ROČNÍK 17

Naši jubilanti
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Stanislav Jandura 65 rokov
Dušan Kubačka 65 rokov
Milan Mikláš 65 rokov
Marián Jandura 60 rokov
Stanislav Gejdoš 55 rokov
Marián Harmata 55 rokov
Peter Schnierer 55 rokov
Peter Lichner 50 rokov
Začiatkom roku 15.2.2011 sa náš
jubilant Marian Jandura dožíva jubilea 60-tich rokov. Nedá sa povedať,
že by mal ľahký život. Keď mal 9
rokov zomrel mu otec. Po skončení
základnej školy študuje na elektrotechnickej priemyslovke
v Tvrdošíne. Po vojenčine prichádza do Tesly
Orava, do útvaru meracích prístrojov. Už ako
žiak, či študent miloval
lyžovanie, či turistiku.
Do radov HS vstúpil po
predchádzajúcej
dobe
čakateľa a príslušných školeniach
v roku 1974. Práca v priemysle aj
keď bola zaujímavá predsa v roku
1976 odchádza a zamestnáva sa
vo Vedľajšom hospodárstve pri TJ
Roháče Zuberec. Tu prechádza rôznymi funkciami od robotníka až po

vedúceho tohto zariadenia. V rokoch 1978 – 1986 zastáva funkciu
predsedu TJ Roháče Zuberec.
V roku 1996 zaniká účelové
zariadenie pri TJ Roháče a vzniká firma Roháče s.r.o., v ktorej
zotrval do roku 2010
a v tomto roku kvôli
zdravotným
problémom odchádza do dôchodku. Jeho doterajšia
práca bola spojená so
športom počas tridsať
ročnej prevádzky vleku
v Janovkách, ošetril a
zviezol desiatky a určite viac ako
sto úrazov.
Prajeme mu na dôchodku veľa
zdravia, aby ešte dlho mohol obdivovať a prechádzať zákutiami
krásnej Roháčskej prírody.
Stano Jandura

Fagaraš

Rumunské Karpaty 07.06.2010

Koncom mája sme sa traja
HSáci zo Zuberca spolu s troma
kamarátmi zo Štiavnice vybrali
spoznávať Rumunské Karpaty oblasť Fagarašu. Hlavný hrebeň
má povahu Západných Tatier, len
je niekoľkokrát do šírky aj dĺžky
nafúknutý. Vzdušnou čiarou meria asi 70 km. Kráčať sme začali v dedinke Turnu Rosu. Trvalo
nám celý deň chôdze, kým sme
prišli na hrebeň Fagarašu. Spávali sme v malých kolibách,
ktoré slúžia ako útulne pre
turistov, ale aj pastierom
ktorý tu pasú ovce a kone
priamo na hrebeňoch. Prechod týmto pohorím bol pomerne náročný, keďže sme
museli s ťažkými batohmi
prekonávať strmé snehové
polia, hľadať v hmle schodnú trasu. Zároveň sme boli
nadšený krásou prírody, kde
sme za celý pobyt na hrebe-

ni stretli iba dvoch turistov. Náš
prechod pohorím sme ukončili
v dome HS oblasti Fagaraš, kde
sme strávili dve noci a trochu
bližšie zoznámili s organizáciou
HS v Rumunsku. Na záver by
som chcel všetkým len odporučiť
túto oblasť Rumunských Karpát
s ešte nepoznačenou krajinou od
turistov a pôvodným spôsobom
života miestnych ľudí.
Šroba Peťo

Lúčna 22.02.2010
Cestou z Volovca 31.10.2010

Poznávací zájazd
Iste si pamätáte na stretnutie seniorov HS v našej oblasti, bolo
to v roku 2006. Každoročne to
usporiada iná oblasť. Tohtoročným usporiadateľom bola oblasť
Nízke Tatry – juh. Zavčasu ráno
23.09.2010 sa vydáva na cestu aj
desaťčlenná skupina seniorov našej oblasti na Horehronie. Okolo
9.00 hod. sa v Brezne stretáva 120
účastníkov stretnutia seniorov. Po
krátkom zvítaní odchádzame na
Čiernohronskú železnicu a odtiaľ
nás vláčik úzkokoľajky prevádza
do Vydrovskej doliny. V tejto doline sa nachádza lesnícky skanzen, ktorý je naozaj
pýchou tohto kraja.
Ročne ho navštívia
tisíce turistov, ale aj
odborníkov z celého
sveta. Tu nás najviac zaujali výborné
chodníky, premostenia,
symbolický
cintorín
lesníkov,
drevené sochy, či
súsošia a Dobročský
prales. Po dobrej
prechádzke nám usporiadatelia
ponúkli dobrý guľáš, ktorý v tomto prostredí výbornom a teplom
počasí chutil dvojnásobne. Potom

