Jednota dôchodcov na Slovensku , Okresná organizácia Rožňava
04931 Rakovnica 19 , ladislavfabian19@gmail.com , č.tel.: 0903439818

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POZVÁNKA
Okresná organizácia JDS Rožňava a ZO JDS Rudná , vás pozývajú na okresnú seniorskú
turistiku :

„ Potulky obcou Rudná a po okolí“
Dňa 23.mája 2017 ( utorok)
Program : 8,00 - 8,30 hod. Príchod účastníkov spojmi verejnej dopravy alebo osobnými
autami pred obecný úrad v Rudnej.
Odchody autobusov z AS Rožňava:7,15/8,00 /8,05 hod. Cestovné 0,50-0,60 €, nad 70 r 0,30 €
8,30 hod. Príhovor zástupcu ZO JDS Rudná, zástupcu Obecného zastupiteľstva
Rudná. Organizačné informácie.
8,45 hod. Prehliadka Baníckeho pomníka (1291-2015). Príhovor o baníckej histórii
Rudnej, p. Juhás.

Štart:
9,00 hod Trasa A: Obecný úrad Rudná –„ Náučný chodník Turecká“
Otvorený 12.12.2015, dĺžka 8,2 km. Po chodníku sú inštalované informačné tabule.
Na vrchole Tureckej (954 m.n.m) je postavená rozhľadňa s výhľadom na široké okolie a za
dobrej viditeľnosti aj na Vysoké Tatry. Na chodníku je možno pozrieť staré banské štôlne. Je
potrebné pribaliť si baterky. Cieľ je pri Altánku na bývalom Banskom závode Rudná.(Baňa).
Trasa je vhodná pre zdatnejších seniorov.
9,00 hod Trasa B: Obecný úrad Rudná -„ Náučný chodník Turecká“ - časť po skalný útvar
„Skalica“ nad obcou Rudná – zvážnicou do cieľa pri Altánku na bývalom Banskom závode Rudná.
Dĺžka trasy cca 4 km.
Trasa vhodná pre menej zdatných seniorov.

9,00 hod Trasa C: Obecný úrad Rudná –Altánok pod „Skalicou“- zvážnicou do cieľa
pri Altánku na bývalom Banskom závode Rudná. Dĺžka trasy cca 1,5 km.
Trasa vhodná pre mobilných seniorov.

12,00 hod-14,00 hod. Spoločné posedenie účastníkov - opekačka - stravovanie z
vlastných zásob a voľná zábava účastníkov.
14,00 hod. Presun verejnou dopravou do Rožňavy.
Odchody autobusov Rudná- AS Rožňava: 14,06/14,28/14,50/15,04 hod.
Cestovné do Rožňavy z Rudnej 0,50 - 0,60 €, nad 70 r. 0,30 €

Dopravu si hradí každý účastník sám.
Účasť na turistike je na vlastné riziko účastníka. !
Mgr. Ladislav Fabián
Predseda OO JDS Rožňava

Organizačné pokyny:
Prihlášky ( ZO JDS - uviesť počet účastníkov) na okresnú seniorskú turistiku zasielajte na
mailovú adresu: gallo.jan@fz.sk alebo telefonicky, správou SMS , na mobil. 0904 101 805
(Ján Gallo)

!!!!!!!!!!!!!!! Do 19.mája 2017 (piatok)

