Klub slovenských turistov

História klubu
Už od roku 1956-57 začala najmä školská mládež pod vedením Felixa Rímeša a Ľudovíta
Dobiáša pestovať turistiku. Na pobyt v prírode využívali hlavne prázdninové mesiace. Na
turistických súťažiach dosahovali od začiatku dobré výsledky a prebojovali sa dokonca i na
celoštátny prebor v Českej Třebovej.
Oficiálne bol turistický oddiel TJ Tatran Jablonica založený v roku 1976 pod vedením
Júliusa Pšenka. Turistika v Jablonici dosiahla vyššiu kvalitu a širší rozsah, keď sa stal predsedom
Stanislav Hamerlík. Činnosť oddielu organizoval letné a zimné turistické zrazy a zúčastňoval sa
turistických podujatí v Československu a v posledných rokoch na Slovensku. Každý rok sa
uskutočnilo viac ako 30 podujatí, na ktorých sa zúčastňujú desiatky turistov, aj neorganizovaných.
V 90. rokoch 20. storočia sa odbor turistiky stal samostatným subjektom. Premenoval sa na
Klub slovenských turistov Jablonica. Predsedovi KST Jablonica Stanislavovi Hamerlíkovi pomáha
aj manželka Vilma, Ladislav Tichý s rodinou, z mladých najmä Ľubomír Peterka, pani Anna
Šullová a ďalší. V rámci klubu vznikol Turistický oddiel mladých. Klub spolupracoval aj s
turistickým krúžkom pri Zákl. škole kde vtedy pôsobila ako učiteľka členka KST Mgr. Oslejová.
Od roku 1991 Klub každoročne poriada pochod 3 hrady Malých Karpát, ktorý je zverejnený
v regionálnom, krajskom aj celoslovenskom kalendári turistických podujatí a v časopise Krásy
Slovenska ako aj v ďalších médiách a navštevovaný turistami zo širokého okolia. Členovia klubu sa
zúčastňujú tiež ostatných podujatí poriadaných odbormi KST v našom regióne.
Klub poriadal aj ďalšie podujatia regionálneho charakteru, napr. 12.- 14. 2. 1993 Okresný
zimný zraz turistov, v rokoch 1998, 1999 a 2003 Okresný letný a regionálny zraz turistov, v roku
1995 Okresné kolo turisticko-branných pretekov. V roku 1995 pri 50. výročí oslobodenia obce
usporiadal pre našich občanov 8.mája pochod Jablonická 15-ka. Od roku 2003 každoročne poriada
aj Regionálny cykloturistický zraz, zameraný na poznávanie prírody, histórie a kultúrnych
a technických pamiatok okolia našej obce. V roku 2011, kedy sa uskutočňuje už 9.ročník, plánujeme
na tomto zraze navštíviť rozhľadne, postavene z prostriedkov EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce.
V roku 1999 sa klub zúčastnil na 36. okresnom zimnom zraze turistov na Rozbehoch, pochodu 100
jarných kilometrov na Dobrú Vodu a pochodu Sobotišťskými kopanicami, v lete zorganizovali 39.
okresný letný zraz turistov, ktorého sa zúčastnili 60 mladí turisti nielen z Jablonice, ale aj zo
Studienky, Holíča a Senice. V rámci neho vyšli na hrad Korlátko, na Bukovú, Katarínku a Rozbehy.
Jablonický klub sa 4. až 11. 7. 1999 zúčastnil aj Celoslovenského zrazu turistov v Betliari a do
konca roka ešte na Senickej mašírovke a v Holíči na podujatí Po cestách Márie Terézie, zúčastnil sa
tradičných vyšších podujatí, z ktorých najdôležitejšia bola účasť na Majstrovstvách regiónu Záhorie
v turistickej zdatnosti v Studienke. Jablonicu reprezentovali tri hliadky TOM , a to mladšie
dorastenky Katarína Smetanová a Lenka Oravcová, starší žiaci Ivan Šimek a Vladimír Regásek,
mladší žiaci Daniel Šimek a Martin Búran. Mladšie dorastenky sa umiestnili na 3. mieste a postúpili
do krajského kola, kde obsadili tiež 3. miesto
V roku 2000 sa zapojil do štafety Eurorando a pripol stuhu našej obce a klubu na štafetový
kolík, ktorý putoval celou Európou. V roku 2011sa členovia zapojili do štafety Eurorando pri
sútoku Moravy a Dyje, kde sa v rámci propagácie ochrany vôd zlievali vody z prameňov strednej
Európy. V spolupráci s obecným úradom odbor KST zabezpečil vyznačkovanie cyklotrasy, ktorá
spája Malokarpatskú a Záhorácku cyklomagistrálu cez hrebeň Malých Karpát okolo hájovne
Suchánka s napojením na rekreačné areály pri obci Dobrá Voda.