sme sa previezli do Braväcova,
kde sme sa ubytovali. Po večeri
nasledoval kultúrny program s
ľudovou hudbou. V neskorých
večerných hodinách sa ukladáme
spať a tešíme sa na ďalší deň.
Opäť výborné počasie, presúvame sa do rázovitej obce Šumiac a
odtiaľ na Kráľovu Hoľu. 1946 m.
Nádherný výhľad na panorámu
Vysokých, Belianskych i Západných Tatier nás všetkých očaril.
Tu sme sa občerstvili, zaspievali
si a po viac ako hodinovom pobyte odchádzame zase do Šumiaca.
Kde sa po ukončení poznávacie-

ho zájazdu lúčime. Už tu sme si
sľúbili, že o rok sa stretneme vo
Vrátnej, kde usporiadateľom bude
oblasť Malá Fatra.
Stano Jandura

Futbalový turnaj Horských služieb
Tento rok 12.
júna prebehol už
21. ročník turnaja Horských
služieb. Organizátorom bola naša
oblasť. Odohral sa v športovom
areály pod Grápou. Turnaja sa
zúčastnili nasledovné mužstvá:
HS Beskydy,
HS Jasná
HS Západné Tatry - sever
HS Západné Tatry - juh
V tomto turnaji sme sa umiestnili na druhom mieste, víťazom sa

stalo mužstvo z Jasnej.
Proti sebe si zahrali aj dve zmiešané družstvá seniorov. Bol to vydarený turnaj za dobrého počasia
a za dobrej nálady.
Viac foto z činnosti
Horskej služby v Roháčoch
www.abcROHACE.sk
Spravodaj HS Západné Tatry
vydáva oblastný výbor HS Západné Tatry - Roháče.
Návrh, foto, sadzba, tlač:
Vlado Žuffa ©2010

Zmeny v HS na Slovensku

Posvätenie zástavy 07.11.2010

Posvätenie zástavy
Myšlienka mať svoju zástavu
doznievala skoro 12 rokov. Na prvom ročníku prechodu cez Lúčnu
prišli seniori, ale i niektorí členovia
TOPR-u autobusom na Zverovku
a do chaty na Zverovke, kde bolo
posedenie doniesli svoju zástavu.
Vtedajší oblastný výbor to oslovilo a začali sme sa intenzívnejšie zaoberať s jej zabezpečením.
Poliakom
členom
TOPR-u ju
darovalo
ministerstvo
pri
príležitosti 90-teho
výročia
založenia
TOPR-u.
Dali sme si
zistiť cenu,
no táto vychádzala okolo 100.000
SK. Cena nás prekvapila, no myšlienka stále žila. Na vlaňajšej výročnej schôdzi HS túto myšlienku
oprášili niektorí členovia a postupne sa začalo s realizáciou. Na
guľáši usporiadanom ako rozlúčka
so snehom pod Grápou sa predložil
návrh, proti ktorému neboli vážnejšie pripomienky. Ostávala už len
heraldická komisia v Bratislave. Aj
tuná návrh obstál a mohlo sa začať
s výrobou. Termín vyhotovenia
sme určili na 25. októbra. Okolo
15. októbra sme objednali tyč na
zástavu. Posledné októbrové dni

