
Aktuálne

Horská služba Západné Tatry - Zverovka

ZPRAVODAJ

ROHÁČE

Spravodaj HS Západné Tatry 
vydáva oblastný výbor HS Zá-
padné Tatry - Roháče.
Neprešlo jazykovou
úpravou.
    Sadzba: Vlado Žuffa

Zimná sezóna 2007/2008
Na zjazdovke v Spálenej slúžili v týždni dvaja prof. pracovníci HZS a 
cez víkendy po dvaja dobrovoľní členovia HS a jeden čakateľ. Spolu 
ošetrili a zviezli vyše sto úrazov.
Dňa 14.12.2007 sme boli na záchrannej akcii v Žiarskej doline, kde la-
vína z Prostredného Grúňa pochovala dvoch slovenských skialpinistov.
V zlom počasí sa nám ich telá podarilo nájsť až na druhý deň (15.12) 
o 10.hodine ráno.Vplyvom nestálych klimatických podmienok a zlého 
ukladania snehových vrstiev, celú zimu padali lavíny, ktoré boli nieke-
dy nečakané. Počas zimy ešte trikrát spadla lavína, ktorú spustili skial-
pinisti, našťastie vždy ostali na povrchu, alebo len čiastočne zasypaní.
Letná sezóna 2008
Počas letnej sezóny nás najviac zamestnalo pátranie po Ladislavovi 
Tóthovi z Nižnej. (júl). Bolo prepátrané celé územie Záp. Tatier na se-
vernej aj južnej strane, no bezvýsledne. Pri pátraní spolupracovalo 23 
členov našej oblasti a bolo odpracovaných cez 300 hodín. Tri dni sme 
boli pátrať po nezvestných aj vo Vysokých Tatrách (Valentková, Kon-
čistá).
Okrem týchto akcií sme viackrát zasahovali v Roháčoch pri ošetrení a 
transporte turistov, ktorí mali poranenie dolnej končatiny, alebo nevlá-
dali zísť z hôr pre únavu.
Úrazy:
Smrteľné                     2
Ťažké                          23
Ľahké                          119
Nezvestný                   1
Zásah vrtuľníkom       3 krát
Odpracované pri ZA   621 hod.
Školenia:
Príprava čakateľov na základný kurz
Nácvik evakuácie z lanovkovej sedačky v Spálenej (november 2008)
Asistencie a účasť na športovo-spoločenských akciách:
Štefanský výstup
Zimný prechod cez Lúčnu
Nočné skialp. preteky - Pálenica
Medzinárodné preteky HS v Žiarskej doline
Tatarkov Memoriál vo Vysokých Tatrách
Preteky Doprastavu
Malinowského memoriál na Kasprowom vrchu
Výstup na Sivý vrch
Výstup a sv. omša na Lúčnej
Výstup na Mont Blanc
Výstup na Osobitú
Omša a prednáška Dr.Hurtona zo Suldenu
Výstup k partizánskej nemocnici
Pietna spomienka v Žiarskej doline

                                                                                   Rasťo Šroba

Dňa 13.10.2008 zavítal do Zu-
berca na pozvanie členov Hor-
skej služby Thdr. Jozef Hurton, 
dlhoročný horský záchranár a 
kňaz slovenského pôvodu, žijúci 
v talianskych Alpách. Stretnutie 
sprostredkoval a spoločne s ním 
prišiel aj „náš“ biskup František 
Rábek. Stretnutie sa začalo sv. 
omšou vo far-
skom kostole, 
ktorú spolu s 
mons. Rábekom 
a dr.Hurtonom 
celebroval domá-
ci pán farár Ma-
rián Dopater. Po 
svätej omši sme 
sa všetci stretli v 
kultúrnom dome, 
kde dr.Hurton 
premietol film o 
výcviku lav. psov, 
ktorému sa dlhé 
roky venoval. Po 
filme nasledova-
la beseda, ktorá 
neformálne po-
kračovala v koli-
be Josu. Na dru-
hý deň sme si pozreli s hosťami 
okolie býv. Tatl. chaty a navštívili 
Múzeum oravskej dediny, ktorým 
nás previedol správca Richard Ja-
noštín.S našimi hosťami sme sa 
rozlúčili obedom na chate Primu-
la. Chceme poďakovať všetkým, 
ktorí sa zúčastnili a akýmkoľvek 
spôsobom pomohli pri organizá-
cii tohoto milého stretnutia.
Thdr.Jozef Hurton
Rodák z Macova na Podunajskej 
nížine, po maturite na trnav-
skom gymnáziu začal študovať 
medicínu. Pre svoje náboženské 
presvedčenie bol však v roku 
1950 vylúčený. Rok strávil vo 
vojenskom pracovnom tábore v 
Libave na Morave. Po ilegálnom 
prekročení hraníc bol poslaný na 
teologické štúdiá do Ríma. Už 
ako kňaz, študoval literatúru a 
cudzie jazyky v severotalianskej 
Padove. Od roku 1960 pôsobí v 
rázovitej dedine Sulden v Tyrol-
ských Alpách (cca1900m n.m), 

