCUS-ARBOR s.r.o. za použitia  stromolezeckej techniky a vysokozdvižnej 
plošiny. Odborné poradenstvo poskytol pracovník Správy PIENAPu v         Červenom 
Kláštore – Ing. Vladimír Kĺč.  
 Na asanácii  drevených zvyškov  z ošetrených drevín sa podieľali dobrovoľníci  
z radov občanov obcí Červený Kláštor a Lechnica, farníci farnosti, ale prišli pomáhať 
aj tí najmenší z miestnej materskej školy, ktorí si v rámci environmentálnej výchovy 
upevňovali svoj kladný vzťah k životnému prostrediu. Zamestnanci materskej škôlky, 
pod vedením jej riaditeľky  Veroniky Lopatovej im za ich húževnatosť  a zanietenosť 
pripravili malé posedenie s občerstvením  pri ohníku. No a pre tých skôr narodených 
pani Hanka Česelková,  za asistencie starostu obce – Štefana Džurného pripravili 
„goralský“ guláš. Po dobre vykonanej práci chutil znamenite! 
..................................................................................................................... 

PODTATRANSKÉ NOVINY číslo 26 (23. 06. 2009) 

 

Sviatok ľudovej tvorivosti a tradičného umenia 

Č. KLÁŠTOR (bel) – Zamagurské folklórne slávnosti majú za 
sebou svoj 33. ročník, ktorý mal aj punc medzinárodnosti a bol 
spojený s prezentáciou programov tradičnej kultúry krajín V4, 
kultúry národnostných menšín aj ľudových umelcov zo 
Slovenska a Poľska. 
Slávnosti, nad ktorými prevzali záštitu predseda NR SR Pavol 

Paška a predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, ponúkli pestrý 
výber toho najlepšieho pre každého, a to pre mladú, strednú i staršiu generáciu. 
Škoda len, že organizátorom neprialo počasie, kvôli ktorému sa časť programu 
odohrávala v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Napríklad nedeľa patrila 
programu domácich detských folklórnych súborov a víťazov krajskej súťaže DFS v 
Raslaviciach (na snímke). Divákov potešili malí folkloristi z Kutníčeka zo Sp. 
Hanušoviec, z Pienin zo Sp. St. Vsi, Maguráčika z Kežmarku a Jánošíčka zo Svitu. 
Režisérsku taktovku v tomto prípade prevzala Vlasta Horňáková. Potom nasledoval 
záverečný program, v ktorom nechýbala Renesancia Cinky panny v 21. storočí a 
premiérový program s názvom Očarení pohľadom v podaní profesionálneho súboru 
PUĽS z Prešova. Nemenej pútavé boli aj sprievodné podujatia – výstava Miloslava 
Semančíka s názvom Rezané do dreva či trh ľudových remesiel. 
................................................................................................................................................... 



PODTATRANSKÉ NOVINY číslo 27 (30. 06. 2009) 

 

Mladí kanoisti úspešní aj medzi mužmi 

Pretekári Športového klubu vodného slalomu a zjazdu Pieniny Červený Kláštor (PČK) 
v posledných dňoch absolvovali sériu významných pretekov na národnej, ale i 
medzinárodnej úrovni. Za najdôležitejšie možno považovať preteky, ktoré sa 
uskutočnili posledný júnový víkend v Liptovskom Mikuláši – 5. a 6. kolo Slovenského 
pohára (SP) v slalome, v rámci ktorého sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska 
mladšieho a staršieho dorastu.  
Napriek tomu, že pretekári klubu PČK absolvujú súťaže v kategórii starších žiakov, v 
súťaži družstiev 3 x C1 v kategórii juniorov sa umiestnili na peknom treťom mieste, a 
to ako družstvo východoslovenského kraja v zložení: Richard Antal (UVL Košice) – 
Marko Gurecka (PČK) – Tomáš Džurný (PČK). Niekoľko dní predtým vodní slalomári z 
Pienin absolvovali 2. a 3. kolo SP v zjazde a šprinte na rieke Hron, kde súťažili v 
kategórii dospelých. Prvé žiacke preteky absolvovali v závere mája na rieke Hron v 
Banskej Bystrici, kde sa uskutočnilo 1. a 2. kolo Slovenského pohára žiakov v 
slalome, zjazde a šprinte. Tam dosiahli nasledovné výsledky: slalom - Marko Gurecka 
(dvakrát 2. priečka), Tomáš Džurný (dvakrát 4. miesto). Zjazd - Marko Gurecka (3. 
miesto), Tomáš Džurný (2. miesto). Šprint - Marko Gurecka (2. miesto), Tomáš 
Džurný (3. miesto). Na Majstrovstvách Malopoľského vojvodstva v slalome na 
umelom kanáli vo Wietrznic skončil Marko Gurecka tretí, Tomáš Džurný šiesty. Vo 
Vyšných Šromovciach sa uskutočnil 10. ročník Memoriálu Oľgy Malkowskej s 
nasledovnými výsledkami, na ktorom Gurecka došiel do cieľa druhý a Džurný štvrtý. 
Na peknom ôsmom mieste debutoval v kategórii mladších žiakov, najmladší člen 
klubu Enriko Gurecka (narodený v roku 2002) a skončil tak v prvej polovici 
štartovného poľa, čo možno považovať za značné pozitívne prekvapenie. 
V úvode júna pretekali mladí kanoisti v kategórii dospelých na podujatí O pohár 
primátora mesta Krakow, o pár dní neskôr sa v Košiciach uskutočnili preteky 3. a 4. 
kola Slovesnkého pohára žiakov s nasledovnými výsledkami: slalom - Marko Gurecka 
(dvakrát 2. miesto), Tomáš Džurný (6. a 5. miesto). Zjazd - Marko Gurecka (4. 
miesto), Tomáš Džurný (1. miesto). Šprint - Marko Gurecka (1. miesto), Tomáš 
Džurný (2. miesto). 
V nasledujúcom období vodnoslalomárov zo Zamaguria čakajú vodácke sústredenia 
vo Wietrznici, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, ale aj preteky v rakúskej Salze, 
poľskej Štiavnici a Kroščenku a, samozrejme, celoslovenské preteky, kde klub Pieniny 
Červený Kláštor bude reprezentovať Prešovský samosprávny kraj. 
 
................................................................................................................... 

PODTATRANSKÉ NOVINY číslo 28(07. 07. 2009) 

 

Čierny pondelok v Zamagurí 



KEŽMAROK (plk) - Tragicky sa predminulý pondelok skončila plavba na plti po rieke 
Dunajec pre skupinu českých turistov. Na vode ich zastihla prietrž mračien, ktorá sa 
okolo poludnia prehnala nad okresom Kežmarok.  
Tragédia sa stala povyše obce Lesnica, kde končí splav. Mŕtvym bol muž z Čiech, 
jeho telo našli v miestach, kde sa utopil. „Začali sa zosuvy pôdy, padali krúpy, 
kamene, plť sa rozsypala. Jeden z turistov sa utopil a traja zranili. Ostatných, ktorí sa 
zachránili a vyviazli bez zranení, umiestnili v miestnom penzióne,“ povedal riaditeľ 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku Erich Lauf, ktorý 
bol na mieste tragédie. Sila tejto búrky sa prejavila i v neďalekých kopcoch. Na 
turistický chodník z Červeného Kláštora do Lesnice popadali kamenné lavíny, ktoré sa 
zosunuli po rozmočenom povrchu. Osem kilometrov dlhý chodník v Prielome Dunajca 
preto Štátne lesy TANAP-u uzatvorili a začali pracovať na jeho spriechodnení, ktoré 
potrvá niekoľko dní. Nemalé škody spôsobila popoludní prietrž mračien v Kežmarku. 
Tu, ale aj v Spišskej Belej a Ľubici, vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a 
zasadala aj obvodná povodňová komisia. 
„Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia ďalej. Kritický stav začína byť aj v Holumnici a 
Jurskom,“ informoval prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Kežmarku 
a predseda obvodnej povodňovej komisie Ján Tropp. Konštatoval, že sú poškodené 
miestne komunikácie v oblasti Kamennej bane v Kežmarku, na Továrenskej ulici pri 
Tatraľane, v Spišskej Belej smerom na Bušovce, v Ľubici voda zaplavila aj rodinné 
domy. 
V podvečer ale už boli spomenuté úseky ciest prejazdné. Už tradične bol zaplavený 
Starý trh, kde kanalizácia nestačila odvádzať vodu. Krátko po prietrži sa na ceste I/67 
za Kežmarkom vytvárali kolóny vozidiel. Tí, ktorí sa snažili kritické úseky obísť cez V. 
Tatry, narazili pred odbočkou na Mlynčeky na zosuv pôdy a zaplavenú cestu. Tu 
pomohli hasiči s policajtmi, ktorí po krátkom úsilí cestu sprejazdnili. Plné ruky práce 
mali aj majitelia rodinných domov v lokalite Kamenná baňa v Kežmarku, kde prúd 
vody a bahna, ktorý sa valil od záhradkárskej osady na kopci, strhol na miestnej 
komunikácii asfalt, na cestu naplavil blato a kamene. Voda sa dostala do suterénov 
niektorých domov a masa bahna „zaparkovala“ aj na dvore pekárne. Ľuďom v okolí, 
ktorí sa pustili do upratovania garáží a dvorov, do reči nebolo. Boli prestrašení, že 
realita z televíznych správ sa ocitla pred ich dverami. 
 