bolo už všetko pripravené tak, aby
zástava bola 07.11.2010 v deň pietnej spomienky obetí Roháčov pri
svätej omši posvätená. Svätú omšu
celebroval s naším duchovným otcom vojenský kaplán Marcel Sendrák, ktorý zástavu posvätil. Na
výrobu zástavy značnou finančnou
čiastkou prispel Stanislav Gejdoš,
za čo mu patrí poďakovanie nás
všetkých.
Naša oblasť je známe vecami
či akciami,
ktoré inde
nie sú. Napríklad v
roku 1990
sme založili futbalový
turnaj HS,
ktorý vlani
oslávil 20 rokov trvania. Máme
svoje noviny už od roku 1993, teda
17 rokov. Vo februári bude 12 rokov
prechodu po stopách predchodcov
cez Lúčnu. Dobudovanie pietneho
miesta. Musím spomenúť aj úspechy našich profesionálov, ktorí sa v
pretekoch usporiadaných Horskou
záchrannou službou umiestňujú na
popredných miestach. No a v neposlednom rade spolupráca, ktorá
funguje medzi HZS, HS a seniormi, všade to takou samozrejmosťou nie je. Nech to všetko ešte dlho
vydrží.
Stano Jandura

Zmena stanov a vykonávacích
predpisov Horskej Služby na Slovensku ďalej len HSnS. Od jesene 2009 boli pripravované nové
stanovy členmi rady HSnS, ktoré
potrebovali nové dodatky. Jedná
sa hlavne o články, ktoré umožnia
čerpanie peňazí z rôznych fondov
a finančných inštitúcii. Taktiež je
výrazná zmena v hospodárení
jednotlivých oblastí, ktoré získali
možnosť samostatne hospodáriť,
samozrejme pod dohľadom kontrolnej a revíznej komisie.
Ďalším bodom je zmena kompetencií predsedu rady HSnS, kde
už nie je štatutárny orgán predseda HSnS, ale rada HSnS. Nové
stanovy boli po mnohých pripo-

mienkach od členov zo všetkých
oblastí prijaté na konferencii dňa
15.10.2010 vo Vrátnej a zaregistrované na ministerstve vnútra.
Ďalšia výrazná zmena sa udiala
na poste predsedu rady HSnS, kde
namiesto predchádzajúceho predsedu Ing. Jána Matláka bol zvolený PaeDr. Ján Kuruc, predseda
oblastného výboru oblasti Orava.
Od 01.11.2010 sa skončila
platnosť zmluvy o spolupráci s
Horskou Záchrannou Službou a v
týchto dňoch sa vytvára koncepcia novej zmluvy o spolupráci.
Dúfajme, že tieto zmeny pomôžu
Horskej službe a prinesú v budúcnosti dobré výsledky.
Gonšenica R.

Činnosť v roku 2010
Zimná sezóna 2009/2010
V zime sme ako každý rok slúžili na zjazdovkách v Spálenej. Cez týždeň slúžili po dvaja profesionálni zamestnanci HZS a cez víkendy a
sviatky po dvaja dobrovoľní členovia. Sezóna bola na počet úrazov priemerná. Ošetrili sme cca 80 ľahších a 16 ťažkých úrazov. V horách bola
najťažšou akciou záchrana dvoch horolezcov pod Ostrým Roháčom.
Letná sezóna 2010
V letnej sezóne 2010 sme v horách zasahovali spolu 23 krát. Išlo buď
o pátrania po turistoch, ktorí zablúdili, alebo o ošetrenie a transport
turistov, ktorí sa na túre zranili. Väčšinou sme zasahovali v Roháčoch,
no 4 krát sme boli aj v oblasti Stredných Beskýd (Piľsko, Babia hora),
ktoré od tohto roku patria do našej pôsobnosti. Najvážnejší úraz sme
ošetrovali v oblasti Skorušiny, kde česká turistka prežila priamy zásah
bleskom. Pri transporte nám 1 krát pomáhal vrtuľník záchrannej služby
z Popradu a 1 krát vrtuľník TOPR-u z Poľska.
Športovo - spoločenské akcie a asistencie
Štefanský výstup
Okolo Zuberca
Zimný prechod cez Lúčnu
Skialpinistické preteky „Bokami ZT“
Výstup a sv. omša na Lúčnej v lete
Futbalový turnaj HS
Sviatok hôr na Zverovke
Výstup na Sivý vrch
Výstup na Osobitú
Pietne miesto Zverovka
Rasťo Šroba

