
76 77

i kultúrnym programom sa konali v Mestskej športo-
vej hale – Koniarni.

Organizátori zimného zrazu pripravili pestrý 
program, vybrali najkrajšie lyžiarske a pešie túry, vy-
bavili množstvo bezplatných vstupov a zliav, vyrobi-
li niekoľko spomienkových predmetov a oblastných 
záznamníkov s odznakmi, ktoré si mohli turisti za-
kúpiť v mieste prezentácie. Za to všetkým patrí veľká 
vďaka. Tešíme sa o rok na Kysuciach (Čadca – Oščad-
nica) na nové priateľstvá a poznávanie ďalšieho kúta 
nášho krásneho Slovenska.

text: Janka Ambrózová, 
foto: Karel Větrovský a Miroslav Herchl 

nezabudnuteľné zážitky z jubilejného 
zrazu KST a stretnutia TOM.

Okrem toho pripravili organizáto-
ri pre turistov aj ďalšie bonusy v po-
dobe bezplatných lanoviek, vstupov 
do múzeí, galérií a Vlkolínca (pamiat-
ka UNESCO). A aký by to bol zraz bez 
záverečného turistického bálu? Ukon-
čenie zrazu s odovzdaním štafety 
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Pohľad do histórie turistiky 
v Lipanoch
Koncom minulého roka sa zišli členo-
via KST Mladosť ODEVA Lipany a po-
zvaní hostia na výročnej členskej schôdzi 
v mestskej galérii. Súčasťou programu bolo 
predstavenie publikácie Pohľad do histórie 
turistiky v Lipanoch. Autori PaedDr. Jozef 
Sobota a Ing. Bernard Majtner ml. ju veno-
vali 20. výročiu založenia klubu a zhodno-
tili v nej uplynulé obdobie.  Rolu krstného 
otca prijal Ing. Juraj Fiľakovský, predseda 
regionálnej rady KST v Prešove. 

Autori mapujú začiatky turistiky v Lipa-
noch po 2. svetovej vojne až do roku 1989, 
opisujú obľúbené miestne turistické des-
tinácie i zahraničné expedície tunajších 
turistov, venujú sa vrchu Minčol a tradič-
ným behom do vrchu. V publikácii sú ka-
pitoly  venované cykloturistike a zimnej 
turistike, nechýba spomienka na nestora 
lipianskej turistiky Ing. Jána Turlíka, ani 
zoznam podujatí súčasného kalendára. 
Na prezentácii publikácie sa zúčastnili aj 

poľskí priatelia z PTTK Muszyna. Primátor mesta 
Lipany Ing. Vladimír Jánošík autorom osobne po-
ďakoval dodatočne – 31. decembra, počas silves-
trovského výstupu na Minčol. 

Kniha je primárne určená najmä členom KST 
Mladosť ODEVA Lipany, no môže inšpirovať štu-
dentov v turistických krúžkoch na gymnáziu a zá-
kladných školách v Lipanoch a popularizovať 
turistiku medzi nastupujúcou generáciou. Odpo-
rúčame ju širšej turistickej verejnosti nielen z re-
giónu hornej Torysy. 

Pavol Kall

Ružomberok, srdce dolného Liptova, 
privítal 2. až 5. februára turistov nielen 
zo Slovenska, ale aj zo susedných kra-
jín. Organizátori jubilejného 50. zim-
ného zrazu Klubu slovenských turis-
tov a stretnutia Turistických oddielov 
mládeže pripravili pestrý sprievodný 
program. Na otvorení vystúpila na Ná-
mestí Slobody v Ružomberku hudob-
ná skupina Ploštín punk a jej melódie 
rozprúdili turistickú krv. Nasledujúci 
deň  v kine Kultúra v podvečerných ho-
dinách premietali cestovateľské filmy 
exprezidenta Rudolfa Schustera (Južný 
pól a Kamčatka) a horolezca Petra Há-
mora (Annapurna) a  diváci po skončení 
premietania mohli besedovať. Hosťom 
ďalšej besedy vo vynovenej synagóge 
bol prírodovedec a spisovateľ Miroslav 
Saniga, ktorý priblížil poslucháčom ži-
vot prírody v okolí Ružomberka v pre-
menách ročného kolobehu.

