
 

 

Cyklistické potulky 
po okolí Zeleného mlyna v Ožďanoch 

 

Prvý deň potuliek 
Železničná stanica Jesenské – zraz, privítanie, vydanie organizačných 
pokynov 

Presun Jesenské-Zelený Mlyn (Ožďany) po trase - Jesenské-Kurinec-
Včelinec-Rimavská Sobota (prehliadka mesta)-Sobôtka-Babin most-

Ožďany-Zelený Mlyn – 23 km 

 
 

 



 

 

Druhý deň potuliek 
Presun Zelený Mlyn (Ožďany) – Fiľakovo po trase – Zelený Mlyn-Ružová 

Osada-Veľké Dravce-Ipeľka-Nový Sad-Buzitka-Prša-Kurtaň-Fiľakovo (hrad) 
– 19 km 

 
 

   
 



 

 

Presun Fiľakovo-Šurice-Hajnáčka po trase – Fiľakovo-Šíd-Čamovce-Šurice 

(Soví hrad)-Hajnáčka (hrad,pevnôstka) – 17 km 

 
 

  
 
 



 

 

 
 

Presun Hajnáčka-Šiatorská Bukovinka po trase – Hajnáčka-Čamovce-
Belina-Radzovce-Čakanovce-Šiatorská Bukovinka (hrad Šomoška) – 20 km 

 
 



 

 

  
 

  
 

  
 



 

 

Presun Šiatorská Bukovinka-Zelený Mlyn (Ožďany) po trase – Šiatorská 

Bukovinka-Čakanovce-Radzovce-Biskupice-Kurtáň-Prša-Buzitka-Nový Sad-
Ipeľka-Veľké Dravce-Zelený Mlyn (Ožďany) – 31 km 

 
 

Tretí deň potuliek 
Prehliadka kaštieľa v Ožďanoch 
Kaštieľ v Ožďanoch postavili na návrší v prvej polovici 17. storočia na 
mieste, kde stál starší hrad pravdepodobne zo začiatku 14. storočia. Pôvodne 

renesančný poschodový kaštieľ má pôdorys nepravidelného štvoruholníka. 
Jeho krídla majú rozličnú dĺžku - čelné juhozápadné krídlo je mierne 

navonok zalomené, protiľahlé len čiastočne. Vstup do kaštieľa je v ľavej časti 
predného krídla. Na severnej strane za kaštieľom sa nachádza rozsiahly 
park. Údajne je v ňom pochovaná Juliana Korponayová známa ako Levočská 

biela pani. Park sa dnes už nepoužíva, je zarastený. 
V parku kaštieľa postavili klasicistický pavilón a v prvej polovici 19. storočia 

pri kaštieli empírovú stavbu v podobe gréckeho chrámu in antis. Väčšiu 
ujmu utrpel kaštieľ v roku 1945, keď bol značne poškodený priamymi 
zásahmi. Pred zánikom zachránila objekt aspoň provizórna oprava v rokoch 

1951-1953. 
Návšteva zrušenej trate Rimavská Sobota – Poltár (časť trate s tunelom) 
http://jurena.blog.sme.sk/c/186934/Zrusena-zeleznicna-trat-Rimavska-

Sobota-Poltar.html 
Presun Zelený Mlyn (Ožďany) - Jesenské po trase – Ožďany-Babin most-

Sobôtka-Rimavská Sobota-Včelinec-Kurinec-Jesenské - 23 km 

 

http://jurena.blog.sme.sk/c/186934/Zrusena-zeleznicna-trat-Rimavska-Sobota-Poltar.html
http://jurena.blog.sme.sk/c/186934/Zrusena-zeleznicna-trat-Rimavska-Sobota-Poltar.html


 

 

 
Železničná stanica Jesenské – vyhodnotenie potuliek, odovzdanie 

osvedčení o účasti na potulkách 
 

Organizačné pokyny 
Miesto a čas stretnutia:   železničná stanica Jesenské, do 16:00 
hod. 

Vydanie organizačných pokynov:  16:00 – 16:30 hod. 
Začiatok presunu bicyklami:  16:45 hod. 

 

Materiálno-technické zabezpečenie 
Pre cyklistický výjazd odporúčame vziať: 
-odev vhodnú na aktuálne ročné obdobie, 

-plášť do dažďa, 
-náhradné výstrojné súčiastky,  
-jedlo,  

-nápoje, 
-duša kolesa bicykla v počte min.2 kusy 

-spací vak a karimatka. 
Základné veci na opravu bicykla (imbusové kľúče, páky na zvliekanie plášťa 
z ráfika, súpravu na lepenie duší a pumpu) zabezpečí sprievodca.  

 

Zdravotnícke zabezpečenie 

Základné zdravotnícke úkony v rámci prvej pomoci zabezpečí sprievodca. 
 

Finančné zabezpečenie 
Každý účastník cyklistických potuliek si hradí náklady spojené: 
- s príchodom na miesto začiatku akcie a odchodom z miesta ukončenia 

akcie, 
- so zabezpečením stravovania počas trvania celej akcie, 



 

 

- so zabezpečením ubytovania v objekte Zelený Mlyn v Ožďanoch, 

- so zabezpečením sprievodcu počas potuliek. 
 

Cyklistické potulky po okolí Zeleného mlyna v Ožďanoch budú 
realizované pri minimálnom počte 5 účastníkov. 
 

Kontakt:  
 +421 905 429 666, +421 915 614 350 
 misiak56@gmail.com, szamajdak@gmail.com   

 http://potulky.eu, www.facebook.com/zeleny.mlynozdany  
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