Ostrý Roháč - 30.12.2009

V Jamníckej doline 30.12.2010
Akoby sa stávalo nepísaným pravidlom, že koniec roka so sebou už
tradične prináša v Západných Tatrách
zvýšenú záchrannú činnosť. Nečudo,
veď nie je nič krajšie ako zakončiť rok
krásnym výstupom, túrou či lezením
v prostredí, ktoré nám je najbližšie.
Žiaľ opäť sa potvrdzuje, že nešťastie
si človeka vždy nájde, a práve vtedy,
keď sa zdá, že sa nám nič nemôže
stať, že sme kondične aj technicky
pripravený. Našim súperom sú žiaľ
naše milované hory, počasie a tento
rok aj nevyspytateľné snehové podmienky.
Predposledný deň roku 2009 bol
zamračený, teplota bola mierne nad
nulou, ráno napadol poprašok snehu.
Snehové podmienky boli veľmi pestré. Miestami do 10 cm, vo vyšších
polohách od 40 do 100 cm, pod hrebeňmi a na strmších svahoch bol
sneh sfúkaný na trávu alebo tvrdý
modrý ľad. V strmých žľaboch a na
hrebeni sa vytvárali snehové preveje.
Nakoľko snehu bolo veľmi málo, pohyb na lyžiach by bol nerozumný. V
Západných Tatrách platil 1. stupeň z 5
dielnej lavínovej stupnice, čo je malé
lavínové nebezepčenstvo.
Dňa 30.12.2009 sa o 5 hod. ráno
dvaja skúsení horolezci z Dolného
Kubína vybrali liezť Klasickou cestou severnú stenu Ostrého Roháča
(nástup Smutnou dolinou). Vzhľadom
na nepriaznivé počasie sa ich výstup
spomalil, a vrchol dosiahli medzi 13.
– 14. hodinou. Potom začali zostupovať, s cieľom zostúpiť do Jamníckeho
sedla a odtiaľ pokračovať na Volovec
po červenej značke a zostúpiť na Ťatliakovu chatu. Žiaľ o 15:20 jeden z
dvojice volal svojmu otcovi (skúsený horolezec – severnú stenu Ostrého Roháča liezol niekoľko krát). V
telefóne bol zadychčaný – triasol sa
mu hlas, mal výpadok pamäte, udával
vážne zranenia. V tom čase už jeho
spolulezec nejavil známky života. Otcovi povedal, že zchádzali smerom do
Jamníckeho sedla, ale v hmle poblúdili a údajne sa nachádzaju na južnej strane Ostrého Roháča. Následne
otec informoval o nešťastí dispečing
HZS Západné Tatry – oblasné stredisko Zverovka. Záchranná akcia sa
začala o 15:41. O pomoc boli požiadaní záchranári z oblastného strediska
HZS ZT – Žiarska dolina, príslušníci
HSnS Západné Tatry Sever a Juh, príslušníci HZS z oblastného strediska

Vysoké Tatry. O 15:45 bola o pomoc
požiadaná Letecká záchranná služba v
Poprade, ktorá však nemôhli letieť pre
zlé podmienky. Z OS HZS ZT Zverovka vyrazili 2 skupiuny príslušníkov
HZS a HSnS. O 16:20 prvá skupina
záchranárov (3 príslušníci HZS a 2
z HSnS) začala stúpať z Ťatliakovej
chaty Smutnou dolinou. So sebou mali
horolezecký výstroj a lekársky batoh.
Vydali sa stredne ťažkým lezeckým
terénom priamo do Jamníckeho sedla.
Druha skupina ( 7 príslušníkov HSnS)
vyrazila z Ťatliakovej chaty približne
o 30 minút cez sedlo Zábraď, Rákoň
a Volovec. So sebou niesli ostatný záchranný materiál.
Nakoľko bola obdržaná informácia,
že zranení sa nachádzajú v Jamníckej
doline, príslušníci OS HZS ZT - Žiarska dolina, príslušníci OS HZS Vysoké Tatry a HSnS ZT Juh postupovali
náročnou a dlhou Jamníckou dolinou
do Kokavských záhrad. V čase ohlásenia akcie sa niekoľko záchranárov
nachádzalo na Žiarskej chate, ktorí sa
pripojili k hlavnej skupine a postupovali spomínanou Jamníckou dolinou.
Kompletná skupina záchranárov na
južnej strane Západných Tatier vyrazila z domu HZS v Žiarskej doline o
16:30 (smer Úzka dolina – Jamnícka
dolina)
Prvá päťčlenná skupina po dosiahnutí Jamníckeho sedla traverzovala
k Južnej stene Ostrého Roháča. O
17:45 bol o pomoc požiadaný vrtuľník
z Poľskej republiky, ktorý však v noci
nemohol letieť. Zlé letové podmienky
udávala aj LZZS Poprad o 18:05. O
18:20 bol v Južnej stene Ostrého Roháča zbadaný pravdepodobný odtrh lavíny a stopy dvoch osôb smerujúce do
žľabu pod ním. O 18:37 boli nájdení
obaja horolezci. Po príchode záchranári ihneď začali so záchranou podchladeného a vyčerpaného 32 ročného
horolezca. Počas pádu utrpel vážne
poranenia hlavy, chrbtice, brucha a
končatín. Ako udával, pred telefonátom s otcom, mohol byť 30 až 50 minút v bezvedomí. Na mieste nešťastia
žiaľ posledný krat vydýchol jeho 25
ročný kolega, ktorý zrejme podľahol
rozsiahlym poraneniam hlavy a násladnému zasypaniu lavínou. Druhá
skupina záchranárov (7 príslušníkov
HSnS ZT Sever) prichádzajúca cez
Volovec zostúpila na miesto nehody
pomocu natiahnutého fixného lana.
Na miesto nešťastia postupne pri-