Každoročne sa členovia Klubu zúčastňujú na zimných a letných regionálnych zrazoch –
Rozbehy, Holíč, Stará Myjava, Javorina, Sobotište, Studienka a iné. Od vzniku Klubu pravidelne
asi 30 počet členov sa aktívne zúčastňuje na Letných celoslovenských zrazoch turistov, ktoré sú
poriadané v atraktívnych častiach Slovenska – Slovenský Raj, Tatranská Lomnica, Betliar, Ružiná,
Počúvadlo, Manínska tiesňava, Bardejov, Terchová, Rajecká dolina, Buková, Dubník, Roháče,
Pohorelská Maša, Demänovská dolina, Pieniny, Kysuce, Kunov, Orava, Turčianska kotlina a iné.

Menej pravidelne a v menšom počte z časových a finančných dôvodov na zimných zrazoch –
Kremnické vrchy, Kysuce, Orava, Revúca, Bezovec, Javorina, Banská Bystrica a naposledy Poltár.
Členovia klubu reprezentujú obec aj Slovensko i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňujú pochodu
Slovácké vinohrady, v roku 2005 sa zúčastnili medzinárodnej turistickej olympiády v Plzni,
v predchádzajúcich rokoch pochody v Maďarsku v okolí Tatabáni a Ostrihomu, v Rakúsku pri
Neziderskom Jazere a v podhorí Álp, zrazoch turistov v ČR – Bělohrad, Pecka, v roku 2010 Polička
a na spoločných podujatiach na Slovensko-Moravskom pomedzí.
Okrem toho Klub poriada aj menej náročné podujatia v blízkom okolí v Malých Karpatoch,
Myjavskej pahorkatine a Záhorskej nížine, pri ktorých spolupracuje aj s turistickým krúžkom pri
Základnej škole, kde po odchode pani Oslejovej do dôchodku sa jeho činnosť znova úspešne
rozbieha pod vedením učiteľky Hazuchovej a učiteľky Čapkovej a p. Oslejová i po odchode na
dôchodok sa znova venovala pri práci v škole aj zabezpečeniu činnosti turistického krúžku pri ZŠ.
Okrem jednodenných vychádzok sú pre deti zaujímavé aj podujatia s pobytom v prírode v stanoch
alebo na chate. Z týchto detí sa pri trvalom záujme dopĺňa aj žiacky Turistický oddiel mládeže KST
a OT KST má záujem i naďalej túto spoluprácu trvale rozvíjať.
Popri peších a lyžiarskych podujatiach sa v poslednom období rozvíja aj cykloturistika, okrem
spomínaných regionálnych zrazov sa členovia Klubu v roku 2006 zúčastnili aj Slovenského
cykloturistického zrazu v Zlatých Moravciach, Komárne a Bratislave a pravidelne každoročne akcie
Via Danubia v Gabčíkove, otvárania Baťovho kanála v Skalici a na ďalších podujatiach v našom
regióne.
Vďaka finančnej pomoci Obecného úradu v Jablonici si Klub mohol vylepšiť svoju materiálovú
základňu, a tak prilákať do svojich radov ďalších mladých ľudí a deti, ktorým sa venovala Anna
Šullová a Mgr. Oslejová. Napríklad v roku 2000 tvorilo členskú základňu 18 dospelých, 22
dorastencov a 34 žiakov a počet členov sa trvale udržuje nad číslom 40. Vo funkcii predsedu
pokračuje naďalej až doteraz Stanislav Hamerlík. Mládež i časť dospelých majú o tento druh športu
v Jablonici stály záujem a podporu vedenia obce. Do budúcich rokov je treba v rámci generačnej
výmeny zapojiť do organizačnej práce aj členov KST Jablonica z radov mladších ročníkov, nakoľko
časť funkcionárov sa dožila dôchodcovského veku. Svojou činnosťou Klub prispieva popri
športovom vyžití a účelnom strávení voľného času našich občanov aj k dôstojne reprezentácii našej
obce na celom Slovensku ako aj za jeho hranicami.