ktorá je známym turistickým stre-
diskom.Bol svedkom viacerých 
nešťastí na horách a tak sa roz-
hodol vstúpiť do horskej služby, 
založiť školu pre lavínových psov 
a nakrúcať filmy o horách. Verí, 
že jeden život má väčšiu cenu ako 
všetky tie jeho milované hory do-
hromady.Stal sa novinárom, fil-

márom vedúcim horskej služby, 
cvičil lavínových psov a zúčast-
ňoval sa medzinárodných sympó-
zií. Medzi jeho spolupracovníkov  
a priateľov patrí i svetoznámy 
horolezec Reinhold Messner, s 
ktorým natočil niekoľko filmov a 
kardinál Jozef Tomko, s ktorým sa 
spriatelil ešte počas štúdií v Ríme 
a päť rokov spolu bývali v Nepo-
mucene. Často ho navštevuje. Dr 
Hurton je už na dôchodku,ale na 
požiadanie svojho biskupa stále 
počas sezóny pracuje v Suldene 
s turistami.
 Rasťo Šroba

Vzácna návšteva v Zuberci

Jubilujúci lekár
Ani sa tomu nedá uveriť, ale je 

to naozaj pravda. Ďalší z našich 
členov sa v plnom zdra-
ví dožíva šestdesiatky a 
je to MUDr. Ján Papán. 

Naša oblasť mala a 
má vo svojích radoch 
usilovných statočných a 
zodpovedných lekárov. 
Takýmto určite je MUDr. 
Ján Papán. Do radov 
HS vstúpil v roku 1982. 
Vždy sa snažil, aby le-
kárničky na HS boli prichystané 
a vybavené čo najlepšie. Pri pra-
videlných preškoleniach členskej 
základne, či to bolo v lete, v zime 
v teréne, alebo učebni snažil sa 
naučiť podávať prvú pomoc všet-
kého druhu. Vybavil nám stáže v 
trstenskej nemocnici, kde sme sa 
mohli pozerať v operačnej sále 
na rôzne druhy operačných zá-
krokov a tak hlbšie vniknúť do 
tajov zdravotníctva. Niekoľko 

volebných období bol členom 
oblastného výboru i členom zdra-
votnej komisie v Slovenskom 

výbore Horskej služ-
by. Za prácu v Horskej 
službe bol v roku 1995 
odmenený odznakom a 
v roku 2002 zlatým od-
znakom Horskej služby. 
Za svoju odbornú dlho-
ročnú a statočnú prácu 
mu bol daný primariát 
chirurgického odddele-
nia nemocnice s polikli-

nikou v Trstenej, kde sa snažil a 
snaží pomáhať tisícom pacientov 
nevynímajúc ani nás členov HS, 
prípadne našich rodinných prí-
slušníkov. Janko, vďaka Ti za 
všetko čo si pre našu oblasť i pre 
nás urobil a ešte určite urobíš. 
Prajeme Ti veľa pevného zdra-
via a pevnú istú ruku pri Tvojej 
námáhavej a zodpovednej práci.  

Stanislav Jandura

Činnosť v roku 2008

Po roku by som sa Vám chcel 
znova prihovoriť a oboznámiť 
Vás so situáciou v HS n S.