Hlavný program zrazu sa však odo-
hrával na peších a lyžiarskych trasách. 
Organizátori ich pripravili na výbornú, 
a tak účastníci spoznali bližšie i vzdia-
lenejšie okolie Ružomberka. Päť lyžiar-
skych a šesť peších túr rôznej nároč-
nosti uspokojilo každého turistu – veď 
bolo z čoho vyberať. Na svoje si prišli 
hlavne tí, ktorým sa nelenilo vystúpiť 
do vyšších polôh, kde na nich čakalo 
slniečko a nádherné výhľady s ostrov-
čekmi vrchov a morom oblakov. Liptov 
v nižších polohách bol zahalený do hmly. 
Výhľady boli úžasné a stáli za námahu 
a každý, kto ich absolvoval, si odniesol 

Čriepky zo zimného zrazu

Otvorenie turistickej sezóny
Klub slovenských turistov 
Púchov a mesto Púchov po-
zývajú všetkých priaznivcov 
turistiky v sobotu 18. marca 
na Otvorenie turistickej sezó-
ny 2017. Spoločný odchod na 
trasu bude o ôsmej hodine od 
krytej plavárne v Púchove.

Trasa: Púchov – Keblie – Trojica – rozhľadňa 
na Tlstej hore – Dohňany. Viac informácii: Vla-
dimír Jadrníček, 0910 784680, Milan Kvasnica, 
0904 717161, www.kstpuchov.sk.
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Kúpim staré ročníky časopisov 
Krásy Slovenska, Turista, Turisti-
ka a Horolezectví  a staré Zvestníky 
Bratislavského odboru KČST z ob-
dobia prvej Československej repub-
liky. Ponúknite alebo zapožičajte. 
Pavol Jančovič, tel.: 0904 345 010.

Predám staršie ročníky časopisu 
Krásy Slovenska. Jela Ďurišková, 
tel.: 0918 204 362. 

Rozšírenie pôsobnosti HZS  
na ďalšie horské oblasti
Od 1. januára 2017 novela zákona o Horskej zá-
chrannej službe rozširuje územnú pôsobnosť HZS 
o ďalšie horské oblasti – Bukovské vrchy (Poloni-
ny), Javorníky, Kremnické vrchy, Kysuckú vrcho-
vinu, Kysucké Beskydy a Moravsko-sliezske Bes-
kydy. HZS zatiaľ v týchto oblastiach nevybudovala 
oblastné strediská, iba personálne posilnila exis-
tujúce oblastné strediská – OS Slovenský raj, OS 
Veľká Fatra a OS Malá Fatra o ďalších záchraná-
rov, ktorí sa aj s potrebnou technikou nachádza-
jú na Skalke (pre Kremnické vrchy), v Oščadnici 
(pre Kysuce) a v Zboji (pre Poloniny). V tomto re-
žime bude HZS fungovať prvý rok, k prípadnému 
vytvoreniu nových stredísk prikročia po vyhodno-
tení štatistiky záchranných akcií. Zaradenie medzi 
horské oblasti znamená, že sa v uvedených hor-
stvách aplikujú práva a povinnosti návštevníkov 
uvedené v Zákone o horskej záchrannej službe: 

1. Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, 
má právo požadovať od horskej služby, právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje uby-
tovacie služby alebo stravovacie služby v horskej 
oblasti, bezplatné informácie súvisiace s bezpeč-
nosťou osôb v horskej oblasti.

2. Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, 
je povinná:

• dodržiavať pokyny horskej služby, riadiť sa 
výstražnými, informačnými a inými zariade-
niami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v hor-
skej oblasti;
• správať sa tak, aby neohrozovala vlastný život, 
zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok 
iných osôb;
• ohlásiť bezodkladne horskej službe poškode-
nie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v hor-
skej oblasti a informácie súvisiace s poškode-
ním zdravia alebo s nezvestnosťou inej osoby 
v horskej oblasti;
• zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo 
výstupu do knihy vychádzok a výstupov;
• uhradiť horskej službe náklady spojené s vý-
konom záchrannej činnosti alebo s pátraním, 
ktoré sa jej týkajú; to neplatí, ak osoba nie je pl-
noletá, nemá spôsobilosť na právne úkony ale-
bo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred 
záchrannou činnosťou alebo počas nej.

Členom Klubu slovenských turistov postačí 
pri ceste do všetkých horských oblastí SR členský 
preukaz KST s platnou členskou známkou, v cene 
známky je celoročné cestovné poistenie pre úze-
mie SR vrátane poistenia nákladov na zásah hor-
skej služby. 

