ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ
В края на февруари вече започнахме да мислим за клубната работа. След
раздаването на плана за туристическата дейност, започнаха обсъждания за
бъдещите подвизи по пътеките на Родината. Тази година не можахме да
направим традиционната пролетна вечер в комплекс „Овчага“ в с. Аспарухово,
но за 8 март си направихме веселбата в ресторанта на Общината.
В началото на м. Април осъществихме разходка из Стара Варна с Християн
Облаков. Заедно с приятелите от гимнастическите клубове се събрахме 34
души. Идеята на тази разходка се оказа много подходяща, защото внася
разнообразие в просветната ни дейност. Под ръководството на Донка Кирязова
40 туристи с автобус посетихме на 23 април Зеления образователен център в
Шабла, като обиколихме всички обекти около него. Посетихме и Каварна с двата
музея, събрали надводни и подводни артефакти от добруджанската земя. Под
ръководството на Добринка Попова участвахме във Великденския туристически
събор на Ковшак чешма с 23 туристи.
Определихме 15 – 16 май за автобусната екскурзия до Велико Търново с едно
преспиване в к/с „Момина крепост“. Посетихме хълма Трапезица и църквите „Св.
Св. Петър и Павел“, „Св. 40 мъченици“, „Св. Димитър Солунски“, „Св. Георги“ и
др. Освен това всеки успя да се разходи из старопрестолния град и да посети
според интересите си хълма „Царевец“, комплекса с восъчните фигури и
безбройните следи от архитектурното и историческо минало. Двадесет туристи
под ръководството на Бояна Койчева и Донка Кирязова на връщане пожелаха
следващата година да посетим отново района, за да видим Арбанаси и околните
манастири.
На 21 май 35 туристи участваха в празника на манастира „Св. Св. Константин и
Елена“, но този път за наш срам само трима тръгнаха от Виница пеша до
манастира.
Със затопляне на времето започнаха да валят покани от сродните клубове.
Внимателно обсъдихме датите, местата, които ще се посетят и направихме
всичко възможно да не се пречи на нашия план. Където можеше уредихме да
отидат всички желаещи.
Успоредно с тези вълнения, вървеше организацията за екскурзията до хижа и
връх Чумерна. Между 10 и 13 юни под ръководството на Боянка Койчева се
изкачихме до хижата с помощта на председателката на клуба в Горна
Оряховица. Тя ни беше организирала превоз с микробус, който дойде да ни
вземе и на връщане. Този път времето не беше с нас. През цялото ни
пребиваване Балканът беше обвит в мъгла, а вечер валеше дъжд. Едва на
третия ден слънцето успя да пробие и се изкачихме до върха, без да имаме
щастието да видим Еленския балкан отвисоко. В град Елена усетихме
очарованието на възрожденския град. Обиколихме основните туристически

обекти и се задоволихме с чистия старопланински въздух и смяната на
обстановката. Но 12- те туристи бяхме разочаровани, че времето не ни даде да
изпълним набелязаната програма.
През първото полугодие гостувахме на колегите от : Ловеч – с 2 души, Лом – 5,
Гоце Делчев – 8 туристи. По време на ваканцията на определеното место идваха
на сбирка по 7 – 8 туристи. След малко изменение в програмата за Самоков
заминаха 5 туристи, но се върнаха възторжени от посрещането и направените
походи.
Получените покани за второто полугодие съвпадаха по дати с нашите планувани
екскурзии и само за годишнината на Айтоския клуб изпратихме двама туристи.
През м. Септември Радка Дертлийска се представи блестящо с организацията
в Кюстендил. Съобразихме се с промените в маршрута, който бяхме уговорили,
но времето беше достатъчно да се насладим на красотата в западните планини.
Между 18 и 22 септември 11 туристи посетиха част от градските
забележителности - Невестинския мост, светилището „Провиралката“ –
тракийско и християнско, с. Скрино с новия манастир, Бобошевския манастир,
Стобските пирамиди и венеца на екскурзията – водопада „Полска Скакавица“. А
в с. Шишковци присъствахме на празника „Шарена черга“ и си запознахме с
живота на художника Владимир Димитров – Майстора, прекарал повече от 20
години в селото. Това , че бяхме придружени от кюстендилските ветерани,
предизвика нашата сърдечна благодарност.
Октомври се отличи с две групи за Родопите. Петима туристи участваха в групата
на федерацията с автобус и друга група 11 туристи по странични пътеки. На х.
Тешел се оказахме заедно. На другия ден пак се разделихме. За 9 – 12 октомври
посетихме екопътека „Струмица“ край Девин, Пещерите „Ягодинската“ и
„Дяволското гърло“, двете обзорни площадки „Орлово око“ и „Вълчи камък“. В
програмата на федерацията влизаха посещения на градчетата със слава от
Априлското въстание.
М. Ноември завършихме, както обичайно , с автобусна екскурзия за един ден.
Избрахме непознато място скалния манастир „Кешишлика“ край с. Аврен и обяд
в комплекс „Рибарника“ край с. Гроздево. Организацията пое отново Донка
Кирязова и имаше невероятен успех – повече от 50 записани.
Тази година приключихме с много добра туристическа дейност. Излети с 256
туристи, автобусни екскурзии – 110 участника, екскурзии по екопътеки и върхове
– 37 участника посетили с покани от други клубове - 23 човека и екскурзия от
федерацията – 5 души. С много активно участие се отличиха Донка Кирязова,
Мария Савова, Петя Вълчанова, Златка Шиварова, Добринка Попова, Донка
Недева и председателката Боянка Койчева.

