
 

 
POPRADSKÝ KORZÁR 

Pieniny lákajú na bežky aj na zimný splav Dunajca 

Pieninská a zamagurská príroda ponúka v zimnom období vhodné podmienky pre 
milovníkov bežeckého lyžovania v malebnom prostredí. Vyznávači adrenalínu 
môžu vyskúšať zimný splav Prielomom Dunajca medzi kusmi ľadu. 
 

ČERVENÝ KLÁŠTOR. Počas tejto zimy upravia na severnom Spiši desiatky kilometrov 
bežeckých tratí. Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria s finančnou pomocou 
samospráv a podnikateľov pôsobiacich v cestovnom ruchu zabezpečí údržbu tratí v 
Červenom Kláštore, Spišskej Starej Vsi a Lesnici. 
„Trasy budú upravované pre korčuliarov aj pre klasické bežecké lyžovanie podľa počasia, 
snehových podmienok a reliéfu krajiny. Všetky trasy budú spojené do jednotlivých okruhov,“ 
vysvetlil Štefan Danko, prezident Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria. 
„Boli by sme radi, keby sa aj Pieniny a Zamagurie stali, popri ostatných bežeckých lyžiarskych 
strediskách, vyhľadávanou destináciou milovníkov zimných športov,“ vyslovil prianie Danko. 
V najbližšom období sa chystajú pripraviť webovú stránku, na ktorej návštevníci nájdu 
aktuálne informácie o snehových podmienkach, mapy a kilometráže otvorených bežeckých 
trás. Združenie tiež zabezpečuje pre hostí bezplatné parkovanie v  Spišskej Starej Vsi, 
Červenom Kláštore a v Lesnici. 
Združenie získalo z rozpočtovej rezervy bývalej predsedníčky vlády Ivety Radičovej dotáciu 
19 000 eur na nákup strojného zariadenia na údržbu bežeckých tratí. Vlani kúpili  štvorkolku 
so snežnými pásmi a vlečným zariadením na úpravu bežeckej stopy. 

Vodáci si Dunajec užijú aj v zime 
Okrem bežkovania ponúkne severný Spiš aj ďalšiu zimnú raritu. Bude ním zimný splav 
Prielomom Dunajca, ktorého piaty ročník chystajú organizátori na sobotu 26. januára o 11.30 
hod. v areáli Pieniny Šport Centrum. 
Združenie spoločne so združením Pltníctvo Dunajec očakáva, že 10 kilometrov dlhej trasy 
medzi kusmi ľadu sa zúčastní vyše 60 odvážlivcov z celého Slovenska. 
Tí, ktorí si na vodu netrúfnu, môžu využiť špeciálne upravené trate pre bežkárov, vedúce 
popri rieke a odstupňované podľa náročnosti. 
„Naším cieľom je ponúknuť aj v zime návštevníkom regiónu zábavné podujatie s trochou 
adrenalínu. Dunajec totiž nezamŕza, a preto využívame jeho potenciál, aby si skúsení vodáci, 
ale aj začiatočníci, mohli zmerať svoje sily s riekou,“ hovorí Aleš Solár, riaditeľ Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny. 



Zimný splav aj pre bežkárov 
Podľa Solára je tento ročník prvým, keď pozývajú na podujatie aj bežkárov. 
„Špeciálne pre nich sa investovalo do úpravy približne 22 kilometrov bežeckých tratí. Všetky 
trasy sú spojené do jednotlivých okruhov. Dva okruhy sú určené len na korčuľovanie na 
bežkách a dva pre klasický štýl s možnosťou výberu ťažšej trate z Červeného Kláštora cez 
sedlá Cerla a Targov alebo ľahšej popri prielome Dunajca,“ ozrejmil Solár. 
Trate pre začiatočníkov, rodiny s deťmi, i náročnejších športovcov budú návštevníkom 
regiónu k dispozícii počas celej zimnej sezóny. 
Tradičným spestrením podujatia je výzva pre účastníkov, aby prišli v maskách. Divákom sa 
minulý rok najviac páčili masky Troch kráľov z východu, poštára a dopravného policajta. 
Prehľad 
Ktoré bežecké trasy plánujú upraviť 
Pieniny – Červený Kláštor – Lesnica 
 
Červený Kláštor – Prielom Dunajca – Lesnica: červená turistická značka, 9 kilometrov, ľahká 
trasa. 
 
Červený Kláštor – sedlo Cerla – sedlo Targov – Lesnica – Červený Kláštor: modrá turistická 
značka, 10 kilometrov, ťažká trasa. 
 
Červený Kláštor: okruh na korčuľovanie v areáli kempu Pod troma korunami, 1,7 kilometra, 
ľahká trasa. 
 
Červený Kláštor: okruh na korčuľovanie v areáli rybníka Červený kláštor, 0,8 kilometra, ľahká 
trasa. 
 
Spišská Stará Ves – Červený Kláštor 
 
Spišská Stará Ves – Majere – Červený Kláštor: 7 kilometrov, stredne ťažká trasa. 
 
Spišská Stará Ves: okruh na korčuľovanie, 3 kilometre, ľahká trasa. 
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Splavovali Dunajec. Rieka už nezamŕza 

Zimný splav Dunajca napísal už svoj piaty diel. Ani chladné počasie rok čo rok 
neodrádza jeho organizátorov a účastníkov, aby si vychutnali jedinečnú 
príležitosť splaviť hraničnú rieku medzi Slovenskom a Poľskom mimo letnej 
turistickej sezóny. 
 

PIENINY. V piatok sa podujatie začalo tradičnou vodáckou zabíjačkou a v sobotu pokračovalo 
zimným splavom so štartom na pravé poludnie. 
„S kamarátmi sme si sadli, dali hlavy dokopy a vymýšľali sme rôzne spoločenské akcie, ktoré 
by mohli mať úspech. Zimný splav je jeden z nápadov dotiahnutý do úspešného konca,“ 
vysvetlil člen organizačného výboru Drahomír Kuc vznik medzi vodákmi obľúbeného splavu. 
Pôvodne sa na prvom ročníku zišli miestni nadšenci a pltníci zo Zamaguria, v súčasnosti 
podujatie prerástlo do väčších rozmerov. Výnimkou tak neboli ani návštevníci z Bardejova či 
Michaloviec. 
„Teplota je síce hlboko pod nulou, ale nálada rozhodne na bode mrazu nie je,“ žartoval Kuc 
pred spustením člnov na vodu. 