Začiatkom roka sme ako oblasť 
ZT-S podpísali zmluvu o spolu-
práci s HZS. Prvotným úmyslom 
HZS bolo podpísanie zmluvy iba 
s jednotlivcami, s čím sme mi 
ako oblasť ZTS nesúhlasili. Na-
koniec sme sa dohodli na podpí-
saní zmluvy za celú oblasť ZTS. 
Hlavným dôvodom podpísaním 
zmluvy z našej strany bola dlho-
dobo pretrvávajúca kríza v HSnS 
a neochota spolupracovať s HZS. 
Naša oblasť je tým špecifická, že 
spolupráca s HZS bola vždy na 
vysokej úrovni čo nám ostatné 
oblasti môžu len závidieť.

Ďalšou zmenou, ktorá sa udiala 
v HSnS je odvolanie doterajšieho 
predsedu HSnS Ing. Juraja Bahý-
la, ktorému sa vytýkal nečinnosť 
a neochota spolupracovať s HZS. 

Na jeho miesto bol zvolený Ing. 
Ján Matlák, ktorý už po 3 mesia-
coch od svojho zvolenia podpísal 
s riaditeľom HZS Ing. Jozefom 
Janigom rámcovú zmluvu o spo-
lupráci za celú HSnS, od ktorej 
očakávame zlepšenie podmienok 
pre našu činnosť.

Už v roku 2009 budú prebie-
hať po oblastiach preškolenia, 
na ktorých sa musíme zúčastniť 
ak nechceme stratiť nadobudnu-
tú odbornosť, lebo sa môže stať 
že ak si neobnovíte základnú zá-
chranu tak Vám prepadá, čím už 
nemôžete byť členom HS.

Na záver Vás chcem poprosiť 
o väčšiu činnosť v našej oblasti 
lebo zatiaľ je to o tých istých ľu-
ďoch, ktorý sa zapájajú do jednot-
livých aktivít, preto by bolo dobré 
keby nás bolo viac ktorým záleží 
na našej oblasti.

                    Jozef Šuriňák

Náši jubilanti

Ján PaPán  60 rokov

Jozef Šuriňák    60 rokov

LadisLav Bača   65 rokov
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Náš jubilant
 Ani sa to nezdá, čas rýchlo 

beží, roky pribúdajú. Už či cheme 
alebo nie musíme to prijať. Pred 
pár mesiacami, presne  1. augusta 
hodiny odbili 60 rokov, 
ako prišiel na svet náš 
člen horskej služby Jo-
zef Šuriňák st. Jeho život 
bol naplnený športom a 
prácou. V športe domi-
novalo hlavne zjazdové 
lyžovanie. V začiatkoch 
športovej kariéry ako 
pretekár, neskôr ako 
tréner. V tejto oblasti bol nao-
zaj pre svoju povahu obľúbený, 
ale aj uznávany. Vychoval dvoch 
majstrov Slovenska v kategórii 
žiakov. Majstri okresu a kraja by 
sa dali rátať na desiatky. Neskôr 
sa dal na podnikanie kde sa mu 
darilo a darí dodnes. 

Do horskej služby vstúpil roku 
1973, mal 25 rokov. Ako pra-

covník účelového zariadenia pri 
TJ Roháče pracoval pri výstav-
be vlekov a tak bol vždy blízko 
aby mohol pomôcť keď sa stalo 
v Roháčoch neštastie. Zúčast-

nil sa na mnohých zá-
chranných akciách, za 
čo získol v roku 1994 
strieborný odznak HS a 
v roku 2002 zlatý odznak 
horskej služby. Náš jubi-
lant okrem záchrannej i 
organizačnej činnosti 
pomohol aj materiál-
ne, keďzakúpil desiatky 

viest a tričiek ktoré mnohým slú-
žia dodnes. Jozef, aj keď máš po 
60- ke, na dôchodok sa iste ne-
chystáš. V mene výboru oblasti, 
výboru seniorov i celej členskej 
základne Ti prajem veľa zdravia, 
štastia, aby si dokončil všetko to 
čo si si naplánoval. Aby to bolo na 
osoh oblasti, dedine i rodine.

