Činnosť odboru turistiky Klubu slovenských turistov v Jablonici v roku 2014
V roku 2014 sa členovia KST Jablonica a turistického oddielu mládeže (TOM) zúčastňovali podujatí,
organizovaných v našom regióne - v Malých Karpatoch a oblasti Záhoria, hlavne tradičných podujatí a
akcií IVV (šport pre všetkých). Zúčastnili sme sa Celoslovenského letného zrazu v Trebišove,
z dôvodu finančnej náročnosti sme sa nezúčastnili Celoslovenského zrazu cykloturistov v Prešove.
KST Jablonica usporiadal 24. ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát" a organizoval 12. ročník
Regionálneho cykloturistického zrazu. Touto činnosťou sa odbor KST Jablonica snaží o pravidelnú
a všestrannú celoročnú činnosť a prezentácii obce v rámci Slovenska aj v zahraničí. Pripomenieme si
aj ostatné podujatia v tomto roku za uplynulých 9 mesiacov a aj ďalšie, ktoré plánujeme do konca
roka:
25.01.2014 výstup na Klenovú pri Brezovej, pre nedostatok snehu absolvovaný peši.
15.02.2014 účasť na Regionálnom zimnom zraze Sobotište.
28.02.2014 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu slovenských turistov Jablonica. Turisti
bilancovali činnosť a hospodárenie za rok 2013, schválili plán práce a rozpočet na rok 2014. Po
ukončení schôdze bolo podané občerstvenie a boli premietnuté fotografie z turistických podujatí
v predchádzajúcom období.
22.03.2014 otvorenie 100 jarných km pochodom na Rozbehy cez Bojkovú.
12.04.2014 sme sa zapojili do akcie Čistý chotár, vyčistili sme cestu z obce po bývalé smetisko
v Čurajovej doline.
19.04.2014: Veľkonočný pochod k Rehušom.
03.05.2014: Cyklotúra okolo Baťovho kanála zo Skalice do Strážnice.
08.05. 2014 sme sa v Sobotišti zúčastnili 32. ročníka pochodu na 10 km trase spojenej s opekaním pri
chate.
10.05.2014 sa v Studienke uskutočnil 31. ročník pochodu na 10 a 20 km, 9 našich členov absolvovalo
pešiu trasu a trasu na bicykloch.
24.05.2014 KST Jablonica usporiadal 24. ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát", na ktorom sa
zúčastnilo vyše 50 turistov zo širokého okolia, od Bratislavy po Púchov a zapojili sa aj domáci
účastníci, členovia Jednoty dôchodcov v predstihu absolvovali návštevu Dobrej Vody s prehliadkou
pamätnej izby a pamätníka Jána Hollého na cintoríne, zrúcaniny kláštora Katarínka s krátkym úsekom
lesnej železnice a sprístupnené expozície Smolenického zámku. V tomto roku sme zaznamenali aj
zahraničných návštevníkov, túry 15 a 25 km absolvovalo 19 účastníkov z Maďarska.
21.06.2014 sa uskutočnil 53. regionálny letný zraz turistov v Holíči s bohatým programom k 50.
výročiu turistiky v Holíči, s hudbou a opekaním a na túre návštevou expozícií v kaštieli a historickej
sýpke.
30.06.- 06.07.2014: sa 17 členná skupina našich turistov zúčastnila 61. Slovenského letného zraz a 45.
stretnutia Turistických oddielov mládeže v Trebišove. Toto podujatie bolo podporené aj finančným
príspevkom obce na základe predloženého projektu. Na zraze sme absolvovali pešie túry a cyklotúry
k Zemplínskej šírave, Tokajskej oblasti pri Viničkách, plavbu loďou po Bodrogu do Maďarska, hrad
Slanec, Dargovský priesmyk a Morské oko vo Vihorlate a pozoruhodnosti a pamiatky Trebišova
a okolia a bohatý sprievodný program. Naša skupina turistov bola vyhodnotená ako piata
najpočetnejšia z turistov zo Slovenska a traja členovia boli odmenení pamätným listom za účasť na
viac ako 30 celoslovenských zrazoch turistov.
19.07.2014: Cyklotúra a pešia túra Za Štefánikom na Bradlo – 19. ročník s programom v spolupráci so
Sobotišskými astronómami položenie kytice a pozorovanie slnka a okolia hvezdárskym ďalekohľadom.
03. 08. 2014 pešia túra a cyklotúra na trase Brezová – Košariská - Pustá Ves – Dobrá Voda v rámci
pochodu Brezovská špacírka, ktorú absolvovalo 8 účastníkov z Jablonice.
05. - 07.09.2014: organizovanie 12. ročníka Regionálneho cykloturistického zrazu v Jablonici. Zrazu
zúčastnili domáci členovia KST i členovia z iných odborov v regióne, okrem nich členovia SCK
Malacky, ktorí na tieto podujatia prichádzajú pravidelne a na podujatí zotrvali 2 dni s prenocovaním v
mobilných bunkách a stanovaním. Celkovo sa zrazu za priaznivého počasia zúčastnilo viac ako 40
účastníkov. V popoludňajších a večerných hodinách účastníci posedeli pri guláši, občerstvení a pri
táboráku s opekaním, boli premietnuté videozáznamy a fotografie z cykloturistických podujatí
v minulom roku. Hlavná trasa v dĺžke 74 km v sobotu viedla cez Košariská a Podkylavu k zrúcanine
Čachtickéko hradu, niektorí naviac s 9 km odbočkou k parku miniatúr v Podolí s návratom do
Jablonice cez Krajné.

13.09.2014: účasť na pochode IVV Senická mašírovka 34. ročník v okolí Rozbehov cez Bukovské
kopanice, okole farmy koní a Rozbežské kopanice. Nezúčastnili sme sa pochodu Po stopách Márie
Terézie v Holíči.
04. a 11.10.2014 Slovácke vinohrady v okrese Hodonín, spolu 11 účastníkov z KST Jablonica.
18. 10.2014 pochod Šaštínskymi bormi na trase Gazárka – Tomky.
22.11.2014: Chodníkom V. Beniaka na Branč - 15. ročník.
31.12.2014 Silvestrovský výstup na Záruby ako rozlúčku s uplynulým turistickým rokom, ktorého sa
zúčastnilo 27 členov KST i ďalších občanov Jablonice.
Touto činnosťou KST Jablonica reprezentuje dobré meno našej obce i medzi turistami regiónu, celého
Slovenska ako aj v zahraničí. V tomto roku sa do organizovanej turistiky v rámci OT KST zapájalo
menej členov turistického krúžku pri ZŠ Jablonica, čo má vplyv aj na dopĺňanie členskej základne.
Treba poďakovať za tohoročnú činnosť všetkým, ktorí sa do nej zapájali, za organizačnú prácu hlavne
členom KST a výboru.
Poďakovanie patrí aj vedeniu Združenia kynológie Jablonica za spoluprácu a pomoc poskytnutím
areálu a zariadení pre poriadanie cyklozrazu. Činnosť a vyrovnané hospodárenie je možné okrem
príspevkov členov aj vďaka finančnému príspevku obce na vrcholové podujatie a aj príjmom z
príspevkov 2 % daní od dobrovoľných darcov.
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