Keďže na rieke platí sezónna uzávera z dôvodu najvyššieho stupňa ochrany prírody, na 
zimný splav bolo nutné získať povolenie a výnimku od envirorezortu. 

Dunajec už v zime nezamŕza 

Hraničná rieka Dunajec vzniká sútokom Čierneho a Bieleho Dunajca pri poľskom meste Nowy 
Targ a územím Slovenska preteká v dĺžke 17 kilometrov. 
Zimný splav sa začínal v Červenom Kláštore a končil v prístavisku pltí v Lesnici. Vodáci tak 
mohli v mraze a medzi kúskami ľadu prekľučkovať 9 kilometrov dlhú vodnú trasu. 
Ľadoborec vodáci nakoniec nepotrebovali, aj keď na niektorých miestach bola hladina rieky 
zamrznutá. 
„V minulosti Dunajec zamŕzal, po výstavbe priehrady v Niedzici ani pri nízkych teplotách už k 
tomu nedochádza. Výnimkou bol minulý rok, keď bol mráz až mínus 30 stupňov, ale celá 
rieka aj tak nezamrzla,“ vysvetlil skúsený pltník Maťo. 
Na štart sa postavilo desať lodí s takmer 70 odvážlivcami. 
„V lete sa snažíme s plťami ísť do každej vlnky, aby si ľudia jazdu užili a trocha sa zmočili. 
Zimný splav je o niečom inom, vlnám sa treba skôr vyhýbať, veď kto by sa chcel v mraze 
namočiť,“ dodal Maťo. 

V lodi teplejšie ako na brehu 

Plavbu pri desiatich stupňoch pod nulou si pochvaľoval aj Ľubo zo Závadky nad Hronom, 
ktorý je v Červenom Kláštore na liečení. 
„Každý deň si robím nejaký program. Už som bol skúsiť bežky a zimný splav som si tiež 
nemohol nechať ujsť. Letný splav na plti som síce nikdy neabsolvoval, ale vynahradil som si 
to aspoň teraz v zime,“ povedal. 
Celá plavba úchvatnou scenériou prielomu Dunajca trvala dve hodiny a s blížiacim sa cieľom 
sa zvyšovala aj spotreba horúcich nápojov. 

 



Foto: Narek Nemec 

Splav im konečnú nevystavil 
Keďže organizátori kládli dôraz na bezpečnosť a všetky rafty sa plavili po prúde spoločne, 
aby si posádky lodí vedeli rýchlo pomôcť, nikomu sa do vody vypadnúť nepodarilo. 
Jediný problém mala posádka v zložení Majo a Andrej, ktorí museli v polovici cesty vyliať 
nabranú vodu z člna a dofúknuť si dno. 
„Na konci minulého roka ma skolil infarkt, ale lekárovi som povedal, že zimný splav Dunajca 
musím absolvovať za každú cenu. Zatiaľ sa cítim výborne,“ povedal vodák Majo, ktorý v 
zdraví dorazil na konečnú v Lesnici. 
„My to berieme s nadhľadom. V posteli vie umrieť každý, život treba ukončiť s fantáziou,“ 
doplnil ho so smiechom Andrej. 
 Po vystúpení na pevnú zem sa viacerí vodáci zhodli na tom, že na vodnej hladine bolo 
predsa len teplejšie ako v prístave v Lesnici. 
„Asi nás hriala záchranná vesta a veslovanie. Aj keď sa mi na začiatku do lode veľmi 
nechcelo, je zimný splav fantastický zážitok,“ povedal uzimený Miroslav Schneider cestou na 
salaš v Lesnici, kde sa zamrznutí vodáci zohriali občerstvením. Tradičným spestrením 
podujatia boli rôzne masky a oblečenie účastníkov splavu. 
„Kulisa vodákov alebo bežkárov je tým pre návštevníkov vizuálne príťažlivejšia a vylepšuje už 
beztak výbornú náladu. Navyše v každom ročníku vyhlasujeme aj víťaza súťaže o najkrajšiu 
masku,“ doplnil spoluorganizátor podujatia Drahoš Kuc. 
Tentoraz na palubu raftov nastúpila skupinka partizánov, potápačka, parohatý sob, Mexičan 
so sombrerom, policajt či dvorný šašo. Minulý rok sa divákom najviac páčili masky Troch 
kráľov z východu, poštára a dopravného policajta. 

Po ľadovej plavbe ich zahrial guláš 

Kým na štarte teplomer ukazoval mínus 8 stupňov, v cieli už teplota poklesla o ďalšie štyri 
smerom nadol. Uzimení návštevníci sa po šťastnom prirazení k brehu zohriali v rámci 
podujatia gulášom a občerstvením na lesnickej chate Pieniny. Chvíľky v teple goralskej izby 
im spríjemňovala vodácka country hudba. 
„Záujem o podujatie sa z roka na rok zvyšuje. Svedčí o tom aj spotreba gulášu. K 
pripraveným 40 litrom tejto obľúbenej pochúťky musel chatár Jano dovariť ešte ďalších 
dvadsať,“ smial sa spoluorganizátor zimného splavu Drahomír Kuc. 
 



 
Jánošíkov skok. Počas splavu do vody našťastie nik neskočil. 
Foto: mn 
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Zimný splav Dunajca, Pieniny – piaty ročník.
 
