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LIETAVSKÝ HRAD 

 
V sobotu 11.4.2015 sa na Lietavskom hrade  

konalo otvorenie  jarnej turistickej sezóny.  

Všetci zúčastnení turisti sa tešili z pekného 

počasia, ktoré tejto akcii prialo a tí si ho naplno 

vychutnali. Tiež si pochutili na výborom guláši, 

ktorý organizátori pripravili. Turistická sezóna 

bola zahájená spoločne zaspievaním slovenskej 

hymny a potom aj iných slovenských ľudových  

piesní. 
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3.5.2015 
 

Výstup na Polom 
 

V nedeľu 3.5.2015 sa niekoľko našich turistov zúčastnilo 

Tradičného hviezdicového výstupu na Javorinu nad 

Stráňavami, ktorý sa každoročne koná pri príležitosti 

oslobodenia našej vlasti. Po nenáročnej túre sme sa dostali 

ku pamätníku na jeho vrchole, kde sa konala pietna 

spomienka. Po nakochaní sa  výhľadmi do okolitej krajiny 

a samotnej prehliadke vrchu, sme sa krátko občerstvili . 

Nezotrvali sme však dlho, pretože počasie bolo chladné 

a veterné, a vybrali sme sa po rovnakej trase smerom  do 

Stráňav, kde sme mali zaparkované autá. 

 

 

 

 

 

 

 



SKALKY 

16.5.2015 
 

Tradičný každoročný výstup na Skalky, ktorý organizuje náš 

klub má svoj termín v máji. Tento rok sa konal už jeho 

19.ročník.  

V dnešnú sobotu sa na nás slniečko nehnevalo, tak ako po iné roky a spríjemnilo nám našu akciu.  

Celému výstupu predchádzala príprava trate, ktorú vyznačili niektorí naši turisti v piatok pred výstupom. Taktiež bolo treba 

upraviť terén, odstránením konárov ap. 

V sobotu, ako vždy sme začali zápisom a privítaním turistov v KD. Celkovo sa zaregistrovalo 72 turistov. 

Potom nasledoval samotný výstup na vrchol Skaliek. Tu sme si mohli vychutnať nádherný výhľad do okolia. Po krátkom 

občerstvení nasledoval zostup dole a návrat do KD. Tu už naši „skalní kuchári“ mali uvarený chutný guláš, na ktorom sme si všetci 

pochutnali. Kto chcel sa mohol občerstviť aj pivkom, ktoré sa čapovalo.  

Potom sme sa už všetci spoločne zabavili a zatancovali pri dobrej hudbe. Nakoniec sme sa tešili z vydarenej akcie, ktorú sa nám 

spoločne podarilo zorganizovať . 

  



 

12. – 14.6.2015   ŠTÚROVO 
V piatok 12. júna 2015,  14 členov nášho klubu,  sa vydalo na juh Slovenska  

pozrieť krásy tohto kúta našej vlasti a blízkeho okolia pri maďarských hraniciach. 

Namierené sme mali do Štúrova, kde sme sa okolo obeda ubytovali. 

Po krátkom obede sme sa vybrali pozrieť blízke mestečko Ostrihom. 

Po moste Márie Valérie, ktorý spája tieto dve mestečká, sme sa dostali  

k známej ostrihomskej bazilike. Prezreli sme si interiér tohto monumentálneho chrámu 

a niektorí sme vyšli aj na vyhliadku na jej vrchole. 

 

Po návrate sme si urobili prechádzku po meste a vrátili sme sa na ubytovanie, kde sme 

večer strávili posedením v útulnej pivničke. 

Na druhý deň v sobotu, sme mali naplánovaný výlet do blízkeho Visegrádu. Tu 

uprostred zalesnených kopcov sa nachádza ďalšia historická pamiatka hrad Visegrád, 

ktorý bol strategickým miestom pre Slovanov a v novšej histórii je známy ako miesto 

stretnutia známej Visegrádskej štvorky. Počas prehliadky hradu sme sa kochali krásnymi 

výhľadmi na okolitú krajinu, kde rieka Dunaj sa stáča smerom na juh a ponúka nádherné 

scenérie. 

Sobotné popoludnie, po návrate do Štúrova, sme strávili kúpaním a opaľovaním sa na 

známom kúpalisku Vadaš. 

 

 

 

 



 

Posledný deň nášho výletu sme si spravili malú turistickú prechádzku. Navštívili sme 

blízke pohorie Kováčske kopce, kde sme sa prešli po náučnom chodníku.  

