
SPRÁVA O ČINNOSTI KST LIETAVSKÁ LÚ ČKA ZA ROK 2018 

 

Milí priatelia, členovia KST Lietavská Lúčka, vážení hostia, 

v zmysle platných stanov KST LL, čl.5, predkladám správu o činnosti nášho klubu za 
uplynulý rok 2018. 

Počet členov k 31.12.2018 bol 123. Členské sa od tohto roku zvýšilo o 1 euro, tabuľka 
s hodnotami známok je uvedená v pozvánke na schôdzu. 
 
Pre rok 2018 sme mali naplánovaných a odsúhlasených výročnou členskou schôdzou 
38 podujatí. Zrealizovalo sa 34 akcií, na ktorých sa zúčastnilo 649 turistov. Potešujúca 
je zvýšená aktivita detí a mládeže na našich akciách. 
Veľmi dobrá je spolupráca s našimi družobnými klubmi v Dlhom Poli a poľským 
Bielsko-Biala. 
Hlavnými podujatiami bývajú: 1-dňový lyžiarsko-turistický zájazd v marci, výstup na 
Žibrid – memoriál Štefana Jureckého, 1-dňový výlet do Turčianskej kotliny a návšteva 
aquaparku v Turčianskych Tepliciach, 2-dňový jarný zájazd, výlet s mládežou, dámska 
a pánska jazda, 3-4-dňový jesenný zájazd, čistenie turistických chodníkov a 
silvestrovský výstup na Kľak.  
 
  Január sme začali novoročným stretnutím na Lietavskom hrade (11 turistov). 
42. ročníka výstupu na Čipčie sa zúčastnili 2 naši členovia.  

Začiatkom februára sme usporiadali výročnú členskú schôdzu. Zúčastnilo sa 92 
členov.V termíne 16.-18. februára sa konal 15. ročník zimného prechodu roklinami 
Slovenského raja, ktorý organizuje náš podpredseda Ing. Ján Klučka. Zúčastnilo sa 26 
turistov, z toho 4 Poliaci. Ďalšieho zimného prechodu Kunerad  - Martinské hole (45. 
ročník) sa zúčastnil 1 náš člen.  

Prvú marcovú sobotu organizoval výbor KST Lietavská Lúčka lyžiarsko – 
turistický zájazd na Makov. Účasť bola 17 turistov a 7 detí.  

Počas veľkonočných sviatkov sme usporiadali v spolupráci s KST Dlhé Pole v 
sobotu výstup na Šíp (4 turisti) a v pondelok na Sidorovo (4 turisti). 4 turisti boli v ten 
deň na Kojšovej. 

Začiatkom apríla bolo otvorenie turistickej sezóny na Lietavskom hrade. Účasť 
bola veľmi vysoká, KST Liet. Svinná zabezpečil nádvorie, kde bol kultúrny program, 
podával sa guláš, občerstvenie (30 turistov KST LL). V sobotu 28. apríla 2018 sa 
uskutočnil 41. ročník výstupu na Žibrid – memoriál Štefana Jureckého. Pri pomníku 
padlých hrdinov v II. svetovej vojne bol slávnostný príhovor, báseň, kladenie vencov 
a kytíc za účasti hostí, zástupcov samosprávy, žiakov ZŠ Lietavská Lúčka, občanov 
a turistov. Spevácka skupina Lúčanka podporila svojimi piesňami  slávnostnú 
atmosféru. Turisti sa potom odviezli autobusom do Jasenového, odkiaľ ide trasa na 
Žibrid, ďalej cez Budzogáň na lúku v Pastúchu. Od skorého rána tam varili guláš naši 
turisti, ktorým patrí veľká vďaka. Ukončenie bolo veľmi príjemné, guláš skvelý 
a počasie nám prialo. Akcie sa zúčastnilo 101 zaregistrovaných turistov. Prišiel aj 
autobus s poľskými turistami, prišli turisti z Popradu a z KST Spišská Nová Ves.  



V sobotu 12. mája pripravil výbor KST Lietavská Lúčka autobusový zájazd do 
Turca. Z Turčianskej Štiavničky sme stúpali horou popri teplických serpentínach 
a časť turistov ešte prešla ku Katovej skale. Po túre sme navštívili aquapark 
Turčianske Teplice, kde sme príjemne relaxovali. Zúčastnilo sa 17 turistov, z toho 1 
dieťa. V máji organizoval KST Porúbka 22. ročník jarného prechodu Skaliek. 
Zúčastnilo sa 6 našich členov. Nasledujúci deň sme sa 9 zúčastnili akcie KST Dlhé 
Pole. Navštívili sme Dúpnu jaskyňu v Pružine so speleológom p. Kortmanom. 
Nasledoval výstup na Podskalský Roháč. 