chádzali aj záchranári z Jamníckej doliny. O 19:30 bol započatý transport
v dvoch približne 20 členných skupinách. Zostup Jamnickou dolinou bol
náročný, nakoľko snehový podklad
bol šmykľavý a na mnohých miestach
chôdzu zťažovali kamene, kosodrevina či korene. Transport bol ukončený
o 23:15 v Úzkej doline, kde už čakala
RLP a polícia. Následne boli záchranári odvezení a akcia bola ukončená v
skorých ranných hodinách. Záchrannej akcie sa dokopy zúčastnilo 42 záchranárov. Konkrétne z OS HZS ZT
Žiarska dolina 4 členovia, OS HZS
ZT Zverovka 4 členovia, OS HZS
Vysoké Tatry 6 členov, HSnS ZT Juh
19 a HSnS ZT Sever 9 členov.
Pravdepodobný mechanizmus nešťastia (podľa výpovede zachránaného horolezca a podľa www.jamesdk.
sk): obaja horolezci zrejme podcenili náročnosť terénu ako aj snehové podmienky a počasie. Pri lezení
Klasickej cesty zrejme podblúdili,
nakoľko miesto pôvodného III. stupňa obtiažnosti liezli až do V. stupňa.

Boli značne unavení, v obavách pred
zotmením, a v sadajúcej hmle začali
zostupovať neznámym terénom, mysliac si, že smerujú do Jamníckeho sedla. Žiaľ netušili, že sa smerujú do
Južnej steny. Počas zostupu žlabom
neskôr nebolo možné zaistiť sa o skalu. Počas opatrného zostupu sa istili
len cez koleno. Onedlho sa nad nimi
odtrhlo snehové pole, ktoré ich stiahlo dolu. Nakoľko snehové podmienky
boli mizerné, terén bol veľmi členitý,
strmý a trčalo v ňom veľa skál. Lavína strhla horolezcov so sebou a ich
pád bol dlhý približne 300 m. Starší
z dvojice po páde ostal v bezvedomí
nad snehom, mladší zrejme podľahol
poraneniu hlavy a následnému zasypaniu lavínou.
Ikeď záchranná akcia mala smutný koniec, vďaka pomoci záchránarov HSnS a záchranárov z OS HZS
Vysoké Tatry sa príslušníkom HZS
Západné Tatry podarilo zachrániť 1
ľudský život. Všetkým zúčastneným
patrí hlboká vďaka.