.................................................................................................................. 
NOVÝ ČAS 9.7.2009 
 
Na Dunajci budú po smrti českého dôchodcu zachraňovať životy! 
 

Dunajec sa stane bezpečnejším! Postarajú sa o to nadšenci adrenalínového raftingu. 
Na Červenom Kláštore vznikne od budúceho týždňa vodná záchranná služba. 

Záchranári na raftoch zasiahnu v prípade núdze kedykoľvek 7 dní v týždni 24 hodín 
denne. Len nedávno, koncom júna, sa na Dunajci stala tragédia. Pri prevrhnutí plte 
prišiel o život český turista († 73). 



Turisti, ktorí sa rozhodnú zatraktívniť si dovolenku na Zamagurí splavom na Dunajci v 
jednom z najkrajších kaňonov v Európe, môžu využiť raft, kanoe, kajak či plť. A 
odteraz už nemusia mať obavy o život. Vodáci z Pienin sa rozhodli rozbehnúť prvú 
vodnú záchrannú službu v oblasti odhodlaní zasiahnuť vo dne v noci. Presne podľa 
vzoru horských záchranárov v Tatrách, bude to však dobrovoľný zbor. Myšlienka 
iniciovať túto nutnosť na nevyspytateľnom Dunajci sa preháňala v hlave majiteľa 
požičovne raftov a vodáka Drahomíra Kuca už dávnejšie. „Takáto vec tu už dávno 
chýbala. Je to zdĺhavý proces vybavovania. Sme radi, že sa nám to nakoniec 
podarilo,“ povedal Novému Času vodák Drahomír Kuc (35). 
 
Spoločnosť z Pienin musela získať certifikát na vykonávanie záchranárskej činnosti na 
rieke. Chlapcov záchranárov ešte tento týždeň čakajú kurzy prvej pomoci a od 
budúceho týždňa môžu začať so záchranou. „Len začíname, postupne sa budeme 
vybavovať profesionálnejšími zdravotníckymi a záchranárskymi potrebami, ktoré nie 
sú lacnou záležitosťou. Potrebujeme toho viac. Len taký pohotovostný čln nás vyjde 
asi na 4-tis. € (120 504 Sk),“ približuje náklady Kuc. Na záchrannú akciu budú podľa 
jeho slov vyrážať vo štvorici, bude závisieť od okolností a vodákov v pohotovosti. 
Nateraz je pripravených zasiahnuť 16 chlapcov na raftoch. 

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

Podtatranské noviny číslo 29 (14. 07. 2009) 

Na rieke Dunajec možno vznikne záchranná služba. Na vodákov i pasažierov na pltiach by 
mali dohliadať miestni rafteri. Záchranná služba na Dunajci by mohla byť akousi obdobou 
horskej služby v Tatrách. Dá sa predpokladať, že nielen široká, ale aj odborná verejnosť by 
túto iniciatívu rafterov privítala. Zvlášť po nedávnych udalostiach, keď sa plavba jednej z pltí 
skončila smrťou českého dôchodcu v dravých vodách Dunajca. 
 
Gmina Czorsztyn s nowotarskym powiatom a troma slovenskými samosprávami sa ešte v 
tomto roku chce pustiť do budovania chodníka pre peších i cyklistov. Jej začiatok bude pri 



moste cez Dunajec v Sromowcach Niznych, prechádzať bude Sromowce Średnie, Kąty, 
Sromowce WyŜne k priehradnému múru a odtiaľ bude pokračovať cez Sp. St. Ves, Majere do 
Č. Kláštora. 

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

Podtatranské noviny číslo 31 (28. 07. 2009) 

 

Spomienka na „zamagurského grófa“ Dušana Benického 

„Dušan Milan Benický sa narodil sa 13. augusta 1921 v Spišskej Novej 
Vsi v rodine berného tajomníka Kolomana Benického z Beníc a matky 
Emílie, rod. Voltayovej, učiteľky. Jeho krstnými rodičmi boli Dr. 
Ladislav Štefánik, verejný notár, brat Dr. Milana Rastislava Štefánika, 
s manželkou,“ píše mi o svojom staršom bratovi učiteľka z Kežmarku 
Darina Nevická, rod. Benická a pokračuje: „V Spišskej Novej Vsi sme 
bývali od roku 1919 do roku 1923. Presťahovali sme sa do Nitry, kde 

chodil do školy. Po skončení meštianskej školy skončil učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi.“ 
 
Ťahalo ho to k vode 
Aj keď malo ísť o učiteľskú ságu (aj syn pani Dariny je učiteľ), tomuto povolaniu sa vyhol, 
chcel viac. Išiel radšej k Dunajplavbe za kadeta, potom za účtovníka do Čedoku, zúčastnil sa 
na SNP, po jeho skončení ho vymenovali za riaditeľa Čedoku so sídlom v Prahe. Nadviazal 
mnohé kontakty s cestovnými kanceláriami v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, 
Švajčiarsku. Aj napriek tomu, že pri príležitostí prvého výročia SNP dostal v Banskej Bystrici 
vysoké štátne vyznamenanie, pre „spoznávanie sveta“ sa stal podozrivý. Po Februári 1948 
nastala cesta útrap – väzenie, po ňom opatrovanie mamkou z doráňania, keď konečne 
vyzdravel, nenašiel uplatnenie. Po dlhšom „ničnerobení“ mu priatelia pomohli k miestu 
údržbára v zotavovni v Červenom Kláštore, neskôr sa stal jej správcom. Tu sa mu ponúkla 
šanca uplatniť túžbu po plavbe na vode, aj keď nie na širokej vode Dunaja, kde k 
vodáckemu športu „pričuchol“ v lodenici Tatrana v Karlovej Vsi. Kanoisti hovoria: Dunajec má 
goralskú náturu. búrlivácku, premenlivú, spupnú. Chcel by sa športovcom prispôsobiť, lenže 
pre svoju dravosť to nedokáže. Pokojne sa správa iba k niektorým goralom a ich pltiam. 
Pozná ich dôverne od chvíle, keď si prvý raz, ešte ako deti, omočili nohy v jeho ľadovej 
vode. Od nepamäti sa hrdo díva na domorodcov ako rastú. Keď treba, utajuje ich lásky, 
nevery, tajné pálenice i pytliacke chodníčky. V minulosti žmúril oči pri pašovaní. Neznámym 
ľuďom nedôveruje. Taký je od vekov. Pokojný, ale i hučí a besnie. Nestíchne ani vtedy, keď 
sa k jeho brehom poschádzajú najlepší slalomári, aby si zmerali sily s ním a medzi sebou. Kto 
z nich neovládal eskimácky obrat, v tej chvíli sa kúpal... 
Bolo to v roku 1952, keď sa v jeho úsekoch pod dominujúcimi Troma korunami, pod 
storočnými lipami, ozvalo prvý raz bitie vodáckych vesiel či pádiel. Boli to prvé zábery na 
drevenom kajaku, človeka nepokoja – „zamagurského grófa“ Dušana Benického (na snímke). 
U „domorodcov“ vzbudil záujem, jedni ho vtedy obdivovali, druhí neverili. Veď ťažko je 
zvíťaziť nad dravou riekou. On však zabral z plných síl, kajak nesklamal a odvtedy sústredil 
Dušan Benický okolo seba tých, ktorí dali dohromady pieninský slalom. Boli to Michal 
Čekovský, Dr. Julo Topoľský, doc. Michal Šofranko, Zbyšek Karpinský, Štefan Kovaľský, Jozef 
Gráner, Ján Skokan, Václav Havel, Anton Daštinský, Oto Vyleta, Fredo Maurovič, Imrich 
Vojsovič, Milan Čarnogurský, Otakár Kolář a ďalší. 
 