Stanislav Jandura

Od 5. do 12. septembra sme 
uskutočnili preškolenie členov 
vo francúzskych Alpách v oblas-
ti Mont Blanc s ubytovaním v 
mestečku Chamonix. Aklimati-
začná túra prebehla v okolí Aguille 
du Midi. 8. septemra sme vystúpili 

nad chatu Gôter, kde sme biva-
kovali vo výške 3817m . Druhý 
deň ráno sme všetci 17 účastníci 
vystúpili na vrchol Mont Blancu 
4807m. Podrobnejšie info o výstu-
pe na www.hsrohace.sk 

                     Vlado Žuffa

Výstup na Mont Blanc

Zostup z vrcholu Mont Blancu Foto: © Vlado Žuffa

Aguille du Midi 3842 m Foto: © Vlado Žuffa

Gôter 3817 m Foto: © Vlado Žuffa

Cestou na Symbolický cintorín do Žiarskej doliny Foto: © Vlado Žuffa

Sviatok Hôr 29. 6. 2008 Foto: © Vlado Žuffa

Viac foto z činnosti
 Horskej služby v Roháčoch

www.abcROHACE.sk
www.hsrohace.sk



Pátranie po turistovi z Oravy

Záver zimnej sezóny 2008

V druhý júnový víkend, sa 
uskutočnilo letné kondičné preško-
lenie členov  a čakateľov oblasti 
Západné Tatry – sever.  Trasu, kto-
rá viedla z poľských Kużníc až po 
Tatliakovu chatu,  vybral náš me-
todik a zároveň člen výboru hor-
skej služby  Rudolf „Rudla“ Žuffa. 
Treba povedať, že trasa preverila 
fyzickú pripravenosť všetkých čle-
nov, no zároveň splnila aj poznáva-
cí charakter, nakoľko väčšina čle-
nov, si prešla poľskú stranu Západ-
ných Tatier po prvý krát. Členovia 
dvojdňového pochodu absolvovali 
cca 30 km vzdušnou čiarou, stáli 
na 15 vrcholoch a prekonali  4300 
výškových metrov. 

Prvý deň sme absolvovali trasu 
od Gievontu po Gáborovo sedlo, 
kdesme si večer postavili bivak 
na prečkanie noci, čo v celkovom 
sumáre činilo 18 kilometrov. Po 
náročnej stavbe bivaku z cielt a 
plachiet, ktoré naši členovia s ná-
mahou vláčili celý deň v bahohoch, 
sme večer usporiadali rozšírený 
výbor, kde sme hlavne prejednávali 
chystajúci sa zájazd do Francúzka 
a samozrejme sme nezabudli na 
utužovanie medziľudských vzťa-
hov  „Borovou vodou“.  Druhý deň 
skoro ráno nás zobudil dážď, takže 
nám nič iného nezostávalo ako sa 
rýchlo pobaliť a pokračovať k náš-
mu vytúženému miestu Tatliakovej 
chate .  Akurát nášho predsedu noč-
ná búrka tak prekvapila, že musel 
meniť spodné prádlo, iní sa zasa 
zobudili v jazierkach vody, ktoré 
sa vytvorili počas nočnej búrky. 

Všetci sme už v druhý deň pociťo-
vali únavu z prvého dňa, ale nako-
niec sa nám šťastne podarilo dostať 
po 12 kilometroch k Tatliakovej 
chate, kde po nás prišlo auto HS 
v podobe skúsenného šoféra „Šró-
bika“, ktorý nám mimochodom 
zavážal aj v sobotu skoro ráno do 
Zakopaného. 

A ako to už dobrým zvykom 
býva, každá túra by sa mala šťastne 
končiť v krčme,  nebolo tomu inak 
ani v našom prípade. Na Šindľov-
ci sme si každý dali vytúžené piv-
ko a vychutnávali si dobrý pocit z 
dvojdňového pochodu. Myslím, že 
môžme na záver zkonštatovať, že 
kondično poznávacia túra priniesla  
svoj efekt a hlavne utužila medzi 
nami členmi pocit spolupatričnosti 
ľudí, pre ktorých sa hory nestali len 
miestom oddychu a pokoja, ale sta-
li sa pre nás aj zmyslom života.

