
Obec Uhrovec (1358-2018) a KST Kamarát Uhrovec
v spolupráci s Regionálnou radou KST Topoľčany vás pozývajú

UHROVEC

22. až 24. júna 2018

na 57. ročník stretnutia nielen turistov troch okresov

Regionálny zraz turistov
v obci UHROVEC

  8.30, 11.00 - sväté omše v katolíckom kostole, o 10.00 v evanjelickom kostole
  9.00 - bežecký Memoriál Antona Dobeša v Uhrovci, ktorý organizujú priatelia A. Dobeša
12.00 - ukončenie zrazu a odchod všetkých účastníkov domov

  8.30 - otvorenie zrazu zástupcami obce pred Rodným domom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka
  9.00 - hlavná trasa: Striebornica - jaskyňa Melková  - Uhrovské Podhradie - Čerešňová jaskyňa - hrad 

Uhrovec - Hradná jaskyňa - Rovienky - Holý vrch - Jankov vŕšok - Uhrovec = asi 20 km
  9.00 - možnosť návštevy obecného Uhrovského múzea alebo Rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka 
10.00 - ľahšia 10 km trasa: Striebornica - tri jaskyne - hrad Uhrovec a späť do Uhrovského Podhradia
10.00 - cykloturisti si základnú 30 km trasu do Závady, Omastinej a Uhrovského Podhradia môžu 

predĺžiť cyklovýstupom do sedla pod Čiernym vrchom alebo na hrad 
11.00 - 13.00 - na hrade Uhrovec si môžete zakúpiť chutný guláš, ktorý pripraví kastelán Pavel Pavlis
17.00 - súťaž družstiev z jednotlivých klubov KST a z obcí Uhrovskej doliny vo volejbale 
19.00 - stretnutie pred multifunkčným ihriskom, ocenenie víťazných družstiev vo volejbale
19.30 - odovzdanie zrazovej štafety zástupcom obce Klátova Nová Ves, kde bude zraz v roku 2019
             - vystúpenie Folklórnej skupiny Uhrovčan 
20.00 - 22.00 h - folkové a trampské piesne v podaní skupín Pelami, Túlaví, Katea...

Aktuálne informácie u vedúcej organizačného štábu na 0918 514 638, 
aborszekova@gmail.com, na facebooku KST Kamarát Uhrovec, 

www.kstkamarat.com, www.rrkstto.sk, www.uhrovec.sk

16.00 - prezentácia v telocvični ZŠ, športové hry na multifunkčnom ihrisku, prechádzky po okolí
19.00 - beseda s bývalými uhrovskými turistami KST Tatran, aktívnymi v rokoch 1975 – 1986
20.00 - premietanie �lmov o zosnulých horolezcoch Antonovi Dobešovi z Uhrovca a Petrovi Šperkovi

Piatok 22. júna

Nedeľa 24. júna

Sobota 23. júna
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