Počasie nám prialo počas celého našeho výletu, bola až takmer neznesiteľná horúčava. 

Takže sme sa museli ochladzovať, či už v pivnici v mieste ubytovania alebo pri 

chladenom pivku. 

 



MORAVSKÝ 

KRAS 

 

11. – 13.9.2015 

Druhý septembrový víkend  sme absolvovali našu dlho plánovanú 

akciu za krásami Moravského krasu. Zúčastnilo sa jej spolu 17 

turistov. 
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Našu plánovanú trasu sme zahájili v piatok 11.9.2015 v doobedňajších hodinách. Cestou do cieľa našej cesty 

sme sa najprv zastavili na Velehrade. Je to najväčšie pútnicke miesto v ČR. Tu sme si prezreli prekrásnu 

velehradskú baziliku a jej najblžšie okolie. Potom našej kroky smerovali do dedinky Modrá, kde sme 

navštívili sladkovodnú expozíciu Živá voda s vodným tunelom. A pokiaľ sme došli do Jedovníc, kde sme mali 

zabezpečené ubytovanie, absolvovali sme ešte prehliadku zámku v Buchloviciach.  
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Druhý deň našej akcie, sobotu, sme mali zarezervovanú prehliadku Punkevních jeskyní spolu s priepasťou 

Macocha. 

Samotná prehliadka pozostávala z troch častí. Jaskyňa s prekrásnou kvapľovou výzdobou, 138,5 m hlboká 

priepasť Machocha a plavba na lodičkách po riečke Punkve. Plavbu loďkou nám vtipne spríjemnil náš mladý 

prievozník, ktorého sme nakoniec odmenili srdečným potleskom.  

Sobotné popoludnie sme strávili návštevou malej dediny Křtiny, pútneho miesta, kde sme si pozreli kostol 

Panny Márie a okolie miestneho zámku spolu so záhradou. 

Po návrate na ubytovanie do Jedovníc, sme si ešte urobili prechádzku, okolo miestneho rybníka Olšovec. 

Večer, tak ako ten predchádzajúci, sme strávili všetci spoločne pri krbe na dvore, kde sme si pochutnali na 

dobrom jedle a moravskom burčiaku.  
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Posledný deň nášho výletu, cestou domov, sme ešte navštívili Kroměříž. Tu sme si prezreli arcibiskupský 

palác s jeho prekrásnymi záhradami, ktoré sú zaradené do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

 Po prekrásnom slnečnom dni sme všetci namierili svoju cestu do svojich domovov. 
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V nedeľu 27.9.2015 sa cyklisticky zdatní členovia nášho klubu vybrali na 

menšiu cyklotúru okolím našej obce. Išli sme smerom na Žilinu cez 

Bytčicu, Rosinu,  Višňové a Turie späť do Porúbky. Všetci cykloturisti to 

zvládli bez problémov. Cestou späť sme sa zastavili občerstviť v Turí, 

kde sa konali miestne hody. Aj počasie nám vcelku prialo, takže sme si 

užili pekné nedeľné popoludnie. 

CYKLOTURISTIKA 
 

27.9.2015 

  



10.10.2015  

Jesenná prechádzka spojená s varením 

gulášu. 
 

Našou pravidelnou jesennou akciou je posedenie s varením gulášu a krátkou prechádzkou našim okolím. 

Tento rok počasie tejto akcii neprialo, bolo chladno a sychravo. Aj napriek tomu, aby sme ostali verní tradícii, sme 

si spravili nenáročnú prechádzku na salaš do Lietavskej Svinnej.  

Po návrate nás už čakal uvarený gulášik, ktorý široko-ďaleko rozvoniaval. Po nasýtení sme našli útočisko  

v priestoroch nášho KD, pretože pre nepriaznivé počasie sa nedalo posedieť vonku. 

 

 



 



 

 

 

Vianočná opekačka  
27.12.2015 
 
 
 

Obdobie medzi vianočnými sviatkami sme si spríjemnili našou poslednou akciou v tomto roku. 
Stretli sme sa na malej turistickej prechádzke po lese v našom okolí.  
Prechádzku sme zavŕšili opekaním slaninky a klobásky, podľa toho, čo si kto priniesol. 
 Počas toho sme sa zohriali výborným punčom, ktorý nám ako vždy, uvarila naša Dáška. A keď 
nás podvečerné šero vyhnalo z lesa, tak sme sa všetci rozišli do svojich domovov. 
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