Bendy

Prechod Západných Tatier
Dňa 03.07.2008 požiadala rodi-

na nezvestného 64 ročného turistu 
oblastné stredisko HZS Západné 
Tatry – Zverovka, o pomoc pri 
pátraní príslušníkov z radu pro-
fesionálov. Tí  sa v zapätí obrátili 
o pomoc pri pátra-
ní na dobrovoľ-
ných členov HSnS 
oblasti Západné 
Tatry sever, ktorí 
sa ochotne spolu-
podieľali na pátra-
cích akciách , až do 
soboty 5.7.2008, 
kedy bolo pátranie 
prerušené kvôli 
nepriaznivému po-
časiu.  

V nedeľu 6.7.2008 bolo pát-
ranie obnovené a už skoro v 
ranných hodinách sa vydali 
dobrovoľní záchranári za účasti 
profesionálnej zložky, na hrebeň 
Ostrého Roháča, kde boli usku-
točnené spusty do južnej strany 
kopca, kde sa predpokladal prí-
padný nález nezvestného turistu. 

Preteky Doprastavu

V deň keď skoro 300 ročný zvon 
vyzváňal na poľane Zverovka a 
zvolával na svätú omšu 
veriacich zo Zuberca, 
ale aj širokého okolia 
na Sviatok hôr, dotĺklo 
srdce nášho seniora HS 
Jozefa Vojtašáka v ne-
dožitých 80-tich rokoch 
svojho života. Bola ne-
deľa 29.06.2008. Jozef 
mal neobyčajne rád hory 
a horám odovzdal skoro celý ži-
vot. Po základnej škole odchá-
dza študovať na lesnícku školu. 
Po ukončení prichádza vojenská 
služba a potom prichádza na les-
nú správu do Habovky. Do radou 
horskej služby vstúpil už v roku 
1957, teda tri roky po jej založe-
ní. Pomáhal v začiatkoch rodiacej 
sa organizáci, ktoré boli najťaž-

šie. Nebolo výstroje ale hlavne 
spojenia, ktoré pri pátracích ale-

bo záchranných akciách 
chýbali. Ale bol tu elán 
a chuť pomôcť v núdzi, 
alebo aj preventívne pri 
výrobe pútačov, smerov-
níkov ich osadzovanie a 
značkovanie chodníkov. 
Rozlúčka so zosnulým 
bola 01.07.2008 na cin-
toríne v Zuberci, kde 

sa zúčastnilo mnoho známych z 
Habovky, Zuberca, ale aj široké-
ho okolia. Nechýbali ani seniori 
a členovia horskej služby. Jozef, 
v mene výboru seniorov HS, ale 
aj celej členskej základne v našej 
oblasti Ti ďakujeme za všetko, čo 
si pre rozvoj našej oblasti urobil.
Odpočívaj v pokoji.
                             Stano Jandura

Rozlúčili sme sa so seniorom

Nájsť turistu v južnej stene sa žiaľ 
nepodarilo. Na to bol požiadaný o 
pomoc vrtuľník  leteckej záchra-
ny z Poľska,  ktorý preskenoval 
z výšky potencionálne oblasti 
výskytu  nezvestného turistu, 

no tiež bez úspechu. V tú dobu 
už vyrážali podporné skupiny v 
prehľadávaní ďalších oblastí. Ná-
sledne sa prvé družstvo rozdelilo 
na viacero menších skupín a pre-
hľadávali  priľahlé oblasti Ostrého 
Roháča. Musíme skonštatovať, že 
dané  pátranie prvého družstva ani 
podporných družstiev neprinieslo 
pozitívny výsledok v nájdení ne-

zvestného turistu.  HZS bude v 
pátraní po nezvestnom turisto-
vi pokračovať v rámci náplne 
svojej práce, ale už nie v takom 
rozsahu ako doteraz, nakoľko 
oblasti možného výskytu turis-
tu boli podrobne prehľadané no 
bez výsledku.

Výbor HSnS oblasti Západné 
Tatry sever, ďakuje všetkým 
zúčastneným dobrovoľným 
záchranárom, ktorí neváhali a 
zúčastnili sa na pátracích ak-
ciách.                      

