Turisticko-náučný chodník Zabry – Trúbiaci kameň – Sucháň
Stav informačných panelov k 11. júnu 2021 a vykonané činnosti členmi Klubu slovenských turistov Banská Bystrica – Kremnička
na turistickej trase Zabry – Trúbiaci kameň (Weisova lúčka) – Svíbí – Sucháň.

1. Začiatok žltej značky Zabry (točňa)
Označenie začiatku chodníka bolo v nevyhovujúcom stave bez konštrukcie (tyče) rázcestníka, ktorý sme vykosili, ale po náleze
prenesenej novej smerovky pri studni Turčianka, sme smerovku osadili na viditeľné miesto pri asfaltovej točni na konci cesty
na parkovisku. Zlomenú plastovú tabuľku sme následne premiestnili na nasledujúce rázcestie ciest poniže točne, kde vedie
značka na lúku ku studni Turčianka a chýba obnovené maľované pásové značenie žltej značky.

2. Studňa Turčianka a Zabriansky gajdoš
Premiestnenie žltej smerovej tabuľky na začiatok značky na točňu (parkovisko) a vykosenie okolie studne vrátane odstránenia
drobných náletov okolo studne. Oba informačné panely sú v poriadku. Smerovka bola osadená na zlomenom strome vedľa.

3. Trúbiaci kameň
Informačné panely a prístrešok sú v poriadku. Z altánku sme odniesli
jednu tašku s odpadom.

4. Dolný mlyn s karlovom
Informačný panel bol odhnitý a opretý pri strome (drevený rám bol
celý odhnitý). Samotná tabuľa je v poriadku, tak sme ju aspoň opreli
o svah, aby nespadla pod lesnú cestu. Infobod je potrebné obnoviť.

5. Rak riečny
Tabuľka má odhnitú drevenú konštrukciu a vysí na strome na jednom klinci. Je
potrebná jej obnova. Samotný panel je v poriadku.

6. Rázcestie Svíbí a panel Pseudokrasové jaskyne, horný mlyn
Rázcestník so smerovkami bol zarastený v poraste a odlomená plastová smerovka
k jaskynnému útvaru. Taktiež infopanel bol zarastený vegetáciou. Oba objekty
sme vyčistili od náletov a prekrývajúcich konárov. Provizórne sme osadili plastovú
smerovku medzi smerovky, aby neležala na zemi. Infopanel má zhnitú drevenú
konštrukciu a je potrebná jeho výmena. Samotný panel je v poriadku. Odbočka
k jaskyni v teréne nie je vyznačená, preto sme ju nenašli.

7. Pod Kútom, Uhliarka
Infopanel je v poriadku, i keď drevený rám dosluhuje (práchnivý),
takže je súci na výmenu.

8. Kde Paľa zabili
Infopanel je v poriadku, ale drevený rám je zhnitý, takže to treba
vymeniť. Dolnú časť panela sme podbili klinčekom, aby nevypadol
z dosluhujúceho dreveného rámu.

9. Kamenec
Infopanel je v nevyhovujúcom stave – je poškodený vľavho hore (puknutý plast) a drevený rám bol v stave rozpadu. Preto sme
rám rozobrali a klince použili na upevnenie na pôvodné miesto, ale bez rámu. Infobod je nutné obnoviť.

10. Zimozeľ, zimozeľ...
Plastový panel je poškodený – odlomený v spodnej časti tabule a prasknutý. Drevený rám je v dobrom stave, ale panel si
vyžaduje výmenu. Vegetáciu prekrývajúcu panel a smerovú šípku sme očistili od buriny, aby boli lepšie viditeľné od cesty.

11. Úvodný panel – mikroregión
Ak je myslená mapka v susedstve paneláka hneď vedľa tabuľky Zimozeľ, tak infobod je v poriadku.

12. Panely, ktoré sme v teréne nenašli:


História,



Obyvateľstvo,



Budovy a studne,



Dom ľudového bývania,



Laznícke osídlenie.
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