Vychýrený pieninský slalom 



Prvý ročník slalomu v roku 1954 sa konal pod názvom Zamagurský slalom. Jeho trať postavil 
V. Havel, nositeľ striebornej olympijskej medaily z Londýna v roku 1948. V druhom ročníku 
pretekali aj Poliaci, a preto sa už stal Medzinárodným pieninským slalomom (MPS). V treťom 
ročníku po prvý raz vyhral v kategórii F1 slovenský reprezentant z Liptovského Mikuláša 
Vlado Cibák. Víťazi boli oceňovaní namiesto pohára plťou s pltníkom. Celkom sa uskutočnilo 
45. ročníkov. V roku 1999 bol teda posledný. Umelé kanály mali vyššiu úroveň náročnosti. V 
tomto roku by sa v júli mal uskutočniť 56. ročník Medzinárodného pieninského slalomu. 
Napriek tomu na vodách Dunajca vyrástli takí vodní slalomári, reprezentanti, ako Juraj 
Minčík, bratranci Peter a Ladislav Škantárovci, ale množstvo ďalších, ktorých k športu Dušan 
Benický. „Mládež patrí na športoviská, a nie do pohostinských zariadení“ – bolo jeho krédom. 
Pri príležitostí 12. ročníka sa riaditeľ pretekov Dušan Benický vyjadril: „To, že Medzinárodný 
pieninský slalom na Dunajci je priekopníkom v medzinárodných podujatiach slalomárov, je u 
nás známa vec, ale to, že sa stane aj priekopníkom medzinárodných podujatí za účasti 
pretekárov z iných kontinentov, to bolo zatiaľ len naším želaním. Dnes je to skutočnosť, a 
preto veľmi radi vítame všetkých zahraničných pretekárov. Prišli k nám vodáci z USA po prvý 
raz v histórii pieninského slalomu, ďalej pretekári z NDR, Rakúska, Poľska a naši. Sme radi, 
že oni mohli všetkým zaželať dobrý štart a návštevníkom pekné zážitky s nádejou, že sa aj o 
rok stretneme na Dunajci.“ O ôsmom ročníku vydareného podujatia, ktoré je dnes už 
minulosťou, povedal: „Zvykli sme si už, že záujem verejnosti o Medzinárodný pieninský 
slalom je z roka na rok väčší, no obrovský nával ľudí v nedeľný deň ôsmeho ročníka MPS 
prekvapil každého. Ani usporiadatelia neboli pripravení na takú návštevu, lebo prichystali len 
päťtisíc odznakov a asi 10-tisíc vstupeniek, čo nestačilo. Na Dunajci bolo v nedeľu do 15-tisíc 
divákov, ktorí sa prirodzene nezmestili na brehy pomerne krátkej slalomovej trate, a preto pri 
peknom a teplom počasí mnohí využívali možnosť vykúpať sa v studených, ale čistých 
vodách Dunajca.“  
 
Pozorný k ľuďom, ktorí ho obklopovali 
„V Červenom Kláštore Dušan Benický so svojou manželkou vychovávali syna Dušana a dcéru 
Zuzanu. Po čase sa presťahovali do Bratislavy. Benický pracoval opäť v zariadení cestovného 
ruchu. Na Pieniny však nezabudol,“ čítam z listu pani Dariny, jeho sestry. „Zúčastnil sa na 
niekoľkých olympiádach, v Grenobli, Insbrucku, kde mu rakúsky prezident odovzdal 
vyznamenanie za rozvoj olympijského športu. Dcéra Zuzana bola letuška, vydala sa do 
Londýna, syn Dušan skončil fakultu telovýchovy a športu. Po čase sa vysťahoval do Kanady, 
žije vo Vancouvri, kde je známy ako fyzioterapeut. Tam v apríli roku 1993, keď ho navštívili 
rodičia, chystali sa ísť hrať tenis v bielych krátkych nohaviciach, v tričku, s raketou v rukách, 
otec Dušan odpadol a viac sa neprebral. Tam zomrel Dušan Milan Benický. Tam bol 
spopolnený, jeho popol prevezený a uložený do hrobu k svojim rodičom v Kežmarku,“ 
pokračuje v spomienkach jeho sestra. 
Mladším ročníkom v kraji za Spišskou Magurou v oblasti Pienin prezývka Zamagurský gróf nič 
nehovorí. Mne áno. Veď som bol medzi tými žiakmi, či dorastencami až do dospievania v 
jeho blízkosti pri spomínanom športovaní. Roky žijem v Bratislave, ale pri 25. ročníku ma 
pozval do organizačného štábu. Odvtedy sa hrdím goralským klobúkom, ktorý sme všetci 
dostali. Vyplýva to aj z jeho pozornosti k ľuďom, ktorí ho obklopovali. To pomenovanie si 
vyslúžil svojim vystupovaním, prístupom, bez ohľadu, či pracoval manuálne alebo duševne. 
Ku každému mal rovnaký vzťah, rovnaký meter, či boli starší alebo mladší. A práve toto 
krédo považoval za jedno z rozhodujúcich aj pri určovaní a smerovaní, nielen cestovného 
ruchu, ale ďalšieho rozvoja Slovenska.  
Ján KUBÁŇ 
......................................... 