 Bendy

Meno firmy Doprastav je pre 
Zuberčanov veľmi známe. Boli to 
práve pracovníci Doprastavu kto-
rí v roku 1966 vybudovali asfal-
tovú cestu k bývalej Tatliakovej 
chate s odbočkou na Adamcuľu 
k plánovanej výstavbe hotelov 
v tejto oblasti. V nasledujúcom 
roku postavili chatu, ktorá slúžila 
ako robotnícky dom pri výstavbe 
dalšej cesty do Látanej doliny. 
Výstavba chát a hotelov v Rohá-
čoch nebola schválená a tak cha-
ta na Doprastavu od 1968 slúžila 
ako podniková chata Doprastavu. 
V 60. rokoch Hotel Osobitá staval 
aj lyžiarsky vlek Transporta VL-
2 1460 m dlhý a do užívania bol 
daný v roku 1969. Pracovníci Do-
prastavu zúčastnujúci sa na zim-
ných podnikových rekreáciách, 
zistili že v tejto oblasti by sa dali 
robiť zimné športové hry pre svo-
jich zamestnancov. V roku 1971 
prebehol prvý ročník. Potom pre-
behlo niekoľko dalších ročníkov 
a na istý čas sa prestalo. Začalo 

sa opäť v roku1997. Od roku 
2002 sa stal Doprastav členom 
súčasťou DDM Group, pribudli 
dalšie podniky a aj organizácia 
pretekov musela byť na oveľa 
vyššej úrovni. No a na zvýšenie 
úrovne pretekov po technickej, 
sčasti aj organizačnej stránke si 
pozvali nás členov HS. Pri sláv-
nostnom vyhodnotení pretekov 
bol náš prínos hodnotený veľmi 
dobre. Snažme sa aj do budúcnos-
ti svojou účasťou a prístupom k 
prideleným úlohám stavať zodpo-
vedne. Na týchto pretekoch pre-
teká aj náš člen Peter Bažík. Už 
dlhodobo dosahuje na športových 
hrách výborné výsledky. Vyhráva 
bežecké i zjazdové disciplíny. To-
hoto roku vyhral súťaž o najlep-
šieho športovca Doprastavu a o tri 
dni neskoršej súťaž o najlepšieho 
športovca  DDM Group. Gratu-
lujeme a prajeme aj do budúcich 
rokov veľa zdravia a športových 
úspechov.

Stanislav Jandura

Už ako býva dobrým zvykom, 
aj tohto roku sa členovia Horskej 
Služby  na Slovensku, oblasť 
Západné Tatry - sever, zišli na 
ukončení zimnej sezóny 2008.

 Stretnutie sa konalo dňa 
20.4.2008, pri bufete v údol-
nej stanice lyžiarskeho stredis-
ka Janôvky. Členovia spolu so 
svojimi rodinami prežili krásne 
popoludnie, pri grilovaní a vare-
ní výborného gulášu alá „Edo“. 

Pre deti pripravili členovia rôzne 
súťaže, pri ktorých boli víťazmi 
všetci. Pevne veríme, že sa aj 
po nasledujúcej sezóne takto zno-
va zídeme a prežijeme krásne po-
poludnie.

    Výkonný výbor HSnS  oblas-
ti Západné Tatry sever, prostred-
níctvom svojho predsedu Jozefa 
Šuriňáka , ďakuje všetkým čle-
nom oblasti, za odvedenú prácu 
počas zimnej sezóny.  Bendy  

V týždni, keď sa blíži sviatok 
všetkých svätých sa akosi viac 
naše zraky a mysle obracajú na 
cintoríny. Cintorín, miesto ticha, 
miesto modlitby. Miesto, kde si 
akosi viac spomíname na naších 
najbližších, známych i priateľov, 
ktorí už nie sú medzi nami.

Seniori HS v našej oblasti 
každoročne v tento dušičkový 
čas navštevujú hroby členov a 
seniorov HS, ktorí pracovali pre 
rozvoj našej oblasti, ale dnešné-
ho dňa sa nedožili.Z vďačnosti 
im kladieme na hrob vetvičku 
kosodreviny, zapaľujeme kahan-
ček a pripájame krátku motlitbu. 
V utorok 28.októbra sme takto 
navštívili cintoríny v Zuberci, 
Habovke, O.B. Potoku, Podbieli, 
Nižnej a Trstenej. Navštívili sme 

22 hrobov našich predchodcov 
na znak vďačnosti  a priateľstva. 
Sú to nasledovní bývalí členovia: 
Daňo Michal st, Halák Karol, 
Halák Anton, Jančo Karol, Jurina 
Ladislav, Kováľ Alojz, Majerčák 
Ján, Šiška Július, Šroba Marián st, 
Šroba Štefan st, Šuriňák Eduard 
st, Vojtašák Jozef, Gerát Julius, 
ING. Karisny Ivan, Potocký Pa-
vol, MUDr. Homola Jozef, Huča-
la Emanuel, Dinda Jozef, Farkaš 
Arpád, MUDr. Soláriková Elena, 
Stračiak Gustáv. 