25-26 januára 2013 sa uskutočnil už piaty ročník zimného Dunajca v Červenom Kláštore. 
Splavu sa zúčastnilo skoro 70 nadšencov vodáckeho športu z celého Slovenska od 
Michaloviec po Bratislavu, ktorých neodradilo ani každoročne mrazivé počasie. 
Akcia sa začala už v piatok tradičnou goralskou zabíjačkou v areáli Pieniny sport centra a 
pokračovala večerným privítaním účastníkov. V sobotu pred obedom sa všetci účastníci 
vystrojili do karnevalových masiek, pripravili si záchranné prostriedky, plavidlá a po spoločnej 
fotografii vyrazili na 9 km trasu Prielomom Dunajca pomedzi kusy plávajúceho ľadu pri 
teplote hlboko pod bodom mrazu. 
Aj keď každoročne nechýba výborná nálada, účastníci si pripravujú rôzne oblečenie, ktoré sú 
vždy odmenené darčekom.  Tentoraz na palubu raftov a kánoí nastúpila skupinka partizánov, 
potápačka, parohatý sob, Mexičan so sombrerom, policajt či dvorný šašo. Minulé roky sa 
divákom najviac páčili masky Troch kráľov z východu, poštára a dopravného policajta. 
Po náučnom chodníku okolo rieky na upravenej bežeckej stope, vodákov sprevádzalo 
množstvo turistov a bežkárov. Po pristáti v cieli a krátkom občerstvení pri guláši sa účastníci 
presunuli zabezpečeným autobusom naspäť do Červeného Kláštora, kde v areáli požičovne 
lodí Rafting.Pieniny bolo pripravené posedenie pri vodáckej country hudbe. 
Ďakujeme všetkým, ktorý sa zúčastnili na piatom ročníku „Zimného splavu Dunajca“ . Sme 
radi že ste s nami prišli zdravo vymrznúť. Dúfam že zasnežená krajina Zamaguria a 
Pieninského Národného parku obalená do bielej inovati Vás očarila natoľko, že sa k nám radi 
a často budete vracať. Ďusi, Bardejovský Číňania, Romantici, Zolo band a spol., každoročný 
účastníci niektorý aj po ťažkých chorobách, domáci a cezpoľný vodáci, bez Vás by to nebolo 
to pravé. Dodávate nám energiu bez ktorej by to podujatie nemalo iskru. Prepáč Anton že 
tohto roku nebola dostatočná zima aby si mohol vypadnúť „cez palubu“, na budúci rok 
zabezpečíme väčší mráz, vieme že sa pod -18 stupňov neoplatí namočiť. Z vodáckym AHOJ 
znova o rok. 
 
Drahomír Kuc, zakladateľ, organizátor 



Rafting-Pieniny   www.rafting-pieniny.sk 
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PODTATRANSKÉ NOVINY č. (02.04.2013) 
 
Z ľudovej balady sa stane krátky film 
 

 

V Zamagurí v závere marca štáb mladých 
tvorcov nakrúcal film Večný život, večná 
mladosť, ktorého predlohou je rovnomenná 
goralská rozprávka. Medzi ľuďmi spoza Spišskej 
Magury ju vypátral etnograf Viktor Majerík a 
spisovateľ Peter Glocko ju zaradil do knihy 
zozbieraných rozprávok Šťastenko. Tá vyšla v 
roku 1970.„Knižku mi na začiatku tohto 
školského roka požičal kamarát Lukáš Marhefka, 
ktorý má na starosti produkciu filmu, s návrhom, 
aby sme niektorú z rozprávok sfilmovali. Z celej 

knihy sme sa nezávisle od seba zhodli práve na Večnom živote. Nakrúcame v rámci školských 
prác. Pre niektorých členov štábu to bude záverečný ročníkový film, bakalársky, ale aj 
magisterský,“ prezradil režisér filmu Daniel Dluhý z Kežmarku, poslucháč štvrtého ročníka 
Ateliéru dokumentárnej tvorby Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení 
(VŠMU) v Bratislave.„Na školské pomery máme početný štáb, pozostávajúci z približne 
dvadsiatich ľudí plus ďalších asi tridsať komparzistov,“ pokračoval Dluhý. V hlavných úlohách 
sa predstavia kežmarskí ochotnícki herci Drahoš Thomay a Lujza Šoltésová, z Divadelnej 
fakulty to bude Gréta Nagyová. Diváci uvidia aj hercov z divadla Commedia Vlada Benka, 
Veroniku Žoldákovú a Dušana Kubáňa. Z VŠMU na filme okrem producenta Lukáša Marhefku 
a scenáristky Zuzky Jasenkovej pracujú kameraman Juro Mravec s asistentkou kamery 
Kristianou Vavrekovou, asistent réžie Dominik Jursa, strihač Peťo Morávek, zvukár Dano 
Dzoba s asistentom zvuku Paľom Tkáčom, kostymérka Anežka Tkáčiková a dokumentarista 
Peťo Vlkovič, ktorý nakrúca film o filme. „Veľmi nám pomohol kežmarský filmár Oto Vojtičko 
a množstvo ďalších ľudí, bez ktorých by bolo nakrúcanie oveľa náročnejšie,“ doplnil režisér. 
Bratislavská škola sa na financovaní filmu podieľa sumou 500 eur a zapožičaním cennej 
kamerovej techniky. Hlavnú časť financií, asi 4-tisíc €, získal Lukáš Marhefka cez projekt 
Think Big nadácie Ekopolis a O2 a od sponzorov.„Film s krátkymi prestávkami pripravujeme 
od novembra 2012. Šesť dní sme nakrúcali interiérové scény v Červenom Kláštore a v 
skanzene v Starej Ľubovni. Exteriéry sme filmovali v okolí Čorštýnskeho jazera. Chceme čo 
najviac zachovať autenticitu priestoru, v ktorom sa príbeh odohráva. Kvôli dlhej zime sme 
museli časť nakrúcania presunúť na polovicu apríla,“ vysvetlil D. Dluhý. Príbeh filmu je skôr 
baladický než rozprávkový, nekončí sa šťastne. Hovorí o drevorubačovi, ktorý podľahne 
svojej zvedavosti a poruší tak svoj sľub. A ako sa všeobecne vie, sľuby by sa porušovať 
nemali. „Chceme do filmu preniesť zvláštnu tmavomodrú a záhadnú atmosféru slovenských 
ľudových rozprávok. To je jeden z dôvodov, prečo bude Večný život, večná mladosť 
čiernobielym filmom s výrazne kontrastným nasvietením scén. Bude mať približne pätnásť 
minút a uvedieme ho najprv v júni na premietaní na filmovej fakulte VŠMU a neskôr, dúfam, 
aj v Kežmarku. Premiéru zatiaľ presne naplánovanú nemáme, určite ju však urobíme niekde 
v Zamagurí,“ dodal režisér. 
 

 (bšl) 
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PODTATRANSKÉ NOVINY č. 17 (30.04.2013) 

 

Poľskí pltníci konkurencii nič nedarujú 
ČERVENÝ KLÁŠTOR - Odomknutím Dunajca a turistických chodníkov bola 
v sobotu popoludní v Zamagurí odštartovaná letná sezóna. 

