Rainerova chata v Tatrách: najstaršia chata na Slovensku oslavuje
Rainerova chata vo Vysokých Tatrách si v tomto roku pripomína viacero významných jubileí.
„Tento rok som vyhlásil na chate za Rainerov rok, budeme si totiž pripomínať 180. výročie
podpísania zmluvy medzi Csákym a Rainerom o prenájme Starého Smokovca, potom bude
150. výročie postavenia chaty, a neskôr aj 15. výročie znovuotvorenia chaty,“ vymenúva
udalosti roku 2013 miestny chatár Peter Petras.

Chata ležiaca v nadmorskej výške 1301 metrov má podľa neho pohnutú históriu. V roku 1863
ju postavili ako útulňu, čiže chata bola bez nejakého hospodára. Ľudia mohli prísť,
prenocovať, skryť sa pred zlým počasím.
„Potom o 21 rokov, keď postavili chatu Kamzík, útulňa zanikla a stala sa skladom materiálu
pre chatu Kamzík. Skončilo to tak, že bola skladiskom paliva, odpadového materiálu,
odpadkov a nakoniec tak spustla po zatvorení chaty Kamzík, že ju bolo treba zachrániť,“
dodal Petras. Keď ju dostal do prenájmu v roku 1997, bola to ruina. Otvorili ju pre verejnosť
až o rok neskôr.
Aj sám Petrás si v tomto roku pripomína významné jubileum. V auguste to bude totiž 50
rokov, čo prišiel do Vysokých Tatier a začal sa venovať horskému nosičstvu. Ako sám tvrdí,
„tých 50 rokov preletelo ako 50 minút, všetko prebehlo veľmi rýchlo“. Po toľkých rokoch by
si najstaršia chata na Slovensku podľa neho zaslúžila isté úpravy, hoci generálnou opravou
prešla v roku 2003.
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Navštívil som nedávno konrkétne v novembri túto tatranskú chatu a poviem pravdu, že som
bol velmi sklamaný nie však z chaty ale z chatára Petrusa i napriek tomu ,že sme tam prišli do
chaty najskôr 3 ktorý sme sa mu pozdravili nemal tú námahu sa odzdraviť potom prišla
manželka so synom ktorá sa mu opäť pozdravila taktiež sa neodzdravil ešte prišli po nej dvaja
turisti tiež sa pozdravili chatárovi a všetkým čo sme boli v chate a opäť sa ani nepozrel tým
smerom ani neodzdravil zdvihli sme sa a odišli v kde sa necítim dobre tam proste nebudem
ešte míňať svoje peniaze .Neviem čo si o tom myslieť bud že je chatár Petrus starobou už
hluchý a tak mu to prepáčim alebo ,že len nemal svoj deň čo je síce blbé ,ale dá sa pochopiť
alebo proste je už tak nafúkaný ,že si neváži klientov ktorý mu tam vlastne nosia peniaze z
ktorých žije a to už potom vypovedá za všetko . Osobne už tam nepôjdem pokial bude tento
chatár na mňa dobrý dojem neurobil.