Zlato Halčinovi, striebro Rozmušovi 



Skvelý úspech dosiahol iba 18-ročný kajakár Martin Halčin z Dukly Liptovský Mikuláš na 
víkendových juniorských majstrovstvách Európy vo vodnom slalome, ktoré sa konali v Areáli 
vodného slalomu Ondreja Cibáka v metropole Liptova. V najsilnejšie a najpočetnejšie 
obsadenej kategórii K1 nechal za sebou kompletnú európsku špičku a k vlaňajšiemu titulu 
svetového šampióna z Roudnice nad Labem pridal aj titul majstra Európy. Okrem toho získal 
spolu Matúšom Hujsom a Filipom Machajom aj bronzovú medailu v tímovej súťaži 3 x K1. 
Rodákovi z Červeného Kláštora, kde s vodným slalomom aj začínal, sa podarilo odčiniť 
svoje nevydarené vystúpenie na vlaňajších majstrovstvách Európy v slovinskom Solkane, kde 
mu postup do finále ušiel o pár stotín sekundy. Tam vtedy nazbieral šesť trestných sekúnd, 
teraz sa pod pyšným Kriváňom tomu vyhol. „V osemnástej bránke mi nebolo všetko jedno, 
len tak-tak, že som nespravil eskimácky obrat,“ vyznal sa v hlúčiku novinárov zo svojich 
prvých pocitov po finálovej jazde už vysmiaty Martin Halčin, keď sa v cieli dozvedel, že získal 
titul majstra Európy. Študent košického gymnázia patril tentoraz medzi najväčších favoritov, 
ale doma bol pod o to väčším psychický tlakom. „Očakával sa však dobrý výsledok, v 
prostredí náročnejšom na psychiku. Bol som v domácom, tlak som cítil a ja som chcel 
dokázať, že vlani to nebola náhoda. V kvalifikácii som išiel na istotu, aby som bez problémov 
postúpil, semifinále už bolo náročnejšie, mrzeli ma v ňom zbytočné dotyky bránok, ale finále 
mi vyšlo. Až na ten nešťastný moment v 18. bránke, keď som nezvládol výjazd a nechýbalo 
veľa a bolo by po medaile.“ Martin to však skvele ustál a v cieli cítil, že to bude dobré. „Po 
mne išli ešte traja pretekári, ale tušil som, že to na medailu už bude stačiť. A keď si posledný 
Poliak Pasiut „ťukol“, už som vedel, že som prvý. Som šťastný, je to nádherný pocit potvrdiť, 
že som v Česku nevyhral náhodou. Bol to môj posledný šampionát v tejto kategórii, do 23 
rokov to bude ešte ťažšie, ale postupnými krokmi chcem pokračovať výkonnostne ďalej,“ 
dodal Martin Halčin, ktorý má ešte šancu štartovať aj na seniorských majstrovstvách sveta: 
„Vrchol mám úspešne za sebou, teraz všetko dobré už bude len navyše.“  
 
Výsledky juniorov – K1: 1. Halčin (SR) 98,81 (0), 2. Pasiut (Poľ.) 101,00 (2), 3. Kargl 
(Nem.) 103,51 (2). 3 x K1 chlapci: 1. Taliansko (Ivaldi, Colazingari, De Gennaro) 115,38 (0), 
2. Veľká Británia 115,45 (2), 3. Slovensko (Halčin, Hujsa, Machaj) 118,61 (4). Výborný výkon 
podal aj ďalší vodný slalomár zo Zamaguria Karol Rozmuš v súťaži slalomárov do 23 rokov. V 
semifinále dosiahol štvrtý najlepší čas, ale vo finále si ho vylepšil a bez trestných minút 
obsadil druhé miesto. Rýchlejší bol iba ďalší Slovák Matej Beňuš.  
Výsledky do 23 rokov – C1: 1. Matej Beňuš 104,64 (0), 2. Karol Rozmuš (obaja SR) 
105,90 (0), 3. Ander Elosegi (Špan.) 106, 54 (2).  
(maj) 
.............................. 
 
Začínajú so stavebnými prácami 
 
 
 Obec Červený Kláštor v zastúpení je starostom – Štefanom Džurným, 22. júla, 
podpísala s riadiacim orgánom pre Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika  - 
Slovenská republika 2007 – 2013 t.j. Ministrom regionálneho rozvoja PR, v Krakowe zmluvu 
o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu : Transhraničný turistický chodník 
Červený Kláštor - Šromowce Nižne, spájajúci objekty slovensko - poľského pohraničia. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská 
republika – Slovenská republika 2007-2013. 

Vedúcim partnerom, ktorý zodpovedá za realizáciu a implementáciu tohto projektu je 
Obec Červený Kláštor a ďalšími partnermi sú: Gmina Czorsztyn so sídlom v Maniowach (PR), 
Okresná spáva ciest so sídlom v Nowom Targu (PR) a Štátne lesy TANAP-u so sídlom v 
Tatranskej Lomnici (SR). 



Výška poskytnutého príspevku pre vedúceho partnera a ďalších partnerov prestavuje 
sumu 163 760,22 € čo tvorí 85% mieru spolufinancovania z fondov Európskej únie. Zvyšnú 
časť finančných prostriedkov predstavuje národné spolufinancovanie (na slovenskej strane: 
10% - štátny rozpočet , 5% vlastný vklad žiadateľa pomoci). Celková hodnota projektu 
nepresiahne : 197 708,59 €. 

H l a v n ý m   c i e ľ o m realizácie projektu je zvýšenie turistickej atraktivity 
Červeného Kláštora a Šromowiec Nižnych. Špecifickým cieľom je: zlepšenie turistickej 
infraštruktúry,zlepšenie bezpečnosti chodcov využívajúcich komunikácie, prepojenie objektov 
kultúrneho dedičstva Šromowiec Nižnych (drevený kostolík Kostol sv. Kataríny) a Červeného 
Kláštora (kláštor kartuzíánov a kamaldulov) 4. regionálna integrácia obyvateľov poľsko - 
slovenského pohraničia. 

Výsledkom projektu je stavebná realizácia 629 m chodníka na slovenskej strane – od 
lávky cez rieku Dunajec po „medziprístavisko Pod Lipami“  a 393m chodníka na poľskej 
strane od lávky cez rieku Dunajec po parkovisko pri kostole v Šromovciach Nižných. 
Stavebné práce na slovenskej strane sa začnú v auguste 2009, definitívne ukončenie 
projektu, ako na slovenskej tak aj na poľskej strane je naplánované do konca septembra 

roku 2010. 

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

Podtatranské noviny číslo 32 (04. 08. 2009) 

 

Divadlo u Cypriána 

Ak si chcete spestriť letné večery príjemným kultúrnym zážitkom, vyrazte za divadlom do 
Červeného Kláštora. V tamojšom Kláštore kartuziánov sú od 13. do 15. augusta, vždy večer o 
20.30 h, pripravené tri divadelné večery s popradským Divadlom Commedia. Vo štvrtok 13. 
augusta Commedia uvedie vynikajúcu komédiu Kapustnica. O deň neskôr to bude smutno-
smiešna monodráma chlapca zo Zamaguria, ktorému robia spoločnosť ufóni, pes, kravy a 
spomienky, s názvom Pastier. V sobotu sa popradskí divadelníci predstavia s drámou Málka, 
s ktorou Slovensko reprezentovali aj na svetovom festivale v Monaku pred štyrmi rokmi a 
ktoré tiež uvedú už v prvej polovici septembra na divadelnom festivale v Kanade. 
Predstavenia sa uskutočnia v priestoroch III. nádvoria Červeného kláštora. V prípade 
nepriaznivého počasia sa presunú do interiérov kláštora.  
Vstupenky na jednotlivé predstavenia stoja 2 €.  
...................................................................................................................................... 

Podtatranské noviny číslo 33 (11. 08. 2009) 

Posledný júlový týždeň prišlo viac turistov 



ČERVENÝ KLÁŠTOR (bel) - Letná sezóna sa v Zamagurí rozbieha iba pomaly. „Posledný 
júlový týždeň bol zatiaľ najlepší, ale keď mám zhodnotiť celý jej priebeh, môžem povedať, 
že sezóna u nás stagnuje,“ uviedol starosta Červeného Kláštora Štefan Džurný. 
Ako nás informoval ďalej, hoci má Červený Kláštor naozaj čo ponúknuť, počet turistov 
stagnuje. „Vidíme to podľa naplnenia parkovísk, ale tiež na výbere daní z ubytovania. Rátali 
sme s vyšším príjmom do obecného rozpočtu, bohužiaľ, naše očakávania sa zatiaľ nenaplnili, 
ale ešte nás môže prekvapiť august či september,“ hovorí starosta a dodáva, že služby sa v 
Červenom Kláštore z roka na rok zlepšujú. Majú tu dostatok parkovacích miest, nechýba 
sociálne zariadenie na európskej úrovni priamo v priestoroch Kláštora kartuziánov, ktorí 
momentálne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, nechýba lávka cez rieku Dunajec, ktorá 
spája Slovensko s Poľskom, pribudla nová cukráreň, reštaurácia či ďalšie ubytovacie 
kapacity. „Veľmi nás teší, že Kláštor kartuziánov ponúka veľmi zaujímavú expozíciu, teraz 
tam pracujú na novej kongresovej sále, ktorá by mala byť čoskoro hotová. Konajú sa tam aj 
kultúrne podujatia a obec tiež nečaká na zázraky. Intenzívne pracujeme na rôznych 
projektoch, ktoré skvalitnia život našich obyvateľov a návštevníkov. Momentálne čakáme na 
výsledky schvaľovania našich projektov, ktoré sme si podali v rámci programu rozvoja 
vidieka, hľadáme poľského partnera, s ktorým by sme sa mohli uchádzať o ďalšie finančné 
prostriedky na obnovu miestnych komunikácií a vybudovanie chodníkov, chceme tiež 
vybudovať ďalšiu čistiareň odpadových vôd a kanalizáciu. Ďalej čakáme na schválenie 
projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia, s ktorým by sme mohli uspieť. Jeho 
vyhodnotenie by malo byť v septembri a my dúfame, že odpoveď bude kladná. Chceli by 
sme toho urobiť ešte oveľa viac, ale momentálne je situácia taká, že nám klesol objem 
podielových daní a aj výber daní z ubytovania. Ešte začiatkom roka sme predpokladali v tejto 
príjmovej časti obecného rozpočtu sedempercetný nárast, ale dočkali sme sa pravého opaku. 
Výška podielových daní klesla presne o sedem percent a prognóza je, že v najbližšej dobe 
klesne až o 14 až 16 percent. Preto sa spoliehame na naše projekty, ktorých sme vypracovali 
naozaj dosť a dúfame, že budeme s nimi úspešní,“ vysvetlil Džurný. 

