
 1.roč. Memoriál Tomáša Kotúča – Turiec 2015 na bicykli

Termín : 8.8.2015

Trasa : Košťany nad Turcom – Trebostovo-    
                    Trnovo – Valča – Kláštor pod Znievom – 
                    Socovce – Laskár – Valentová – Rakovo –
                    Príbovce -  Košťany nad Turcom

Účastníci : 7
                
nečlen:      2

  
Na  sobotu  8.8.2015  bola  predpoveď  počasia  priaznivá,  tak  sme  sa  vydali  na
plánovanú cyklotúru do Turčianskej záhradky. 
Počas celého dňa bolo krásne slnečné počasie a veľmi teplo (34 °C).  
Najskôr  sme  sa  stretli  na  vrútockom  cintoríne,  kde  sme  si  zapálením  sviečok
pripomenuli nášho zosnulého člena a kamaráta Tomáša Kotúča. 
Autami sme sa dopravili na miesto stretnutia – Košťany nad Turcom. Odtiaľ sme sa
ráno o 9:45 vydali  po modrej  cykloznačke smerom na obec Trebostovo.  V dedine
sme odbočili vľavo a pokračovali sme cez Trnovo do Valče. Vo Valči sme si urobili
prvú  prestávku  v miestnom  moderne  zariadenom  pohostinstve.  Po  krátkom
občerstvení  sme  pokračovali  vpravo  cez  obec  až  sme  nastúpili  na  lesnú  cestu
vedúcu Slovianskou dolinou na vrchol kopca. Tam sme sa rozdelili a jedna skupinka
pokračovala dole lesnou cestou vedúcou popri starej kaplnke panny Márie do obce
Kláštor pod Znievom. Druhá skupinka sa vydala do Kláštora slnečnou poľnou cestou
vedúcou cez krásne lúky s výhľadom na okolie.  
V Kláštore  sme navštívili  kostol  Panny Márie,  ktorý  v súčasnosti  reštaurujú  a tiež
Pamätnú izbu obce, ktorou nás sprevádzala miestna obyvateľka. Dozvedeli sme sa
históriu obce, jedného z prvých slovenských gymnázií i o jej slávnych absolventoch.
Po  krátkej  prestávke  na  obed  sme  pokračovali  popri  plničke  minerálnej  vody
Kláštorná  do  obce  Socovce.  Tu  si  niektorí  z nás  vyšli  ku  kaplnke  na  cintoríne.
Nastúpili sme na zelenú cykloznačku.  Po prudšom stúpaní sme sa dostali cez obec
Laskár  do  Valentovej,  kde  sme  sa  zastavili  na  bio  farme,  aby  sme si  kúpili  ich
výrobky. V Rakovom sme si doplnili vodu a zišli sme do obce Príbovce. Naša trasa
viedla pozdĺž trate poľnou cestou  k obci Košťany nad Turcom, kde sme prechádzali
pristávacou plochou miestneho letiska.  Pri autách sme sa rozlúčili  a vydali  sa na
cestu domov.        

Vo Vrútkach 8.8.2015          Miroslava Junasová