 Ešte predtým si však v Kostole sv. 
Antona Pustovníka pamiatkari 
pripomenuli Medzinárodný deň 
pamiatok a historických sídel, aby 
počas slávnostného podujatia ocenili 
svojich kolegov. Cenu Alžbety 
Güntherovej-Mayerovej 2013 si z rúk 
generálnej riaditeľky Pamiatkového 
úradu SR PhDr. Kataríny 
Kosovej tentoraz prevzali Mgr. 
Magdaléna Brázdilová, Ing. arch. 
Andrej Fiala a Mgr. Alexander Frický, 
CSc. in memoriam. Podľa slov riaditeľa 
občianskeho združenia Cyprián, Milana 
Gacíka, ktoré spravuje národnú 
kultúrnu pamiatku, tohto roku konečne 

návštevníci uvidia v kamaldulskom kostole celý mobiliár oltára po rekonštrukcii. Teraz budú 
pokračovať v reštaurovaní neskorogotických malieb, ktoré sa našli v jednom z kláštorných 
objektov. Prezradil nám, že tohtoročné Kláštorné dni v múzeu venujú skutočnej historickej 
udalosti - 580. výročiu vyplienenia a vyrabovania kláštora bratríckym vojskom. Podieľať sa 
budú aj na budovaní fungujúceho salaša v Majeroch, kde chcú prezentovať bohaté ovčiarske 
tradície Zamaguria aj s možnosťou kúpy ovčieho syra a ďalších produktov.  

Ako nám povedala manažérka Pltníctva Dunajec Helena Lainczová, zatiaľ spustia na vodu 
sedem pltí. Neskôr, podľa záujmu, ich bude viac. Problémom je, že o pltníkov v Zamagurí je 
núdza. Brigádujú tu chlapci, ktorí končia na vysokých školách a odchádzajú za trvalejším 
zamestnaním. Trvalej práci dávajú prednosť aj muži v produktívnom veku, ktorí odmietajú 
byť celú zimu doma, či hľadať si prácu, ktorej tu nieto. S dôchodcami veľmi počítať nemôžu, 
lebo je riziko, že ťažšie zvládnu nepredvídané situácie, ku ktorým môže pri splavovaní 
Dunajca dôjsť. Momentálne sa na slovenskej strane Dunajca venujú pltníctvu štyri 
spoločnosti, na poľskej dve. Konkurencia je veľká, ale ako nám povedala Helena Lainczová, 
nie je to nič tragické, lebo zatiaľ sa všetci uživili. Mrzuté je, že teraz im pribudla konkurencia 
priamo pod nosom. Hneď oproti pltnici Pod Lipami si poľskí „flisaci“ vybudovali novú pltnicu. 
Je to ich reakcia na Zamagurčanov, ku ktorým poľskí turisti prechádzajú cez lávku, 
využívajúc nižšie ceny ich služieb. Starosta Červeného Kláštora Štefan Džurný si pred letnou 
sezónou už tradične iba povzdychol: „Pre také obce ako je Červený Kláštor sa v uplynulých 
rokoch v rôznych fondoch nenašlo veľa peňazí. Prežili sme napríklad tri roky bez dotácií 
z Envirofondu, tak si to viete predstaviť... Teraz čakáme na nové programovacie obdobie 
2014 – 2020 a na to, že sa zmenia podmienky pre malé obce.“ 

(plk)  

 



......................................................................................................................... 
PODTATRANSKÉ NOVINY č. 22 (28.05.2013) 

 

Zamagurské slávnosti sprevádzalo zlé počasie 

ČERVENÝ KLÁŠTOR 
- Už 37. ročník 
Zamagurských 
folklórnych slávností 
sa niesol v znamení 
nepriaznivého 
počasia. Ako nám 
potvrdili v 
Podtatranskom 
osvetovom 
stredisku v Poprade, 
ktoré bolo hlavným 
organizátorom tohto 
známeho podujatia, 
návštevnosť bola 
nižšia ako vlani. 

Napriek dažďu sa celý 
program, ktorý sa začal minulý piatok a skončil sa v nedeľu, odohrával podľa plánu v 
Červenom Kláštore a na pódiu sa vystriedalo skoro tisíc účinkujúcich z domova i zo 
zahraničia. Všetci, ktorých neodradilo zlé počasie, si okrem vystúpenia folklórnych súborov 
mohli pochutiť na domácich špecialitách a na vlastné oči vidieť remeselníkov s ich ľudovo-
umeleckými výrobkami. Okrem toho nechýbalo predstavenie krojov, pripomenutie 1150. 
výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a návštevníci sa mohli zapojiť aj 
do aktivity Srdce pre Slovensko. 

 
(bel) 
 
......................................................................................................................... 
http://poprad.dnes24.sk 
 
Víkend patril folklóru. Zamagurské folklórne slávnosti sa vydarili 
napriek zlému počasiu 
27. máj 2013 | Monika Vengrínová 

Už po tridsiaty siedmykrát sa na Zamagurí stretli folklórne súbory nielen zo širokého okolia, 



ale i zo zahraničia. V Červenom Kláštore pod Tromi Korunami to tak tri dni žilo ľudovým 

spevom, tancom a dobrou zábavou. Návštevníkom na nálade neubralo ani upršané počasie. 
Už tridsaťpäť rokov pod Tromi Korunami 

„Ide o tradičné podujatie, nakoľko pod Tromi Korunami sa stretávame už 

tridsaťpäť rokov, prvé dva ročníky sa konali v Spišských Hanušovciach. Našou 

snahou je ukázať predovšetkým zamagurský folklór, preto tu vystupujú prevažne 

domáce súbory zo Zamaguria, z okolitých obcí. Folklór sem pod Tri Koruny 

jednoznačne patrí. Toto prostredie učarovalo už našim predchodcom, ktorí to tu 

upravili tak, aby sme tu mohli pokračovať a napredovať a ukázať tak našu 

kultúru nielen zo Zamaguria, ale i z celého Slovenska,“ vysvetľuje hlavný dramaturg 

podujatia Juraj Švedlár z Podtatranského osvetového strediska. 