 

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

Rubrika 

Cesta medzi Toporcom a obcami Veľká Lesná a Haligovce je v katastrofálnom stave. Svojou kvalitou 
viac pripomína cvičisko pre tanky či ťažkú techniku, ako spojnicu medzi turisticky atraktívnym 
Zamagurím a ostatnou časťou severného Spiša. Najhoršie však je, že k rozbitej vozovke smerujú 
mnohí cudzinci, ktorí majú namierené do Pienin. Po zistení, kde sa vlastne ocitli, však svoje autá 
radšej otočia späť.  

....................................................................................................................................... 
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Stav je katastrofálny, pripomína tankodróm  
 
Cesta medzi Toporcom (okres Kežmarok) a obcami Veľká Lesná a Haligovce (okres Stará 

Ľubovňa) je v katastrofálnom stave. Svojou kvalitou viac pripomína cvičisko pre tanky či 
ťažkú techniku ako spojnicu medzi turisticky atraktívnym Zamagurím a ostatnou časťou 
severného Spiša. Najhoršie však je, že k rozbitej vozovke smerujú mnohí cudzinci, ktorí majú 
namierené do Pienin. Po zistení, kde sa vlastne ocitli, však svoje autá radšej otočia späť.  



TOPOREC/VEĽKÁ LESNÁ/HALIGOVCE. "Chodia tu autá i autobusy plné cudzincov. Často sa 
však otáčajú a možno tu už viac neprídu. Ani sa nečudujem, keď je tam katastrofálna cesta," 
povedal František Čepišák z Toporca.  

Na Zamagurie musia obchádzať desiatky kilometrov  
Z obce Toporec je to do Veľkej Lesnej neďaleko, asi osem kilometrov. Pred rokmi, keď 

ešte cesta naplno slúžila, ju vodiči prešli do desiatich minút. Diery v asfalte ich však prinútili 
spomaliť.  

"Teraz to trvá oveľa, oveľa dlhšie. Snažím sa však tadiaľto nechodiť. Na Zamagurí mám 
príbuzných, no za nimi cestujem dookola. Buď cez Spišskú Belú, alebo odbočkou za 
Hniezdnym. Z jednej alebo z druhej strany je to päťdesiat kilometrov navyše," poznamenal F. 
Čepišák.  

Navigácia zaviedla na cestu aj Fínov  
Každý v okolí Toporca i Zamaguria vie, že toľko káraná cesta je najkratšou spojnicou 

s Pieninami. Mala by teda byť aj najrýchlejšou. Pasažierom od Popradu by sa teda tadiaľto 
malo vyplatiť ísť. Teória je však jedna vec, skutočnosť druhá.  

"Cudzincov, ktorí smerujú do Pienin, tu zavedie navigačné zariadenie. Cestu im ukazuje 
ako najvýhodnejšiu možnosť. Nie je to však pravda. Po nej sa jednoducho nedá normálne 
ísť. Minule som videl odtiaľto odchádzať Fínov. Ktovie, možno si to rozmysleli a do Pienin 
nakoniec nešli," zamyslel sa jeden z obyvateľov regiónu.  

Autobusová linka pred mnohými rokmi  
Približne pred dvadsiatimi rokmi prechádzal cez Toporec i Veľkú Lesnú autobusový spoj. 

Dvakrát za deň prevážal ľudí do práce, slúžil však aj turistom. "Linka viedla z Vyšných 
Ružbách do Červeného Kláštora," povedal Stano Regec, ktorý brázdil dnes už zničenú 
cestu ako posledný zo šoférov. V súčasnosti by si azda žiadny autobusový prepravca prejazd 
zdevastovanou trasou nedovolil.  

Ľudia spisovali petíciu  
Za cestu už roky orodovali starostovia dotknutých obcí. Vždy počúvali iba sľuby, pomoci 

sa im nedostalo. Pred časom preto rozbehli vo veci petíciu. "Odovzdali sme viac ako dvetisíc 
podpisov. Podpisovali sa ľudia z Toporca, Veľkej Lesnej, Haligoviec, Červeného Kláštora, 
Veľkého Lipníka, Podhorian či z Podolínca. Veríme, že možnosť opravy cesty je v súčasnosti 
na dobrej ceste," povedala Anna Kalisová, starostka Veľkej Lesnej.  

Správca z kraja sa spolieha na Poliakov  
Petícia bola adresovaná Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK), ktorý je zároveň 

správcom cesty. Šéf PSK, Peter Chudík sa so starostami dotknutých obcí dohodol, že peniaze 
budú hľadať z európskych zdrojov. "Bolo upresnené, že v tomto prípade sa budeme 
uchádzať o finančné prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Poľsko. 
Momentálne čakáme, kedy riadiaci výbor tohto programu v Krakove vypíše výzvu, aby sme 
mohli podať žiadosť," povedala nám Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK.  

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

Podtatranské noviny číslo 37 (08. 09. 2009) 

 

Sezóna bola slabá 

Č. KLÁŠTOR (plk) – Ani august nepriniesol do Zamaguria viac turistov než júl. Podľa starostu 
Štefana Džurného, najväčší „prepad“ sezóny v obci zaznamenali poskytovatelia ubytovacích 



služieb. Na svoje si tentoraz neprišli ani obchodníci. Počet poľských a slovenských 
nakupujúcich sa pohyboval 1:1. Podnikatelia tak nepocítili ani posilnenie zlotého oproti euru. 
Ako nás informoval prevádzkovateľ kláštorného múzea Milan Gacík, august bol u nich o niečo 
lepší ako júl, ale taký býva tento mesiac aj po iné roky. Napriek tomu pokles návštevnosti 
oproti vlaňajšku zostal na úrovni 15 až 20 percent. Podobne konštatovala aj Helena 
Lainczová z Pltnice Dunajec v Červenom Kláštore. Podľa nej august trochu vylepšil letnú 
bilanciu návštevnosti, no oproti vlaňajšku ich služby aj tak využilo o 30 percent menej 
návštevníkov. Hoci sú v pohraničí, poľská klientela u nich nezohrala žiadnu rolu. Najviac ich 
však počas tohtoročnej sezóny prekvapil nezvyčajne veľký počet turistov z Izraela. 

