
S P R Á V A z činnosti odboru turistiky pri TJ Strážov Pružina za rok 2016 

 

Vážení turisti, milí priatelia,  aj keď už je február, no v takomto zložení sme sa ešte 

spolu nestretli, prajem všetkým aj v tomto roku pevné zdravie, veľa elánu a nech sa nám 

spoločne darí. 

 Chcem Vás oboznámiť, čo sa nám v roku 2016 z toho, čo sme naplánovali podarilo, ale 

aj nepodarilo splniť. Najskôr chcem informovať, že v roku 2016 sme evidovali 23 členov 

a niekoľko priaznivcov, ktorí zatiaľ členmi nie sú. Záujem o členstvo prejavili ďalší 3 

záujemcovia. V roku 2016 sme začali činnosť trojkráľovým pochodom na Mojtín za hojnej 

účasti nielen našich členov. Vo februári sme sa stretli na členskej schôdzi obdobne ako dnes, 

bilancovali sme rok predchádzajúci a prijali plán akcií. V marci sme boli na Kľaku, niektorí 

turisti sa zúčastnili pravidelného aprílového pochodu J-25-ka. 1. mája sme uskutočnili už 41. 

ročník výstupu na Strážov za účasti takmer 500 nadšencov za priaznivého počasia. Vďaka 

obecnému úradu si mohol každý účastník odniesť pamätný list a pero z výstupu. Výťažok 

z tohto podujatia bol 208,-€. Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o bezproblémové 

zvládnutie tohto podujatia ako i p. Mirovi Cvengrošovi za prípravu plagátov a návrh pamätných 

listov a to nielen z tohto podujatia. Vďaka patrí aj starostovi Michalovi Ušiakovi za jeho 

ústretovosť pri  tlači pamätných listov, na ktoré  sme od  Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu v Považskej Bystrici prijali dotáciu v sume 300,- €.  

V m. r. sme boli spolu v Malej Fatre, pretože mnohí ešte toto nádherné zákutie 

Jánošíkových dier nenavštívili. Začiatkom júna sme zorganizovali brigádu pri úprave 

odpočívadiel a ich okolia, kosili trávy. Príjemným osviežením po vydarenej brigáde bolo 

zaslúžené občerstvenie a posedenie. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 

brigády zúčastnili, ale aj tým, ktorí nás prišli povzbudiť a tak sme spojili príjemné s užitočným.  

Pravidelnou akciou pre našich turistov je viacdňový pobyt v Tatrách – Vavrišove. 

Minulý rok sme počas pobytu navštívili Demänovskú jaskyňu, ktorý výlet sme doplnili aj 

atrakciou pre deti. Nechýbalo osvieženie v Podbanskom Permone. Táto akcia vďaka Vám 

všetkým, ktorí sa jej zúčastňujete, je určitou perlou našej činnosti.  

Žiaľ, v lete sa nám nevydarilo navštíviť plánované hrady a zámky, čo môžeme napraviť 

v tomto roku. V návrhoch bola plánovaná aj návšteva Prahy, ktorú sme potom po diskusii 

s viacerými členmi zrušili.  

Od jari do jesene sme boli niekoľkokrát  na cyklotúrach, avšak v Dohňanoch pri 

rozhľadni sme neboli, preto aj toto podujatie by sme chceli zorganizovať v tomto roku.  

10. 9. pripravili cykloturisti z miestneho KEC klubu pravidelný cyklo maratón, kde sme 

boli opäť nápomocní  na trasách, nakoľko táto akcia je nadštandardná a vyžaduje si veľké 

nadšenie a pomoc. Aj touto cestou ďakujem členom, ktorí pomohli. V prvú októbrovú nedeľu 

bola opäť pri jaskyni Kortmanka populárna akcia „Strážovské vrcholenie“, ktorú organizujú 

Jaskyniari JKSV na čele s B. Kortmanom a Mikroregión Strážovské vrchy, ktorého členom je 

aj naša obec. Toto podujatie sa teší obľube nielen u turistov, ale aj ostatných nielen z Pružiny, 



ale aj Čelkovej Lehoty, Prečína, Sádočného, Záskalia a z iných členských obcí MRSV. Raritou 

v minulom roku  bolo aj spúšťanie niekoľkých účastníkov priamo do priepasti.  

Milou akciou bola v novembri aj beseda s jaskyniarmi, spojená s premietaním filmov o 

jaskyniach a z ich činnosti spolu s ukážkami  predmetov z jaskýň. Podujatie bolo hlavne vďaka 

jaskyniarom výborné, len škoda, že ani z našej obce nebolo dosť návštevníkov. Verím, že takúto 

akciu si zopakujeme, pretože je na škodu veci takéto filmy nevidieť, keď podmienky 

k premietaniu v našej obci v KD máme dobré.  

V decembri sme boli na tradičnom vianočnom pochode v Čičmanoch a Silvester sme 

oslávili za ukážkového počasia na Strážove. Toto podujatie je vyhľadávanou akciou v širokom 

okolí a v minulom roku  Strážov navštívil rekordný počet účastníkov. Na Silvestra sme si 

odniesli okrem pekných príveskov, aj krásne zážitky. 

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dobrému zvládnutiu našich akcií, ale aj 

za účasť na brigádach. Pomohlo rozdelenie do skupín a tak sa urobilo viac. Ešte raz chcem 

poďakovať starostovi obce za priazeň a podporu  pri organizovaní  turistických akcií, p. 

Miroslavovi Gabrišovi za zabezpečenie chaty vo Vavrišove, ale aj Vám všetkým, ktorí ste 

prispeli k tomu, aby sme sa cítili na akciách dobre, aby sme si oddýchli a načerpali nové sily aj 

do všedných dní.                                          

                                                                                       

 

 

 