Tohtoročný program sa niesol v duchu osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, 

čo znamenalo zložitejšiu, ale pre obecenstvo prijateľnejšiu formu predstavenia. V programe 

nazvanom Stretnutie pod Tromi Korunami sa napokon predstavilo šesť domácich a jeden 

zahraničný súbor z Bieloruska. Čo sa domácich súborov týka, tu prevládali predovšetkým 

goralské kolektívy, nakoľko Zamagurské slávnosti sú spišskými slávnosťami, zameranými 

najmä na horný Spiš. 
Srdce pre Slovensko vytvoril polonevidiaci umelec 

V piatok tak celé podujatie zahájili otváracie programy v Spišskej Starej Vsi a večer to roztočil 

Peter Nagy so svojou skupinou Indigo. Zabáva pokračovala ľudovou veselicou so skupinou 

Triton z Trenčína. „V sobotu nám vyšiel splav, ktorý robíme pravidelne namiesto 

sprievodu, čo je myslím si, na Slovensku ojedinelé. Otvárací program sme 

pripravili práve v podaní našich domácich súborov. Večer patril súboru Vagonár 

z Popradu, ktorý predstavil Spiš ako celok. Nedeľu otvorila svätá omša, po ktorej 

nasledovali tradičné remeslá a v záverečnom programe sa nám predstavili hostia 

z Poľska,“ vymenúva jednotlivé body programu dramaturg. 

Tohtoročný program však bol ozvláštnený veľmi peknou akciou s názvom Srdce pre 

Slovensko, s ktorým v programe účinkujúci putovali po celom Slovensku. „Toto drotárske 

srdce vytvoril polonevidiaci Juraj Šerík, ako vďaku za to, že na Slovensku je veľa 

dobrých ľudí a samozrejme i preto, že on sám má rád Slovensko. Srdce bude 

neskôr vystavené na Bratislavskom hrade a bude venované všetkým 

Slovákom,“ uzatvára Ladislav Bačinský, režisér a scenárista tohtoročných Zamagurských 

folklórnych slávností. 
......................................................................................................................... 

 

PODTATRANSKÉ NOVINY č. 26 (25.06.2013) 



V Pieninách sa „pochodovalo“ 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - V polovici júna sa v Červenom 
Kláštore uskutočnil už ôsmy ročník Medzinárodného Pieninského pochodu dobrej 
nálady. 

Na recesistickom pochode sa zúčastnilo rekordných 1 000 účastníkov z celého Slovenska, 
Česka a Poľska. Pochodujúci boli oblečení v žltých tričkách s logom pochodu, vďaka ktorým 
Pieniny a okolie Červeného Kláštora zažiarili žltou farbou. Na 9-kilometrovej trase z obce 
Majere cez Lechnicu, Červený Kláštor, poľskú obec Nižné Šromovce až na koniec Červeného 
Kláštora účastníci absolvovali deväť zastávok, v ktorých mali možnosť sa popri odpočinku 
občerstviť pivom, kofolou a posilniť regionálnymi špecialitami. O príjemnú atmosféru na 
jednotlivých zastávkach sa postarali hudobné skupiny rôznych žánrov. 
Jedna zo zastávok bola aj v susednom Poľsku v dedinke Nižné Šromovce, s ktorou 
organizátori pochodu každoročne spolupracujú. V cieli bola vyžrebovaná tombola, v ktorej 
pochodujúci vyhrali hodnotné ceny a rôzne pobytové balíčky. Nasledoval večerný program 
s kapelami Druhé Ja a The Fox.      
 
(red) 
                        
......................................................................................................................... 

PODTATRANSKÉ NOVINY č. 29 (16.07.2013) 

 

Cyprianovská tradícia 
Nezisková organizácia Cyprián, ktorá spravuje kláštorné múzeum, rozbehla projekt Obnova 
tradície ľudového liečiteľstva na báze liečivých bylín v regióne Zamaguria. Ako nám povedal 
jej riaditeľ Milan Gacík, v týchto dňoch hľadajú záujemcov, spolupracovníkov, ktorých sú 
ochotní zaškoliť v poznávaní, pestovaní v zbere a spracovaní liečivých bylín tak z voľnej 
prírody, ako i zo svojej záhradky, čo záujemcom neskôr umožní nadviazať dlhodobú 
spoluprácu s Cyprianovou lekárňou v Múzeu v Červenom Kláštore. Milan Gacík dodal, že stoja 
o zberačov a pestovateľov výhradne zo Zamaguria. „Ak chceme v múzeu vytvoriť autentickú 
atmosféru, potom musíme vychádzať z autentických zdrojov, ktoré sú tu od čias Cypriána 
a to všetko ponúkať ľuďom,“ vysvetlil nám a dodal, že im ide predovšetkým o to, živým 
spôsobom nadviazať na cypriánovskú tradíciu. V „kláštornej lekárni“ sa z bylín budú vyrábať 
napríklad masti, tinktúry, čaje, ktoré si návštevníci budú môcť kúpiť pre svojou potrebu. 
A keďže sa budú predávať aj v originálnych obaloch, domov si ich odnesú tiež ako 
suvenír.          
(plk) 
......................................................................................................................... 

PODTATRANSKÉ NOVINY č. 31 (30.07.2013) 

 

Zamagurčania sú juniorskí majstri sveta 



L. MIKULÁŠ/Č. KLÁŠTOR - Predminulú nedeľu sa pretekami kategórie 3 x C1 
juniorov (tzv. hliadky) v Liptovskom Mikuláši skončili doteraz najväčšie 
Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome juniorov a pretekárov do 23 rokov, na 
ktorých štartovalo takmer 600 lodí z viac ako štyridsiatich krajín. 

Titul majstrov sveta si vybojoval slovenský reprezentačný tím, ktorého členmi sú aj dvaja 
Zamagurčania – Tomáš Džurný (narodený v roku 1995) a Marko Gurecka (1996) zo Spišskej 
Starej Vsi, odchovanci Športového klubu vodného slalomu a zjazdu Pieniny Červený Kláštor, 
teraz pôsobiaci vo vojenskom športovom centre Dukla Liptovský Mikuláš. V  ťažkej 
konkurencii sedemnástich hliadok si spolu so svojim reprezentačným a aj klubovým kolegom 
Martinom Mračnom vybojovali zlatý kov pred tímom Nemecka, ktorému patrí striebro, 
a bronzovými Francúzmi. 