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

Podtatranské noviny číslo 38 (16. 09. 2009) 

 

Mladí majstri Slovenska sú z Pienin 

 

V úvode septembra sa pod Dubňom v Žiline uskutočnili vodnoslalomárske majstrovstvá 
Slovenska mladších a starších žiakov v slalome, zjazde a šprinte na divokej vode. Išlo o 
najvýznamnejšie preteky a vyvrcholenie kanoistickej sezóny žiakov v tomto roku. 
Na pretekoch sa zúčastnili aj členovia Športového klubu vodného slalomu a zjazdu Pieniny 
Červený Kláštor, ktorí trénujú na rieke Dunajec. Na divokej vode sa im darilo a vybojovali 
tituly majstrov Slovenska. Tomáš Džurný v kategórii C1 (kanoe jednotlivcov) vybojoval titul 
majstra Slovenska v šprinte, v slalome sa mu ušla „zemiaková“ medaila a skončil štvrtý, v 
zjazde skončil na druhom mieste – hneď za svojím kolegom z klubu – Markom Gureckom, 
ktorý sa stal majstrom Slovenska v zjazde. Zároveň získal titul majstra Slovenska v slalome v 
kategórii C1 a potvrdil tým svoju úlohu favorita v tejto disciplíne. V šprinte sa mu ušla druhá 
priečka. V slalome družstiev (3 x C1) si zamagurský tím v zložení: Marko Gurecka, Tomáš 
Džurný a Radovan Halčin so značným náskokom vybojoval prvé miesto.  
V rámci programu republikového šampionátu žiakov bol vyhodnotený aj Slovenský pohár 
žiakov za rok 2009 (8 kôl národných pretekov v slalome, 4 kolá v zjazde a šprinte) s 
nasledovnými výsledkami: C1 – starší žiaci – Marko Gurecka (2. v slalome, 2. v šprinte, 4. v 
zjazde), Tomáš Džurný (3. v slalome, 3. v šprinte, 2. v zjazde). Pretekári klubu Pieniny 
Červený Kláštor v tomto roku úspešne reprezentovali Prešovský samosprávny kraj (PSK) na 
národných, ale aj medzinárodných súťažiach. Vedenie Športového klubu vodného slalomu a 
zjazdu Pieniny Červený Kláštor touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, obci Červený 
Kláštor, mestu Sp. Stará Ves a Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja za prejavy 
podpory a poskytnuté finančné príspevky na rozvoj telesnej kultúry.  
(sdz) 

 
 



 
   • Úspešní medailisti z majstrovstiev Slovenska žiakov vo vodnom slalome v Žiline – Tomáš 
Džurný (vľavo) a Marko Gurecka. 

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

Slávnosť pokračuje 

ČERVENÝ KLÁŠTOR (pnr) - Kláštor kartuziánov v Č. Kláštore ožije 20. septembra ďalším z 
podujatí tohoročnej sezóny. Nosnou témou Kláštornej slávnosti, ktorej tradíciu položil jej 
hlavný organizátor a prevádzkovateľ kláštora Cyprian, n. o., pred tromi rokmi, je 
predstavovať tradičnú kultúru obcí Zamaguria. Tento raz tak urobí spolu so Spolkom 
Slovákov v Poľsku. Po svätej omši v Kostole sv. Antona Pustovníka so začiatkom o 10.00 h si 
budú môcť návštevníci pochutnať na tradičnej regionálnej kuchyni a pozrieť vystúpenia 
folklórnych súborov a dychových orchestrov z Nowej Bialej a Jurgowa - slovenských obcí, z 
poľského Spiša a Oravy, ale aj FS Maguranka zo Sp. St. Vsi. 

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

Tradícia pltníctva na Dunajci 

Už od najstarších čias Dunajec pokladali za dôležitú dopravnú tepnu, veď už v 2. storočí pred 
n. l. cez Pieniny prechádzali grécki i rímski kupci k Baltickému moru za jantárom. Túto oblasť 
vtedy obývali galskí Kelti. Po nich sa tu neraz objavili Germáni a potom Slovania. Slovania 
využívali pltníctvo na tejto rieke pre dopravu tovarov i osôb do oblasti Visly až k Baltickému 
moru. V stredoveku po vytvorení feudálnych dŕžav, v časoch bojov a rozporov, sa vodná 
cesta natoľko nemohla na Dunajci využívať. 



V 18. storočí jeden z európskych rozhľadených ekonómov Gregor Berzeviczy z Veľkej 
Lomnice pod Vysokými Tatrami navrhol v jednom svojom pojednávaní Economie und Comerz 
Ungarn, ktoré vyšlo v Nemecku, znova intenzívne využívať rieky Dunajec a Poprad ako 
dôležité vodné dopravné cesty pre tovary spišských miest, ktoré by sa takto najlacnejšou 
cestou dostali do Varšavy, ale najmä do hanzovných miest pri Baltickom mori a cez ne 
ďalej... Na ich splavnenie v horných tokoch bolo potrebné vybudovať drevené závory a 
splavy, aby aj preťažené plte alebo člny mohli plávať už od Spišskej Starej Vsi, alebo od 
zámku Nedeca po Dunajci a od Kežmarku po Poprade. V období plnej sezóny už roky vidieť 
každých niekoľko minút celé súpravy pltí plávajúcich cez Pieniny. Sú to poľské plte, ktoré 
kedysi plávali – pred vybudovaním priehrady pod nedeckým zámkom – z veľkého prístaviska 
v Čorštíne (Czorsztyn) a plavili sa niekoľko desiatok kilometrov cez najkrajšie úseky prielomu 
Dunajca do kúpeľov v Šťavnici (Szczawnica). Na našom pobreží sa občas tiež zjavila nejaká 
plť, od Červeného Kláštora pod storočnými lipami po Lesnicu, ale len zriedka. Len športovci – 
vodáci dosiaľ ocenili pôžitok z pltníctva po spenenej rieke. Kedysi Slováci na Dunajci sa 
pltníctvu venovali vo veľkom. Aj baťko Vajanský s mnohými národovcami takto z pltí 
poznávali krásu Pienin. Z chlapčenského obdobia si pamätám na časy, keď na starom 
futbalovom ihrisku na Nokľach v Spišskej Starej Vsi nám kývali poľskí turisti, ktorí vedeli už 
od dávna využívať cestovný ruch na oddych a rekreáciu, s pozdravom „Pozdrawiamy was, 
Czesi“ (pozdravujeme vás, Česi). No úžas! My sme im odpovedali hádzaním kameňov: „Akí 
sme my vám Česi!“. 
Spišská Stará Ves má pltnicu pred Úprinkom, na Nokľach (najdlhší úsek, 14,5 km), dve 
spoločnosti.  
Ďalšie prístavisko je v Majeroch (9 km) a v centre pltníctva pred Červeným Kláštorom. 
Konkurencia jednotlivých pltníc je veľká. Pltníctvo zo Spišskej Starej Vsi vo svojich začiatkoch 
zažilo množstvo útrap, v podobe rozpílených pltí. Z druhej strany Dunajca sa dozvedáme, že 
pltníctvom na Dunajci sa Poliaci zapodievali už od roku 1832 – prvá informácia. V roku 1934 
sa zjednotili všetky pltnice Čorštín (Czosztyn), Vyšné a Nižné Šromovce (Sromowce Wyźne a 
Niźne), Šťavnica (Szczawnica) i Kroštenko (Krościenko nad Dunajcem), so sídlom v Nižných 
Šromovciach. Kvôli všestrannej spokojnosti toto zoskupenie si volí na štyri roky vedúceho. 
Súčasným vedúcim poľského pltníctva je Jan Sienkiewicz: „Je veľkou škodou, že na 
slovenskej strane sa namiesto integrovania do jedného celku trieštia na súkromné firmy – už 
na 5 spoločností. Mnohí z nich s pltníctvom nemali nič spoločné. My chceme slúžiť v 
cestovnom ruchu. Takouto roztrieštenosťou sa zvyšujú výdavky, nielen na reklamu, viazne 
koordinácia, rastie nevraživosť. Jedna spoločnosť dá možnosť získať oprávnenie viesť plť, 
iná ho získa za vyššiu plácu. Za Spišskou Starou Vsou k Dunajcu uvidíte niekoľko 
propagačných bilbordov, ba aj informačných stanovíšť (búd), ktoré lákajú turistov pre tú, 
ktorú spoločnosť.“ Jan Sienkiewicz sa narodil v roku 1961, teda si nemôže pamätať veľkú 
tragédiu na Dunajci práve v úseku, kde poľská lodenica má dnes sídlo. Ja som mal vtedy 
dvadsať rokov. V júni, po maturitnom večierku sa poľskí študenti dohodli s privátnou pltnicou 
na splavení z Vyšných Šromoviec. Nepatrili do spoločenstva, pretože inak by im tú službu 
neurobila pre zvýšený stav vody po dažďoch. Pod Červenou Skalou, oproti Majerom, pri 
vystrájaní 19 šarvancov a ich nezodpovednej učiteľky sa plť pretrhla. Šestnásť detí sa 
utopilo. Utopili aj mladšieho pltníka, na ktorého sa vešali v nádeji záchrany. Keď som sa to 
dozvedel, letel som na bicykli na miesto skazy. Niektoré telá našli po troch či štyroch dňoch 
až o niekoľko kilometrov ďalej v Pieninách. Jan Sienkiewicz: „Utopeniu sa nedalo zabrániť 
ani pred desiatimi rokmi, keď zahynuli viacerí Poliaci, či niekoľkými rokmi. Je mi to ľúto, čo 
stalo tohto roku, avšak náš 900-členný kolektív poľských pltníkov, z ktorých je použiteľných 
500 na vedenie 250 pltí, sympatizuje a zasadzuje sa za ochranu slovenských pltníkov. 
Prosíme ich však, aby sa netrieštili, ale zjednotili. Ideálne by bolo, keby vzniklo cezhraničné 
spoločenstvo. Určite by sme spoločne dosiahli viac.“ Štefan Džurný, starosta obce Červený 
Kláštor: „Našich pltníkov som už niekoľkokrát prosil či žiadal, aby nerozdeľovali pltnicu na 
niekoľko spoločností, ale aby ostali, tak, ako to bolo voľakedy, keď sa splavovalo od 