Ivan Ballo

Za 
Annou 
Literovou
Všetkým 
priateľom 
a zná my m 
oznamujeme 
smutnú sprá-
vu, že dňa  
25. januára 2017 nás navždy opusti-
la naša turistická priateľka a kama-
rátka Anna Literová. Jej celoživot-
ná láska k prírode a k turistickým 
chodníkom ju predurčila stať sa 
funkcionárkou a pevným pilierom 
KST-ŠKM Liptovský Hrádok, v 
ktorom pôsobila od roku 1958. Za 
obdobie viac ako 50 rokov pripravi-
la pre hrádockých turistov desiatky 
prekrásnych turistických a pozná-
vacích zájazdov, kde sme mali mož-
nosť poznať krásy Slovenska i za-
hraničia. Pre jej priateľskú a veselú 
povahu mala turistických kamará-
tov na celom Slovensku. Rada sa zú-
častňovala celoslovenských letných 
i zimných zrazov, nevynechávala 
stretnutia čitateľov časopisu Krásy 
Slovenska ani národný výstup na 
Kriváň, na ktorý vystúpila viac ako 
20-krát. Absolvovala s nami nespo-
četné množstvo ďalších turistických 
akcií a výstupov. Vyznávala čo naj-
pestrejšiu turistickú činnosť, a tým 
obohacovala o stále nové turistické 
zážitky všetkých okolo seba. Za to 
všetko, za aktivitou naplnený život 
jej patrí naša úcta, úprimné poďa-
kovanie a trvalá spomienka.
Česť jej pamiatke!   

KST-ŠKM Liptovský Hrádok

42. Pochod vďaky SNP
Na našej hornej Nitre, medzi Handlo-
vou a Cigľom sú pekné hory. Toto úze-
mie sa v stredoveku aj tak nazývalo 
Seperdeo – krásny les. Počas tuhej zi-
my 1944/1945, po potlačení protifašis-
tického Povstania uchýlili sa do lesov 
Vtáčnika skupiny partizánov, podpo-
rované obyvateľmi okolitých obcí. Za 
spoluprácu s partizánmi a ukrývanie 
utečencov postihla obec Cigeľ kru-
tá odplata. 13. januára 1945 prepad-
li Cigeľ stovky fašistov, obec obsadi-
li, odvliekli vyše sto obyvateľov spolu 
s ukrývanými zbehmi a Židmi do Prie-
vidze, kde ich mučili a vypočúvali, via-
cerých zavraždili či odvliekli do kon-
centračných táborov. 

Ako memento tých smutných uda-
lostí, na pamiatku obetí druhej sve-
tovej vojny od roku 1976 sa v Cigli or-
ganizuje Pochod vďaky SNP. V sobotu 
21. januára 2017 sa uskutočnil už 42. 
ročník za účasti mnohých osobností 

slovenského protifašistického hnutia, predstaviteľov 
spoločenského života a najmä dvoch tisícok priazniv-
cov zimnej pešej a lyžiarskej turistiky, ktorí si v pravom 
zimnom počasí mali možnosť vybrať z viacerých pripra-
vených trás. Organizátori sa postarali o kompletný ser-
vis, kultúrny program, dopravu, informovanosť, občer-
stvenie na chatách, označenie a údržbu trás. Pri návrate 
čakal účastníkov pochodu výborný guláš, účastnícky 
list, odznak a dobrý pocit z pohybu v zasneženej príro-
de, v milej spoločnosti priateľov.

Ivan Kadlečík

Ľadopád Šikľavá skala
Rieka Hornád odkrýva na viacerých miestach 

rozsiahle vápencové a zlepencové útvary. V mieste 
zvanom Šikľavá skala (medzi obcami Matejovce nad 
Hornádom a Chrasť nad Hornádom v okrese Spišská 
Nová Ves) voda z Hornádu padá cez skalný previs 
a v zime pri dlhšie trvajúcich mrazoch vytvára pozo-
ruhodný, približne 14 metrov vysoký a do 30 metrov 
dlhý ľadopád. Tohoročný január tu pripravil turis-
tom takúto atrakciu.

 foto: Jozef Mitaľ

Odznak 100 jarných 
kilometrov 2017

Odznak 100 
jarných kilomet-
rov 2017 mož-
no plniť od 18. 
marca do 9. júla. 
Podmienkou na 
získanie odzna- 
ku je účasť na 

otvorení jarnej turistickej sezóny 
v odbore, respektíve regióne, účasť 
na jarných vychádzkach s vedúcim 
alebo cvičiteľom. Odznak je vhod-
nou motiváciou a odmenou pre de-
ti a mládež za činnosť v TOM alebo 
v turistických krúžkov v školách, 
centrách voľného času.

Cena kovového odznaku je 1 €. 
Pri objednávkach nad 15 ks je cena 
0,90 €. Za každých 10 ks objedna-
ných odznakov je 1 ks zadarmo! 

Odznak možno objednať na ad-
rese: 1. ŠK KST Turzovka, Mgr. 
Vladimír Pekár, Stred 371, 023 54 
Turzovka, tel. 0905 576 506, vla-
dimirpekar@centrum.sk, www.tu-
ristika.e-kysuce.sk.

Vladimír Pekár