Pre úplnosť sme si spomenu-
li aj na tých ktorí sú pochovaní 
mimo okresu: Doboš Karol, Fi-
zeľ Ivan, Habáň Ľudovit, Šlampa 
Mojmír a Ing Hudáček Ján.

Česť ich pamiatke. 
Stanislav Jandura

Nezabúdame

Hrdinský transport ranených 
partizánov v roku 1945 záchra-
nármi GOPR-u nás je známy. 
Každoročne sa robí prechod z 
Chocholovskej doliny na Zverov-
ku a v ďalšom roku opačne. Chý-
bal však výstup k Partizánskej 
nemocnici. Po nutných opravách 
nemocnice a vybudovaní náuč-
neho chodníka sa aj táto časť 
Roháčov zatraktívnila. V klube 
seniorov vznikla myšlienka ktorú 
predniesol Milan Mikláš – uspo-
riadateľ celookresnej oslavy SNP 
spojenej s výstu-
pom k Partizán-
skej nemocnici. 
Návrh bol prijatý, 
začalo sa s orga-
nizáciou. Celú 
akciu finančne 
zastrešili oravské 
okresné organizá-
cie politickej stra-
ny Smer. Organi-
začne sa podieľal 
obecný úrad v 
Zuberci  ďalej 
seniori a členovia HS Západné 
Tatry. Keďže to bol prvý ročník 
a chceli sme tomu položiť pev-
ný základ, venovali sme prípra-
ve náležitú pozornosť. V sobotu 
ráno 30.8.2008 začali prichádzať 
hostia z rôznych kútov Sloven-
ska. Prišli seniori zo všetkých 
oblastí Slovenska, okrem Vyso-
kých Tatier a Slovenského Raja. 
Potešiteľné bolo, že prišla asi 
30- člená skupina TOPR-u, kto-
rú viedol náčelník Jan Krištof. Po 
položení kytíc na cintoríne sa asi 
100 člený sprievod vybral k Par-
tizánskej nemocnici. Tu sa prí-
tomným prihovoril s priblížením 

záchrannej akcie spred 63 rokov 
Ján Jurina. Potom podravila prí-
tomných krátkym príhovorom po-
slankyňa národnej rady SR Viera 
Mazurová. 

Už od rána na poľane pred ho-
telom Primula vládol pracovný 
ruch. Pripravovalo sa stolovanie 
a občerstvenie pre viac ako 150 
ľudí a varil sa guľáš. Našťastie 
bolo krásne počasie a všetko išlo 
podľa plánu. Krátko pred dvanás-
tou hodinou už začali prichádzať 
prví účastníci výstupu, práve sa 

dováral guľáš. Ďalších účastníkov 
už vítali tóny goralskej kapely To-
meka Mracelnika zo Zakopaného. 
O niekoľko minút prišla ďalšia 
kapela Michala Ďadu z Nižnej v 
ktorej bol aj náš člen HS Rastislav 
Gonšenica. Posedenie pri dobrom 
guľáši, pive a dobrej hudbe vytvá-
ralo dobrú atmosféru pohovoriť si 
s priateľmi iných oblastí. Je mož-
no na škodu, že s našej oblasti sa 
na tomto stretnutí zúčastnilo dosť 
málo členov i seniorov. Ostava 
dúfať, že v budúcnosti sa bude 
v tomto pokračovať s väčším 
nadšením. Základ bol položený.                                                                                           
                  Stanislav Jandura

Oslavy spojené s výstupom

Peter Bažík na pretekoch Doprastavu Foto: © Vlado Žuffa

Tomanovské sedlo,  7.6.2008 Foto: © Vlado Žuffa

Stretnutie na Lúčnej, 16.2.2008 Foto: © Vlado Žuffa Vysoké Tatry, pátračka 17.8.2008 Foto: © Vlado Žuffa