V individuálnych kategóriách sa všetci traja slovenskí juniorskí kanoistickí reprezentanti 
v kategórii C1 prebojovali medzi desať najlepších. Martin Mračna napokon vo finále skončil 
na štvrtom mieste, Tomáš Džurný piaty a Marko Gurecka obsadil siedmu priečku. Pre T. 
Džurného to bol debut na MS juniorov v slalome, predminulý rok sa predstavil na svetovom 
šampionáte juniorov v zjazde a šprinte v českej Opave. M. Gurecka a M. Mračna sa na MS 
zúčastnili druhý raz, premiéru mali minulý rok v Spojených štátoch amerických. 
Pre mladých kanoistov je to veľký úspech, ale zároveň aj záväzok uspieť aj na 
Majstrovstvách Európy vo Francúzsku, ktoré sa konajú od 30. júla do 4. augusta. Slovenské 
trio na nich obhajuje minuloročné tretie miesto v kategórii 3 x C1 zo slovinského Solkanu.    

 



(red) 
 

 

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

Medzinárodná noc netopierov 
ČERVENÝ KLÁŠTOR - Správa Pieninského národného parku v spolupráci so 
Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku pozývajú všetky vekové 
kategórie na 2. Medzinárodnú noc netopierov, ktorá sa bude konať 3. augusta 
o 20.00 h v Múzeu Červený kláštor. 
 
Pripravená je prednáška o živote netopierov spojená v besedou a možnosťou vypočuť si 
hlasy netopierov, ktoré nie je inak možné počuť ľudským uchom. Pre záujemcov 
bude pripravená aj ukážka odchytu netopierov. Vstup je voľný.        
  

Obecné noviny Červený Kláštor č.2/2013 

 
Kláštor Cup 2013 

Na antukovom kurte pri NKP Kláštor kartuziánov sa 4 augusta 2013 uskutočnil 
tenisový turnaj v štvorhre mužov. Na turnaji prevládala perfektná atmosféra, a zúčastnení 
podávali na antuke skvelé výkony. Celkové víťazstvo si vybojovala dvojica Karol Rozmuš – 
Stanislav Galica. Na druhom mieste sa umiestnil Štefan Derma – Marek Kuruc. Istým 
sklamaním pre divákov bolo tretie miesto favorizovanej dvojice :  Ján Kurňava - František 
Kratka. Sám František Kratka po turnaji ani netajil svoje sklamanie z umiestnenia na tretej 
priečke.  Na záver turnaja všetkým prítomným športovcom poďakoval za účasť starosta obce 
- Ing. Štefan Džurný, odmenil víťazov. Odovzdal im medaile  a poháre, ktoré venovala obec 
Červený Kláštor. Už tradične  si športovci po ukončení turnaja pochutnali na výbornom 
guláši, ktorý pripravil PhDr. Milan Gacík. 
......................................................................................................................... 



PRAVDA 26.8.2013 

 

Slovenský a poľský prezident Ivan Gašparovič a Bronislaw Komorowski sa 
v pondelok stretli v Červenom Kláštore. 

 
Už začiatok ich stretnutia bol štýlový, keď poľský prezident priplával na slovenskú stranu 
Dunajca na plti. Spoločne si obaja prezidenti pozreli Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore, 
kde absolvovali aj spoločné rokovania, v miestnosti, kde sa v minulosti schádzali na 
spoločných stretnutiach aj mnísi. „Okrem vážnych politických a hospodárskych tém bolo 
jednou z nosných tém, o ktorých sme sa rozprávali, aj to, že stojí za to, aby sme propagovali 
hodnoty, ktoré sa tu nachádzajú,“ uviedol poľský prezident Bronislaw Komorowski. 
Poľsko a Slovensko spája Dunajec, Pieniny, dva národné parky na poľskej i slovenskej strane 
a obe krajiny spája spoločná tradícia splavu Dunajca na pltiach. „Máme atrakcie na oboch 
stranách Dunajca, Červený Kláštor je toho príkladom. Máme aj cyklistické chodníky, ktoré by 
mali lákať turistov, ale máme aj krásne obce a mestečká, hrady, a to všetko robí tento 
región turisticky veľmi atraktívny,“ dodal Komorowski. Časť týchto atrakcií si obaja prezidenti 
spoločne pozreli. Ivan Gašparovič zdôraznil potrebu regionálnej spolupráce a využitia 
európskych prostriedkov na budovanie cezhraničných regiónov. 
Poľský prezident s uspokojením prijal informáciu od Ivana Gašparoviča o plánovanom 
dokončení cestného spojenia Bialsko-Biala so Žilinou. Komorowski informoval slovenského 
prezidenta o záverečných rokovaniach na poľskej strane zameraných na vybudovanie 
plynového „interkonektoru“, ktorý by mal prepojiť slovenské a poľské plynovody. Ivan 
Gašparovič a Bronislaw Komorowski majú spoločné názory na integračné úsilie Ukrajiny. 
Tieto snahy by mali vyvrcholiť v novembri tohto roku vo Vilniuse podpísaním zmluvy 
o pridružení. „Som presvedčený, že spoločný názor dvoch susediacich štátov privedie 
k úspešnému zavŕšeniu tejto nie ľahkej cesty Ukrajiny,“ uviedol Komorowski. 
......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

PODTATRANSKÉ NOVINY č. 37 / 2013 - 03.09.2013 



 

Prezidenti si všímali aj rozvoj v hraničnej oblasti 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Poľský 
prezident Bronislaw Komorowski 
svoj pobyt na Podhalí a v Pieninách 
využil na stretnutie so slovenským 
prezidentom Ivanom Gašparovičom 
v Červenom Kláštore. 

Jeho cesta z Poľska na Slovensko trvala 
na plti približne minútu. Po privítaní si 
hlavy obidvoch štátov prezreli 
kartuziánsky kláštor, kde si v starom 
refektári sadli aj za rokovací stôl. „Okrem 

