SPRÁVA O ČINNOSTI KST LIETAVSKÁ LÚČKA ZA ROK 2020

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 2020.
Počet členov k 31.12.2020 bol 114 a 3 priateľskí členovia.
Rok 2020 prebiehal pod ohrozením Covid-19, čo ovplyvnilo aj našu aktivitu.
V priaznivejšom období sme sa stretli vo väčšom počte a vyrazili do hôr,
v nepriaznivom období si malé skupiny robili vlastný program.
Pre rok 2020 sme mali naplánovaných a odsúhlasených výročnou členskou schôdzou
38 podujatí. Zrealizovalo sa 24 akcií, na ktorých sa zúčastnilo 442 turistov.
Individuálnych akcií bolo 12, zúčastnilo sa ich 89 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 sú : 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.
1.1.2020 str Novoročné stretnutie na hrade Lietava – 44. ročník
4.1. so
Zimný výstup na Čipčie – 44. ročník
6.1. po
Trojkráľový výstup na kamenité
19.1. ne
Zimný prechod martinskou ferratou
25.1. so
Výstup na Javorník (KST Dlhé Pole)
25.1. so
Výstup na Žibrid
1.-2.2. so-ne
14.2. pi
21.-23.2. pi-ne
29.2. so

30 účastníkov
10 účastníkov
15 účastníkov
4 účastníci
8 účastníkov
2 účastníci

Babia hora s KTW Bielsko-Biala – 6. ročník
16 účastníkov
Výročná členská schôdza
73 účastníkov
Zimný prechod roklinami Slovenské raja – 17. roč.
12 účastníkov
Zimný prechod Kunerad – Martinské hole – 47. roč. 5 účastníkov

7.3. so
7.3. so

Čičmany – lyžiarsko-turistický zájazd
Festival „Vysoké hory“ – 26. ročník

10 účastníkov + 2 deti
2 účastníci + 15 detí

30.5. so

Skalky – jarný prechod – 24. ročník

6 účastníkov + 1 dieťa

18.-21.6. št-ne
Pánska jazda – Pieniny
9 účasníkov + 4 nečlenovia
19.-21.6. pi-ne
Dámska jazda – Banská Štiavnica
16 účastníčok + 1 nečlenka
25.-28.6. pi-ne 53. zraz vysokohorských turistov – Tatranská Lomnica 9 účastníkov

4.-5.7. so-ne Jarný zájazd – Tribeč

41 účastníkov + 2 deti

8.8. so Liptovské Revúce – ferrata, Rakytov, náučný chodník Čierny kameň
33 účastníkov + 6 detí
5.9. so Pamätný výstup na Veľký Rozsutec – 8. ročník
12.9. so Korytnica – Kozí chrbát – Donovaly

2 účastníci
35 účastníkov + 1 dieťa

10.10. so Kunerad – Martinské hole, ukončenie letnej turistickej sezóny
24 úč.
25.10. ne Jasenové – Žibrid – Budzogáň
10 účastníkov + 3 deti
8.11. ne Magura a Temeš
Poluvsie – Skalky – Porúbka
15.11. ne Radoľa – chaty pod Ostrým – Zástranie – Dubeň
17.11. ut Vrátna – Snilovské sedlo – Strečno
Veľký Lysec
21.11. so Dlhé Pole – Javorník – Budatín
Stará dolina - Kraviarske – Baraniarky – Starý dvor
22.11. ne Lietavský hrad
28.11. so rozhľadňa Tábor, Kysucké Nové Mesto

3 účastníci
5 účastníkov + 1 dieťa
15 účastníkov + 3 deti
1 účastník
3 účastníci
10 účastníkov
1 účastník
5 účastníkov + 1 dieťa
10 účastníkov

4.-6.12. pi-ne Makov
12.12. so Za vianočnou vetvičkou
26.12. so Liet. Závadka – Biela skala – Roháčske sedlo
31.12. št Skalky

8 účastníkov
8 účastníkov + 3 deti
15 účastníkov + 1 dieťa
16 účastníkov + 4 deti

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 údajmi a pod.).
Milí turisti, na stránke nájdete nový plán akcií na rok 2021. Dúfajme, že sa situácia
s Covidom zlepší a akcie sa uskutočnia.

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 zdravší ako minulý !
Danka Rosinčinová, predseda