Noc na Prvej kope
Dňa 3.8.2010 sme zasahovali
dva krát. Najskór medzi 16-tou
a 20-tou hodinou sme pátrali po
hubárovi, ktorý sa počas búrky
stratil v lesoch pod Babou horou.
Po nájdení zablúdeného sme boli
cestou domov do Zuberca požiadaní o pomoc pri záchrane

francúzskeho turistu, ktorý si v
neskorých večerných hodinách
pod Prvou kopou poranil členok.
Prišli sme k nemu o 22:30. Spolu s kolegami zo Žiarskej doliny
sme ho ošetrili a transportovali na
Zverovku. Záchrannú akciu sme
ukončili o 02-hej hodinne ráno.
Fero

Z Prvej Kopy 03.08.2010

Sviatok Hôr 17.07.2010

Baníkov 05.09.2010

Peťo Paľa

Pod Ostrým Roháčom 30.12.2010

Volovec 31.10.2010

Česť jeho pamiatke
Vo štvrtok 04.11.2010 okolo
obeda sa Zubercom nesie smutná
správa, že pred niekoľkými minútami zomrel František Matľák.
Keďže bol jedným zo zakladateľov HS v našej oblasti a posledný žijúci do spomínaného termínu, pripomeňme si jeho životné
medzníky.
Narodil sa 12.08.1921 v Zuberci, po ukončení školskej
dochádzky odchádza už
ako 14 ročný do bývalej Demianovej útulne v
Roháčoch ako pomocná
sila, neskoršie ako čašník. V roku 1940 bola
otvorená nová prvá
Ťatliakova chata. Chatárom bol profesor
Vladimír Čermák, neskôr bratia
Šlampovci. V roku 1941 boli v
Roháčoch prvé lyžiarske preteky
s medzinárodnou účasťou, na ktorých pretekal aj František Matľák.
Preteky mali názov Oravský jarný
zjazd. Štart pretekov bol zo Zeleného – 2000 m n. morom cez
Tobogán s cieľom pri Ťatliakovej
chate. Chata pod Roháčmi mala
však veľmi krátke trvanie a počas SNP boli spoločne s chatou

na Zverovke vypálené. Počas vojny pôsobil ako zdravotník (lapiduch) na frontoch, okrem iného
aj v Taliansku. V zime 08.02.1950
sa oženil a zobral si za manželku
Klementínu Gejdošovú. Mali spolu dve deti Annu a Jána. Tento rok
vo februári oslávili diamantové
výročie – 60 rokov sobáša.
Po skončení druhej svetovej
vojny pracoval v lesoch
v Roháčoch pri zvážaní
dreva. Na jar 15. mája je
pri zrode založenia HS
v našej oblasti. Po predpísanom kurze sa stáva
jedným zo štrnástich zakladajúcich členov. Po
založení elektrotechnického priemyslu v Nižnej odchádza do Tesly a pracuje
tu až do dôchodku. V organizácii
HS bol 56 rokov. Za svoju činnosť
bol v roku 1965 ocenený strieborným odznakom HS, v roku 1975
zlatým a v roku 1982 čestným
odznakom HS. Pracoval v našej
oblasti aj ako horský vodca.
V sobotu 06.11.2010 sme sa s
ním dôstojne rozlúčili v Zuberskom kostole a na cintoríne.
Stano Jandura

Kolegovia záchranári z poľského TOPRu oznámili o
08:10 hod. záchranárom HZS
zo Zverovky, že boli požiadaní
o pomoc dvoma slovenskými
turistami. Nachádzali sa pod
Volovcom smerom na Rákoň
v hrebeni Západných Tatier.
Počas zostupu jednému z nich
veľmi silný náraz vetra podrazil nohy. Tento
náraz neustál a
následným pádom si poranil
dolnú
končatinu. Zranenie
mu nedovolilo
pokračovať v
zostupe.
Záchranári HZS
a dobrovoľníci
HZS v dvoch

skupinách vyrazili na určené
miesto. VZZS nebolo možné
požiadať o súčinnosť kvôli
veľmi búrlivému vetru na hrebeni hôr. Po ošetrení bol turista transportovaný na nosidlách
KONG Látanou dolinou na
Zverovku.