vážnych politických a hospodárskych tém bolo jednou z nosných tém, o ktorých sme sa 
rozprávali, aj to, že stojí za to, aby sme propagovali hodnoty, ktoré sa tu nachádzajú,“ 
uviedol poľský prezident Bronislaw Komorowski. Ivan Gašparovič ho doplnil, pričom zdôraznil 
potrebu väčšej regionálnej spolupráce a lepšieho využitia európskych prostriedkov na 
budovanie cezhraničných vzťahov. Počas rokovania Bronislaw Komorowski informoval 
slovenského prezidenta o záverečných rokovaniach zameraných na vybudovanie plynového 
„interkonektoru“, ktorý čo nevidieť prepojí slovenské a poľské plynovody. Prezidenti si 
vymenili aj názory na integračné úsilie ďalšieho spoločného suseda - Ukrajiny, ktoré 
podporujú a s napätím očakávajú, že tieto snahy vyvrcholia v novembri tohto roku vo 
Vilniuse podpísaním zmluvy o pridružení. Poľský prezident prijal tiež od Ivana 
Gašparoviča informáciu o plánovanom dokončení cestného spojenia Bialsko-Biala so Žilinou. 
Počas rozhovoru neobišli ani kandidatúru na ZOH 2024, ku ktorej Slovensko prispeje svojimi 
zjazdovkami. Na cestu z Červeného Kláštora ich správca národnej kultúrnej pamiatky Milan 
Gacík vybavil faksimiliami herbára frátra Cypriána, fľaškami kvalitného tokajského vína. Od 
poľských pltníkov dostali obaja prezidenti goralský klobúk, ktorý je klasickým symbolom kraja 
pod Tromi korunami. Po skončení rokovania v Červenom Kláštore sa prezidenti vybrali na 
pltiach do poľskej Szczawnice, kde ich privítala goralská muzika a primátor Grzegorz 
Nezgoda. V Szczawnici potom absolvovali spoločný obed a prechádzku po vynovenej 
kúpeľnej promenáde.             

(plk) 

 FOTO: Prezidenta Ivana Gašparoviča privítal v Červenom Kláštore starosta obce Štefan Džurný. 
......................................................................................................................... 

PODTATRANSKÉ NOVINY č. 38 / 2013 - 18.09.2013 

Kláštorný deň so sv. Hubertom 
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 rybými špecialitam. 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) 
 

......................................................................................................................... 
OBECNÉ NOVINY – Červený Kláštor č.3/2013 
 
PLENÉR TIBORA BARTFAYA (23.-26. 9. 2013) 

Posledný septembrový týždeň sa už po piatykrát v Múzeu Červený Kláštor uskutočnil Plenér 
Tibora Bartfaya, významného slovenského akademického sochára. Aj tento v poradí už 21. 
ročník zastrešovalo Podtatranské osvetové stredisko v Poprade a zúčastnili sa ho nadaní žiaci 
zo Strednej umeleckej školy v Kežmarku. Deväť žiakov z 2., 3. a 4. triedy fotografického 
dizajnu neúnavne tvorilo pod vedením MgA. Mareka Rusňáka. „Voľný čas žiaci trávili 
blúdením v Pieninských horách naháňajúc inverziu, ktorá vykresľovala malebnosť tohto 
prostredia. Tvorivá atmosféra sa ihneď vykryštalizovala počas hľadania fotografických 
stvárnení. Ich  výstupom nebola len fotografia okolitej krajiny, ale najmä architektonická 
rarita daného kraja - Národná kultúrna pamiatka Kláštor Kartuziánov“, vykresľuje tohtoročný 
plenér Marek Rusňák. O naozaj veľkom talente mladých fotografov sa môžete presvedčiť vo 
fotogalérii nášho múzea. Sme naozaj radi, že sme znova mohli byť súčasťou tohto projektu 
a tešíme sa, že hádam zasa o rok budeme môcť hostiť takto nadaných mladých umelcov. 
 
.....................................................................................................................EVA2 
OBECNÉ NOVINY – Červený Kláštor č.3/2013 
 

Nezisková organizácia CYPRIAN spolu 
s ďalšími partnermi aj tento rok pripravila 
akciu KLÁŠTORNÝ DEŇ (22.9. 2013), 
ktorá sa už tradične koná počas septembra 
v areáli Kláštora kartuziánov v obci Červený 
Kláštor. Program sa začal, tak ako každý rok, 
slávnostnou svätou omšou na počesť sv. 
Huberta v kostole svätého Antona 
Pustovníka. Hlavný program prebiehal na 1. 
nádvorí, kde sa postupne predviedli folklórne 
súbory zo Slovenska - FS Vrchovina zo Starej 
Ľubovne a FS Magura z Kežmarku a z Poľska 
FS Hajduky z Vyšných Lápš. Na kláštornom 

pódiu vystúpil aj spevák Milan Hrčka so slovenskými "repeťáckymi" piesňami, ďalej program 
spestrila ľudová hudba Fera Kačicu zo Spišskej Starej Vsi a spevácko-tanečná formácia Ajahu 
z Bolívie, ktorá ľudí rozveselila nielen indiánskou hudbou. Vďaka Poľovníckemu združeniu 
Dunajec zo Spišskej Starej Vsi mali návštevníci možnosť vidieť a počuť ukážky poľovníckeho 
vábenia a trúbenia. O zábavu (nielen) detí sa postaralo vystúpenie sokoliarov majstra 
Vagana zo Starej Ľubovne na 2. nádvorí a malí odvážlivci sa mohli počas celého dňa povoziť 
na poníkoch. Na Kláštornom dni samozrejme nechýbal ani pravý zverinový guláš, ryby na 
grile či stánky s ľudovými remeslami. Vďaka príjemnému počasiu na Kláštorný deň 



zavítalo mnoho návštevníkov. Bolo to úspešné zakončenie rovnako úspešnej letnej sezóny 
v Múzeu Červený Kláštor. 

 
(Mgr. Jana Sofková, riaditeľka CYPRIAN, n.o. Červený Kláštor) 

 

PODTATRANSKÉ NOVINY č. 50 / 2013 - 10.12.2013 

Zamagurie žilo gastronómiou 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - V kúpeľoch 
Smerdžonka sa v piatok konala oslava 
dobrého jedla Terra Madre Day, ktorej sa 
zúčastnili takmer štyri desiatky 
producentov a koproducentov z celého 
Slovenska. 
Boli medzi nimi pivovarníci, spracovatelia 
mäsa, mlieka, vinári, pekári a štyri miestne 
akčné skupiny z Poľska a Slovenska. Na 
stretnutí si účastníci vychutnali dobré, poctivé 

a férové produkty, ktoré so sebou priniesli alebo im ich podnikatelia poslali na prezentáciu. 
Na konferencii Ladislav Raček predstavil päťmesačnú činnosť Podtatranského konvívia Slow 
Food Tatry a zoznámil ich s ďalšími plánmi. Producenti ďalšiu časť stretnutia venovali 
výmene skúseností s umiestňovaním vlastných produktov na trhu. Na druhý deň sa 
v kláštore kartuziánov konala tradičná zakáľačka, obohatená predajom produktov, ku ktorým 
predávajúci pridali aj zaujímavé sprievodné slovo. Na podujatí nechýbal ani sv. Mikuláš 
a bohatý kultúrny program, ktorý pripravilo tunajšie múzeum. Na záver sa všetci účastníci 
dohodli, že v spolupráci, ktorú začali v Červenom Kláštore, budú pokračovať.             

