
KST PORÚBKA 2014
Naše turistické chodníčky



Výstup na Čipčie 4.1.2014
Prvou turistickou akciou v novom roku 2014 bol ako zvyčajne „Výstup na
Čipčie „.

V sobotu 4.januára sa konal už 38.ročník. Z nášho turistického oddielu
sa akcie zúčatnilo 10 turistov. Počasie tento rok moc neprialo. Sneh
nebol žiadny, ale blata zato bolo dosť. Po registrácii v KD sme sa vybrali
smerom  na 926 m vysoký kopec. Cesta bola celkom v pohode, aj
viditeľnosť. Ale na vrchole bola hmla a nemohli sme si vychutnať
výhľad na okolitú krajinu. Tak sme si poopekali slaninku, špekáčiky, každý, čo si priniesol. Ešte zopár
fotiek a po občerstvení sme sa vybrali na cestu späť.

Po návrate do dediny sme sa ponáhľali do kultúrneho domu, kde už sa rozbiehala veselá zábava.  Vo
veselej nálade sme sa zabávali a tancovali až do večerných hodín. Niektorí odišli domov skôr
a niektorí ostali až do konca. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto skvelej akcie.



Otvorenie jarnej turistickej sezóny 2014 „100 jarných
kilometrov „ na Lietavskom hrade – 12.4.2014

Akciu organizoval ako každoročne KST Lietavská Svinná. Z nášho turistického oddielu sa zúčatnilo 12
turistov. Počasie bolo nádherné, pravé jarné. Slniečko krásne svietilo, takže sme si vychutnávali
prebúdzajúcu sa prírodu. Celá akcia sa konala asi 200 m od Lietavského hradu, kde bolo pre
zúčastnených pripravené občerstvenie vo forme chutného gulášu. Po slávnostnom príhovore,
spoločnom zaspievaní slovenskej hymny sme si prezreli Lietavský hrad a spravili pár pekných fotiek
na pamiatku.



Hnilická Kýčera – 8.5.2014

Dňa 8.5.2014 sme sa zúčastnili výstupu na
Hnilický Kýčeru v Malej Fatre.  Táto akcia sa
koná každoročne pri príležitosti oslobodenia
našej vlasti. Východiskovým bodom je dolina
v Kamennej Porube, kam sme sa priviezli
autami. Počasie sa ukazovalo celkom
v pohode, aj slniečko sa ukazovalo. Terén bol ale mokrý a ako sa ukázalo pri stúpaní na vrchol aj
značne blatistý. Navyše pri príchode do sedla v n.m. 1027,8 m nám začalo aj trochu pršať. Našťastie
dážď po chvíľke ustal a my sme si mohli poopekať prinesenú slaninku. Po občerstvení sa niektorí
vybrali individuálne na samotný vrchol Hnilickej Kýčery.  V sedle sa pri príležitosti oslobodenia a na
pamiatku padlým vojakom konala slávnostná sv.omša.  Po jej skončení sme sa vybrali na cestu späť,
ale najprv sme si ešte pozreli hrob neznámeho vojaka.  Cestu dole sme absolvovali po inej trase ako
nahor. Počas nej sme sa kochali  krásami okolitej prírody a krajiny.

Na tomto výstupe sme sa s našimi turistami zúčatnili po prvý raz a v peknom počte 13 turistov. Akciu

organizoval Rudolf Rybárik.



18.ročník výstupu na Skalky – 17.5.2014
Akcia, ktorú organizuje náš turistický oddiel každoročne v máji, je „Výstup na Skalky“. Termín
konania je polovica mája a tento rok to bol už 18.ročník. Dva dni pred akciou 4 členovia nášho klubu
pod vedením Laca Frku sa vybrali na označenie a vytýčenie trasy.  Bohužiaľ tento rok,  počasie nás
opäť sklamalo a pred samotnou akciou dosť hodne pršalo. Takže to ovplyvnilo celkovú účasť, ktorá
bola len 43 turistov, z toho 18 členov nášho turistického oddielu.  Ale ani menší počet zúčastnených
nebránil tomu, aby sme si spoločne prešli vyznačenú trasu a vystúpili na vrchol Skaliek. Po návrate do
kultúrneho domu, kde nás už čakal uvarený gulášik a čapované pivko, sme sa zabavili pri tanci. Naši
priatelia – turisti z Turia priniesli so sebou aj gitaru, tak sme si pekne spoločne aj zaspievali.
Atmosféra bola úžasná.

Po odchode všetkých našich hostí sme pekne poupratovali kultúrny dom a už sa tešíme na ďalší
ročník tejto obľúbenej akcie. Hlavne, aby počasie vyšlo .........



Banská Štiavnica – 11.-13.6.2014

V dňoch 11.-13.6.2014 naša kamarátka - turistka Janka
Mikundová organizovala pre náš oddiel víkendovú akciu
v Banskej Štiavnici.

V piatok poobede sme sa vybrali autami smer Banská
Štiavnica. Ubytovanie sme mali zabezpečené v blízkosti
tajchu Klinger, a tak sa aj toto miesto nášho ubytovania
nazývalo.  Bol to poschodový rodinný dom, kde sme sa
všetci spoločne ubytovali, dievčatá osobitne a chlapi
osobitne. Po vybalení a privítaní sme sa vybrali na
obhliadku okolia.  Večer sa niektorí z nás zúčastnili nočnej
prehliadky Starého zámku. Po návrate na miesto
ubytovania sme večer poopekali, spoločne zaspievali.

Na druhý deň ráno, sobotu, sme sa vybrali na prehliadku do banského múzea, navštívili sme Nový
zámok, prezreli sme si mesto. V ten deň sa tu konali kultúrne slávnosti, kde sme si pozreli program,
ktorý tu prebiehal.  Potom unavení sme vystúpali do nášho ubytovania a večer sme relaxovali
v sudovej saune.