Výbor KST Lietavská Lúčka tradične organizoval posledný májový víkend 
jarný zájazd. Boli sme na Babej hore s ubytovaním pri Oravskej priehrade. Prvý deň 
sme vyšli zo sedla Krowiarki (PL) na Babiu horu. Odtiaľ sa skupina zdatných turistov 
vydala na Malú Babiu horu a všetci sme sa stretli na Slanej vode. Druhý deň sme 
navštívili Oravice, prešli sme Juráňovu dolinu a niektorí relaxovali v bazénoch. Účasť 
35 turistov a 2 deti. 

V sobotu 2. júna sme pripravili pre mládež ZŠ Lietavská Lúčka výlet na 
Donovaly a ich atrakciu Habakuky. Zúčastnilo sa 18 detí a 12 dospelých. O týždeň 
sme sa 4 zúčastnili akcie KST Dlhé Pole do rovnakej lokality. Vystúpili sme 
v Korytnici, prešli Kozie chrbty a došli na Donovaly. 
V júni sa tradične konali pánska a dámska jazda. Páni boli minulý rok opäť  na 
bicykloch. Navštívili južnú Moravu – Valtice a Lednice. Popri najazdených 
kilometroch navštívili aj tradičné moravské viechy s dobrým vínom. Dámy boli 
v Západných Tatrách a vystúpali cez Otrhance na Jakubinú.  
Na prelome júna a júla sa konal 51. zraz vysokohorských turistov v Tatranskej 
Lomnici, zúčastnilo sa 15 turistov nášho klubu. 
 Letného výstupu na Kľak začiatkom júla sa zúčastnili 3 naši turisti. 
14.7. sme usporiadali autobusový zájazd na Skalku pri Kremnici (via ferrata). Odvážni 
zliezali feraty, my ostatní sme prešli na Krahule, cestou sme zbierali bylinky a  boli 
sme na rozhľadni. Účasť 28 turistov. 

V sobotu 8. septembra sa uskutočnil 6. ročník výstupu na Veľký Rozsutec,  
usporiadateľ VÚC, Krajská knižnica v Žiline. (4 turisti)  

V dňoch 14.9. až 16.9. usporiadal výbor KST Lietavská Lúčka jesenný zájazd 
do  Slovenského krasu (účasť 49 turistov). Prvý deň sme navštívili jaskyňu Aggtelek 
a Silickú ľadnicu. Druhý deň sme boli v Zádielskej doline, na Turnianskom hrade 
a popoludní v mauzóleu v Krásnohorskom Podhradí. Tretí deň sme si pozreli okolie 
Krásnohorskej Dlhej Lúky, kde sme boli ubytovaní, potom sme sa presunuli na 
prehliadku kaštieľa Betliar a jeho záhrad. Cestou domov sme sa zastavili v Štítniku na 
prehliadku kostola. 

V nedeľu 16.9. sa konal 10. a záverečný ročník memoriálu Louisa Crosa 
v Malej Čiernej.  

 V sobotu 13. októbra boli 17 žiaci a 2 pani učiteľky ZŠ LL na čistení 
turistických  chodníkov. Patrí im zato veľká vďaka. Naši 11 turisti boli v ten deň na 
ukončení letnej turistickej sezóny v Malej Fatre. Prešli cez Šútovský vodopád, 
Mojžišove pramene do Vrátnej. 

V novembri sme sa zúčastnili výstupu na Brodnianku a absolvovali sme 
zamykanie Kysuckej brány (13 turistov). 



V decembri sa uskutočnili viaceré turistické podujatia: 1.12. výstup na Sivý vrch (15 
účastníkov), 8.12. vychádzka za vianočnou vetvičkou (2 turisti), 26.12. Štefanský 
výstup na chatu pod Suchým (3 turisti) a 31.12. silvestrovský výstup na Kľak – 31. 
ročník (29 účastníkov v autobuse). 
 
Chcem sa poďakovať členom  VV KST LL , ktorí nám pripravili tieto akcie po 
všetkých stránkach – od organizačnej ( ubytovanie, stravovanie, doprava )  po 
programovú ( s plánom akcií, popisu trás, mapami, výškovými prevýšeniami a pod.).  

Milí turisti, dostali ste plán akcií na rok 2019. Opäť je to rámcový program, tvorili sme 
ho v širšom kolektíve, máte stále možnosť dať k nemu pripomienky. Verím, že aj tento 
rok bude rovnako činorodý a úspešný. 

Vážení priatelia,  

na záver mi dovoľte v mene VV  popriať Vám všetkým pevné zdravie, chuť do 
turistických akcií, nech Vás neodradí zlé počasie ani iné problémy. Prajem Vám , aby 
bol tento rok taký úspešný ako minulý ! 
 
Ďakujem za pozornosť. 

 
 