(plk)  

........................................................................................................................................ 
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MIKULÁŠSKA NÁDIELKA, ktorá sa 
konala 7.12. 2013, bola poslednou 
tohtoročnou akciou v Múzeu Červený 
Kláštor. V skorých ranných hodinách sa 
na prvom nádvorí začala Mikulášska 
zabíjačka, z ktorej prvé výrobky mohli 
ľudia ochutnať už na obed. Ani 
nepriaznivé počasie neodradilo 
záujemcov a prišli nielen na 
ochutnávku zabíjačkových pochutín, ale 
aj na ochutnávku dobrých, čistých 
a férových potravín, ktoré prezentovalo 
medzinárodné hnutie Slow Food Tatry 
v nových priestoroch múzea. O 15:00 
hod sa rozsvietil vianočný stromček a 

nový folklórny súbor VORODAJ z Veľkého Lipníka zaspieval ľudové piesne a tradičnými 
vianočnými koledami privolal aj sv. Mikuláša, ktorý prítomným deťom rozdal darčeky. Ďalej 
sa program presunul do priestorov Krčmy pod Lipami, kde sa o dobrú zábavu postarali Bratia 
Jendrichovskí zo Starej Ľubovne. 
  



(Mgr. Jana Sofková, riaditeľka CYPRIAN, n.o. Červený Kláštor) 
........................................................................................................................................ 
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Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi obce Červený Kláštor 

 
Úcta - slovo tak krátke, ale v živote 
dnešných generácii veľmi potrebné. V tejto 
uponáhľanej dobe, plnej  výdobytkov 
techniky a materiálneho pohodlia, často 
zabúdame na život našich starkých . A  sú to 
práve oni, ktorí nám spríjemňujú všedné 
a zároveň hektické dni milým slovom, radou 
či pohladením. Preto sa pracovníci obecného 
úradu, členovia Zboru pre občianske 
záležitosti  (ZPOZ) v spolupráci s vedením  
Materskej školy, pod záštitou starostu obce 
Červený Kláštor – Ing. Štefana Džurného, 
rozhodli v rámci mesiaca úcty k starším -  
pripraviť 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 Froncovej a Mgr. 
Ivany Marhefkovej, v kultúrnom pásme pod 

názvom – „Dedko, babka prišli sme vás potešiť ...“ , v ktorom ukázali čo všetko sa za krátky 
čas od začiatku školského roka naučili. Nechýbala ani tradične goralská pieseň. Tento krát to 
bola málo známa Tam okolo ježor, paslo džfce gnšora...ktorá veľmi pobavila našich hostí. 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. V tomto roku jubilovali : 85 – Pavel Vyrostek, 80 – Ing. Ján Hubcej, 80 – Milina 
Regecová, 80 – Júlia Wéberová, 70 – Alžbeta Tuželáková. Šeťdesiatku oslávili -. Štefan 
Kolodzej, Mária Kosmáková, Anna Znancová Po ukončení ceremoniálneho aktu odovzdania 
ocenení nasledovalo malé občerstvenie pri dobrom zákusku a káve, sprevádzané voľnou 
zábavou. 
 
(Veronika Froncová, riaditeľka materskej školy) 
 
........................................................................................................................................
SV. MIKULÁŠ v ČERVENOM KLÁŠTORE 

 
Aj tento rok si sv. Mikuláš našiel cestu k deťom 
z našej materskej školy v Červenom Kláštore.  Deti 
ho už veľmi očakávali a preto si preňho pripravili 
krásne vystúpenie s názvom Ako sa Vianoce pred 
svetom ukryli. Bol to príbeh o deťoch, ktoré sa bili, 
škriepili, odvrávali mamke. A preto sa im anjeliky, 
obláčik, meluzína, vietor a vločka rozhodli 



pomôcť nájsť vianočnú zlatú niť, ktorá spája deti i dospelých vďaka  pohladeniu, 
kamarátstvu a láske. Vianoce sa úspešne našli a deti boli opäť šťastné. Vystúpenie pre sv. 
Mikuláša sa konalo už po tretí krát v penzióne Pltník  na pozvanie  p. Ing. Jozefa Hrivka. Deti 
dostali za odmenu od sv. Mikuláša balíčky plné sladkostí a ako pohostenie palacinku a džús. 
Veríme, že sv. Mikuláš na nás nezabudne ani na budúci rok a opäť k nám zavíta. 
(Mgr. Ivana Marhefková, učiteľka MŠ) 
........................................................................................................................................ 
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Červený Kláštor – bezpečnejší. 
 

Obec Červený Kláštor v júli 2013 zrealizovala 
projekt pod názvom: Rozšírením  kamerového 
monitorovacieho systému v obci Červený Kláštor     
k prevencii kriminality na slovensko -  poľskom 
pohraničí – II. časť, ktorý bol finančne podporený 
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality vo výške 3 000,00 €. Celkové náklady 
činili 3 750,00€. Výsledkom bola realizácia 2ks 
statických kamier s kabelážou a inštaláciou 
záznamového zariadenia. Osadené kamery 
monitorujú a zaznamenávajú pohyb osôb na 
multifunkčnom ihrisku a v priestoroch štartu pltí. 

Zámerom projektu bolo docieliť predchádzaniu  vzniku kriminality na slovensko – poľskom 
pohraničí a to budovaním kamerových monitorovacích systémov, konkrétne v kat. území 
obce a to formou rozšírenia stávajúcich kamerových, monitorovacích systémov. Primárnym 
cieľom bolo napomôcť eliminácii trestnej  činnosti a jej prevencii Sekundárnym cieľom - 
napomôcť k objasnenosti vzniknutej trestnej činnosti zavedením  technických prostriedkov 
monitoringu pohybu a záznamu osôb. Terciálnym cieľom bolo zabezpečiť monitoring lokality 
najväčšej koncentrácie občanov a klientov cestovného ruchu v areáli štartu pltí „Kvašné lúky“ 
a multifunkčného ihriska, ktoré je vo vlastníctve obce. 
 
(Ing. Štefan Džurný, starosta obce) 
 
........................................................................................................................................ 
 