Posledný deň nášho výletu, časť turistov sa po raňajkách vybrala na cestu domov. Cestou sa ešte
zastavili na Kalvárii v Banskej Štiavnici. A ostatní sa rozhodli pre výlet na Sitno, najyšší vrch
Štiavnických vrchov, vysoký 1009 m.  Počasie bolo krásne, slnečné. Po výstupe na vrchol sme si
z historickej rozhľadne, ktorá poskytuje kruhový výhľad na okolitú krajinu, pozreli napr. Kremnické
vrchy Vtáčnik, Tríbeč, Inovec Zobor, Poľanu . Pri dobrej viditeľnosti vidieť Nízke Tatry, ale aj
maďarskú Matru. Cestou späť sme si pozreli zrúcaninu starého kamenného hradu. Túru sme
ukončili kúpaním v jazere Počúvadlo.

Nakoniec sme sa plní nových zážitkov vydali na spiatočnú cestu domov.





Cykloturistika 29.6.2014

Poslednú júnovú nedeľu, keď bol krásny slnečný deň, sme si vyrazili na bicykloch na nenáročnú
cyklotúru do blízkeho okolia. Tejto akcie sa zúčastnilo 6 turistova organizoval ju Eman Porubčanský.
Nasadli sme na bicykle a vydali sme sa cez Lietavskú Lúčku do Bánovej – Hôrky – Bitarová – Brezany –
Lietava a naspäť do Porúbky.

Trasa bola nenáročná, podarilo sa ju zvládnuť všetkým. Za odmenu sme si potom pochutnali na
chladenom pivku.



LEDNICE-VALTICE  3.-5.10.2014

V dňoch 3.-5.10.2014 sme sa zúčatnili dlho plánovanej
a očakávanej akcie na vinobraní na južnej Morave.

V piatok v doobedňajších hodinách sme si to autami namierili do Lednice, kde sme mali zabezpečené
ubytovanie. Cestou sme ešte navštívili Štefánikovu mohylu na Bradle a Baziliku Sedembolestnej panny
Márie v Šaštíne.

Po príchode na miesto ubytovania do Penziónu „Pohádka“v Lednici, kde sme boli srdečne privítaní našimi
domácimi, sme sa vybrali na obhliadku mestečka.  Večer sme absolvovali ochutnávku vín v sklípku, ktorú
nám zabezpečil a pripravil náš domáci.

Na sobotu ráno sme si naplánovali prehliadku zámku a zámockého areálu v Lednici,ktorý je súčasťou
Lednicko-valtického areálu, zapisaného do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Počasie bolo trochu chladné, ale našťastie nepršalo.  Areál rozľahlého  zámockého parku sme si pozreli aj
z konského koča, na ktorom sme sa previezli. Potom nás už čakala jedna z prehliadkových trás na
tunajšom zámku.  Poobede sme sa presunuli autobusom do neďalekých Valtíc, kde sa konalo vinobranie.
Tu sme najprv navštívili Zámecké vinařství v podzemí – prehliadka podzemia spojená s ochutnávkou vín.
Potom nasledovala prehliadka mesta. Na námestí, kde sa konalo vinobranie,  sme ochutnali ponuku
stánkov s občerstvením a pozreli sme si kultúrny program, ktorý tu prebiehal.

Podvečer  sme sa individuálne vracali do našej „Pohádky“. Večer sme si ešte pozreli ohňostroj, ktorý sa
konal pri príležitosti otvorenia lázeňskej kolonády v Lednici.

Posledný deň nášho pobytu, v nedeľu, sme ešte navštívili „Januv hrad“,  umelú zrúcaninu historického
hradu, ktorý je tiež súčasťou Lednicko-valtického areálu.  Znova sme si prešli zámocký park a po
neskoršom obede sme sa vydali na cestu domov.







Prechádzka okolím Porúbky

Na nedeľu  26.10.2014 sme si naplánovali turistickú
prechádzku okolím Porúbky spojenú s varením gulášu.

Stretnutie sme mali v Požiarnej zbrojnici, kde už naši
kuchári pripravovali chutný gulášik.  Nechali sme ich
v kľude variť a ostatní sme sa vybrali na malú
prechádzku do lesa.

Po návrate sme si pochutnali na výbornom guláši.
Jesenné  počasie už bolo chladné, nie moc vhodné na
sedenie vonku.  Napriek tomu sme si vo veselom
rozhovore zaspomínali na naše akcie a zotrvali sme
skoro až do večera.

Tejto akcie sa zúčastnilo spolu 24 členov nášho turistického oddielu.



Ukončenie r.2014 –
Vianočná opekačka
Dňa 28.12.2014 sme sa vybrali do lesa na
prechádzku.  Zišli sme v dosť hojnom počte,
bolo nás spolu 20. Každý mal v ruksaku
pripravené niečo na opekanie.  Na zohriatie
nám naša Dáška s Lacom uvarili skvelý punč.
Po malej prechádzke sme našli miesto
vhodné na opekanie aj posedenie.  Založili
sme si oheň a opekačka mohla začať.
Pochutnávali sme si na slanine, klobáske,

punči, aj maškrtách upečenými na Vianoce, ktorými sme sa chceli pochváliť. Zohrievali sme sa pri
ohníku. Keď nám už začalo byť chladno, pobrali sme sa na cestu späť. Cestou sme sa ešte zastavili
u našej kamarátky Janky, ktorá nás už čakala s uvarenou kávičkou a čajom.  Priniesli sme si aj
harmoniku a nakoniec sme si aj spoločne zaspievali.