Koncom októbra a začiatkom
novembra chodíme častejšie na
hroby svojich blízkych či priateľov. Aj seniori HS v našej oblasti
každoročne v tomto období navštevujú cintoríny a hroby bývalých členov či seniorov. Aj tohto
roku sa šesťčlenná skupina seniorov vybrala na miesta dočasného
odpočinku za svojimi kamarátmi,
či predchodcami na cintorín do
Zuberca, Habovky, Or. Bieleho
Potoka, Podbiela, Nižnej a Trstenej s vetvičkou kosodreviny. Pri jej položení, zapálení
kahančeka a krátkej modlitbe
prichádzali rôzne myšlienky,
zvlášť pri tých, ktorí v relatívne mladom veku odišli
z tohto sveta. Mnohí z
nich boli veľkým prínosom v našej oblasti

a ich prácu oceňujeme stále a ešte
dlho budeme na ňu spomínať.
Na spiatočnej ceste sme sa
všetci zastavili v Tvrdošíne pri
už dlhšie nemocnom Ladislavovi
Bačovi, ktorý sa pomerne úspešne zotavuje zo svojej choroby.
Všetkých Vás pozdravuje a praje
veľa úspechov.

Dňa 5.9.2010 ráno o ôsmej hodine sme dostali výzvu na pomoc od
dvojice českých turistov. Uviazli v
zasneženom teréne pod Baníkovom
v smere od Baníkovského sedla.
Predošlú noc prečkali v stane na
hrebeni. Ráno chceli pokračovať,
ale chýbala im potrebná výzbroj
na zimné podmienky (stúpacie železá, čakany). Naviac bola veľmi
zlá viditeľnosť so snežením, nízkou teplotou a fúkal severný vietor

s nárazmi do 15m/s. Boli bez zranení.Zo Zverovky sme vyrazili na
hrebeň v dvoch skupinách, spolu
13 záchranárov. Krátko pred jedenástou hodinou sme k nim dorazili.
Postihnutých sme zaistili lanami
a hrebeňom bezpečne doprevadili
pod Baníkovské sedlo a následne na
Zverovku. Napriek výstrahám meteorológov a horských záchranárov
podmienky na turistiku podcenili a
tým mohli ohroziť svoje životy.
Rasťo Šroba

HZS

Zostup zo Smutného sedla 05.09.2010

Pátranie v oblasti Krivej a Hút

Seniori na hroboch

Stano Jandura

Koncom septembra sme boli požiadaní o pomoc pri pátraní po 30 ročnom
mužovi, ktorý pochádzal z Nižnej. O
pomoc nás požiadali jeho rodinný príslušníci. Išlo o duševne postihnutého
človeka, ktorý sa už dlhší čas cieľavedome ukrýval v rôznych prístreškoch
a chalupách v okolitých lesoch Krivej
a Hút. Z našej strany pátranie trvalo
3 dni, pričom sa ho zúčastnili nielen

záchranári našej oblasti, ale aj z Malej Fatry a Nízkych Tatier. V pátraní
pomáhal aj policajný zbor a špeciálne
vycvičené psy. Napriek úsiliu približne
40 záchranárov a 10 psov bolo pátranie neúspešné. Začiatkom októbra bolo
nájdené nebohé telo pri obci Oravský
Biely Potok. Zahynul na vyčerpanie a
podchaldenie.
Peťo Paľa

Blesk pod Skorušinou 5.09.2010
Jedna z najvážnejších letných záchranných akcií sa odohrala v Oraviciach, pod vrchom Blatná. Českú
turistku počas náhlej búrky dostala
priamy zásah bleskom. Pri zásahu
upadla do bezvedomia a utrpela početné vnútorné zranenia, porušenie
sluchových orgánov a popáleniny
na krku a dolných končetinách. Jej
partner, ktorý sa nachádzal niekoľko metrov pred ňou, dostal bočný
výboj a tiež upadol do krátkodobého bezvedomia. Po prebratí zavolal
pomoc cez tiesňové volanie. Operačné stredisko ZZS v Žiline poslalo
na miesto posádku RZP zo Zuberca.

Tí sa do nedostupného terénu nemohli dostať, preto nás požiadali o
spoluprácu. Po našom príchode už
zranená bola pri vedomí, vďaka duchaprítomnosti svojho partnera, ktorý ju resuscitoval. Po ošetrení sme
pacientku transportovali do sedla
Bôrik, kde ju prevzala posádka RLP,
ktorá ju odviezla do NsP Trstená.
Pri takomto závažnom poranení
by bolo ideálne použitie vrtuľníka,
avšak pretrvávanie búrok nám to neumožnilo. Aj napriek tomu môžeme
hovoriť o veľkom šťastí, pretože len
málokomu sa podarí priamy zásah
bleskom prežiť.
Rasťo Šroba