kartuziánskeho kláštora pod stáročnými lipami, aby ostali jednotní.“ Vtipným informátorom a 
zabávačom bol najstarší pltník na slovenskej strane, ktorý sa čo nevidieť dožije storočnice, 
Ján Mačutek-Balamuta: „Hnevalo by ma, keby si niekto myslel, že pltník je bezduchý človek. 
To remeslo som miloval a milujem. Chlapci v Majeroch doplatili na besnenie živlov. Vesty nie 
sú rozhodujúce. Nikdy sme ich pasažierom nedávali, lebo sme ich ani nemali.“  
Vyplavili sa za pekného počasia, silná prietrž mračien s krupobitím (29. júna tohto roku) 
rozvodnila Dunajec, na ktorom sa doslova rozlomila plť so štrnástimi turistami – dôchodcami 
zo severných Čiech (povolené je prevážať 12 pasažierov). „Voda sa naliala do plte 
neuveriteľne rýchlo. Potiahlo nás ako zápalku k brehu, kde sme narazili a potom nás 
prevrátilo. Poriadne som sa poudierala,“ posťažovala si, viditeľne šokovaná Libuša Jablonská, 
ktorá bola medzi piatimi zranenými. „Videla som, ako ľudia na cípe plte poskákali do vody, 
pretože stratili rovnováhu. Plť sa roztrhla napoly a už som nič nevidela. Všetci sme sa kúpali 
v studenej vode. Bojovala som o život, bola to najdlhšia minúta v mojom živote. Voda, 
bohužiaľ, pochovala jedného z nás.“ Emil Nobst z českých Mariánskych Račíc bol podľa 
výpovede manželky neplavec, navyše mal problémy so srdcom, no nepožiadal o vestu. Jeho 
manželka sa nervovo zrútila. Hospitalizovaná bola v nemocnici v Starej Ľubovni.  
Rudolf Velička, starosta obce Majere, konateľ pltníckej spoločnosti Dunajec, skúsený pltník sa 
s ľútosťou zamýšľa nad touto udalosťou: „Chceli sa plaviť spoločne, na jednej plti. Bolo 
pekné počasie. Niekde pred koncom plavby ich zastihla prietrž mračien. Prírodným živlom sa 
vyhnúť nevieme. Sadneme si do autobusu, zahynie niekoľko ľudí, vlak, ktorý sa vykoľají, 
lietadlo nedoletí na určené miesto pristátia. Zmarený život už nevrátime. Je nám to ľúto a 
rodine sa ospravedlňujeme.“ Skúsený pltník Ján: „Nie je dôležité osvedčenie na riadenie plte. 
V takomto nečase ani ja by som to asi nezvládol.“  
Bez vášní a emócií je potrebné zamyslieť sa nad slovenským pltníctvom na Dunajci a zobrať 
si príklad od poľských susedov. Má však dosah na ich riadenie okresná správa? A ku ktorému 
okresu vlastne patria? Na základe poslednej územnej reorganizácie sa ukázala veľká 
anomália, ktorá rozdelila oblasť za Spišskou Magurou do dvoch okresov. Pltníci sa vyplavia zo 
svojich pltníc v Kežmarskom okrese a doplavia sa do Lesnice, ktorú s ďalšími obcami 
(Haligovce, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Stráňany) pričlenili do okresu Stará Ľubovňa. 
Pieninský národný park tak riadia dva okresné celky. Dá sa však pochybovať, či ich riadia. O 
pltníctvo na Dunajci by sa mali viac starať aj členovia Združenia pre rozvoj Zamaguria a 
Pienin, ale veľká zodpovednosť je aj na ramenách Prešovského samosprávneho kraja.  
 

Ján KUBÁŇ 

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

Podtatranské noviny číslo 39 (22. 09. 2009) 

TANAP budú čistiť od odpadkov  

T. LOMNICA (red) – Letná turistická sezóna v Tatranskom národnom parku skončí aj tento 
rok zberom odpadkov z turistických chodníkov. Na sobotu 26. septembra pripravili Štátne 
lesy TANAP-u akciu Čisté hory už po tridsiatyprvý raz. Dobrovoľní zberači odpadkov si tak 
môžu už o ôsmej hodine ráno vyzdvihnúť igelitové vrecia na ktoromkoľvek spomedzi 
dvanástich nástupných miest. 
V Červenom Kláštore budú čistiť turistické chodníky od odpadkov o týždeň neskôr, v 
sobotu 3. októbra. Akciu Čisté hory a potoky tu organizujú Štátne lesy Tatranského 
národného parku v spolupráci so Správou Pieninského národného parku. Nástupným 
miestom je autokemping Červený Kláštor. Vlani viac ako 1 300 účastníkov akcie Čisté hory, 



náhodní turisti a žiaci základných škôl, vyzbierali takmer 600 kg smetí v podobe plastových 
fliaš a obalov od potravín. Najznečistenejším bolo okolie Hrebienka, kde tri stovky 
dobrovoľníkov naplnilo šestnásť 50-litrových plastových vriec. Počas tridsiatich rokov 
odbremenilo viac ako 33 000 dobrovoľníkov zo Slovenska i zahraničia územie Tatranského 
národného parku o približne 51 000 kg rôzneho komunálneho a stavebného odpadu. 

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

Podtatranské noviny číslo 41 (06. 10. 2009) 

 

Zmeny v kláštore sú už viditeľné 

ČERVENÝ KLÁŠTOR (plk) - Do konca septembra navštívilo kláštor kartuziánov 37 660 
návštevníkov, čo je o 8 677 menej ako vlani. Z nich najviac bolo Slovákov, za nimi nasledujú 
Poliaci a prekvapujúco Nemci, ktorí sa do tohto kúta Zamaguria opäť vrátili. O kláštor 
nestrácajú záujem turisti ani v týchto dňoch. Prichádzajú sem autobusové zájazdy plné 
dôchodcov i ľudia, ktorí si dovolenky odložili na jeseň.  
Ako nás počas prehliadky kláštora informoval Milan Gacík, riaditeľ neziskovej organizácie 
Cyprián, ktorá pamiatku spravuje, na kostole kartuziánov tohto roku obnovili druhé slnečné 
hodiny. Len pre zaujímavosť, v kláštore ich majú dvoje. Jedny merajú čas dopoludnia, druhé 
popoludní. Dvoch sôch z hlavného oltára, sv. Štefana a sv. Ladislava, sa ujali reštaurátorské 
ateliéry v Levoči a na oltár, ktorého oprava by mala úplne dokončiť rekonštrukciu 
kamaldulského kostola, usporiadali finančnú zbierku. Milan Gacík nás zaviedol aj do bývalých 
hospodárskych budov kláštora, ktoré kedysi využívala škola v prírode. Dnes sú v nich už 
dokončené nové sociálne zariadenia prístupné nielen zvnútra kláštora, ale i zvonku. Ukázal 
nám priestor budúceho informačného strediska, v ktorom turista nájde informácie o hornom 
Spiši a priľahlých oblastiach Poľska, previedol nás vynovenou kongresovou miestnosťou a 
nazreli sme aj do rozrobeného podkrovia, v ktorom budú izby na ubytovanie. 
Počas návštevy nás Milan Gacík oboznámil aj ďalšími plánmi, ako je obnovenie prícestnej 
kaplnky či pestovanie liečivých bylín, ktoré by sa tu dali kúpiť ako originálny produkt 
kláštora. Za jeho múrmi by sa mal nachádzať oddychový priestor na gril párty i s tenisovým 
kurtom, okolo Lipničanky by zasa mal viesť chodník, ktorým by sa mal kláštor dať obísť 
dookola.  
Tak, ako Milan Gacík kedysi na začiatku svojho správcovstva proklamoval, na samotnej 
myšlienke zriadiť tu špecializovanú kláštornú expozíciu, sa nič nezmenilo. Samotná expozícia 
dnes je však už oveľa bohatšia, než tomu bolo pred rokom, a to najmä vďaka dobovým 
replikám z filmu o mníchovi Cypriánovi. Svoje miesto tu čo nevidieť nájde i kópia originálnej 
stredovekej lekárne, tiež malé expozície vytvárajúce prehľad o cirkevných rádoch pôsobiacich 
na Slovensku. Dodal, že dosť miesta bude i na príležitostné výstavy ako tá, ktorú plánujú 
usporiadať na budúci rok s názvom Sakrálne maľby Agtteleg – Domica. Pokiaľ ide o živé 
podujatia, tie mali doposiaľ u návštevníkov úspech, avšak nebudú ich už robiť len na 
začiatku a na konci sezóny, ale pravidelne, počas celej sezóny, od apríla do septembra. 

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

 
 
 



 
Zamagur čania opä ť excelovali 

 
 

Predminulý víkend sa pod Dubňom v Žiline uskutočnili v rámci siedmeho kola 
Slovenského pohára vodnoslalomárske Majstrovstvá Slovenskej republiky dospelých 
v slalome družstiev na divokej vode.    

Výborne si počínali aj členovia Športového klubu vodného slalomu a zjazdu Pieniny 
Červený Kláštor, ktorí si vybojovali bronzové medaily v kategórii 3xC1 (súťaž hliadok kanoe 
jednotlivcov) a to  v zložení: Marko Gurecka (13-ročný), Tomáš Džurný (14-ročný), Richard 
Antal (16-ročný). Nebyť dvoch trestných penalizácii (4 sekundy) mohlo pieninské družstvo 
skončiť na druhom mieste, pred skúsenými vodákmi z Liptovského Mikuláša. Zlato a zároveň 
titul majstrov Slovenska si odnieslo družstvo domácich Žilinčanov.  

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

Podtatranské noviny číslo 42 (13. 10. 2009) 

Osemnásť kilometrov v Pieninách 

V minulosti populárny Malý pieninský maratón, ktorý sa bežal naposledy v roku 1991, 
obnovili atletickí nadšenci z Bežeckého klubu Stará Ľubovňa minulý rok, keď zorganizovali 
takzvaný prechodný, prípravný ročník pretekov, na ktorých sa zúčastnila štyridsiatka bežcov z 
Poľska a Slovenska.  
V sobotu 17. októbra sa v Červenom Kláštore uskutoční oficiálny 11. ročník týchto pretekov v 
prostredí malebnej pieninskej prírody a usporiadatelia predpokladajú dvojnásobne väčšiu 
účasť ako v minulom roku. Osemnásťkilometrový beh určený najmä rekreačným bežcom 
odštartuje o 11.00 h v rekreačnom zariadení Dunajec village. Účastníci pobežia popri rieke 
Dunajec až do Lesnice, kde na nich čaká obrátka a po rovnakej trase pobežia naspäť do 
cieľa, ktorý je situovaný na rovnakom mieste ako štart. Prihlásiť na tento beh sa môžu 
záujemcovia prostredníctvom webového formulára, ktorý nájdu na internetovej stránke 
www.staralubovna.sk, v sekcii šport na podstránke Bežeckého klubu St. Ľubovňa. „Tešíme sa 
tohto roku na ešte väčšiu účasť rekreačných bežcov, ako sme mali minulý rok. V tom 
budúcom chystáme ďalšie novinky. Chceme napríklad zaradiť do programu aj preteky v 
nordic walkingu na polovičnej trati akú majú bežci, ale pripravujeme aj zmenu termínu 
podujatia. Chceli by sme ho uskutočniť už začiatkom septembra, aby sa pretekári mohli 
pripraviť na vrchol bežeckej sezóny – košický maratón aj u nás,“ prezradil organizátor 
Malého pieninského maratónu Ladislav Šimko. 

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

Podtatranské noviny číslo 43 (20. 10. 2009) 

 

V Pieninách o tridsať bežcov viac ako vlani 

Presne pred rokom bežeckí nadšenci obnovili tradíciu populárneho Malého pieninského 
maratónu, ktorý sa bežal odo roku 1982 do roku 1991. Na osemnásťkilometrovej trati z 
Červeného Kláštora do Lesnice a späť sa pred dvanástimi mesiacmi predstavilo štyridsať 



pretekárov, tentoraz ich bolo o 30 viac, presne sedemdesiat. Celkovým víťazom medzi mužmi 
sa stal Vladislav Lipovský zo Strážskeho, ktorý trať v scenérii krásnej prírode Pienin zdolal 
najrýchlejšie, v čase 1:03,22 h. Druhé miesto obsadil poľský pretekár Zbigniew Jaworski, na 
treťom mieste do cieľa dobehol Mikuláš Vrábeľ z Vranova nad Topľou. Medz ženami 
dominovala Košičanka Zuzana Korotvičková, ktorej v cieli namerali čas 1:16,40 h. Druhé 
miesto obsadila Lenka Miklošová z Prešova, tretia skončila ďalšia Košičanka Erika Bílla. 
Jedenásty ročník obnoveného Malého pieninského maratónu sa opäť uskutočnil v príjemnej 
priateľskej, priam až rodinnej atmosfére a spokojní s jeho priebehom boli i jeho organizátori. 
„Hoci bolo počasie chladné, na trati už nebol sneh a trať bola na dané podmienky na dobrej 
úrovni. Budúci rok však preteky chceme zorganizovať už skôr, konkrétne prvý septembrový 
víkend,“ povedal organizátor Ladislav Šimko.  
 
Víťazi jednotlivých kategórií: Muži 18 – 39 rokov – Zbigniew Jaworski (Poľsko). Muži 40 – 49 
rokov – Vladislav Lipovský (Strážske). Muži 50 – 59 rokov – Mikuláš Vrábeľ (Vranov nad 
Topľou). Muži 60 – 69 rokov – Jaroslav Horný (Košice). Muži nad 70 rokov – Jozef Lipovský 
(Strážske). 

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

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


