Vážení rodičia,
aj v tomto školskom roku 2017/2018 škola BESST organizuje viacero túr s rôznou náročnosťou pre
žiakov, rodičov, priateľov a zamestnancov školy, na ktoré vás týmto srdečne pozývame.
Ponuka a orientačné termíny turistických výletov na jar 2018 (v závislosti od počasia):
1) Sobota, 21.4.2018 – Zrúcanina hradu Branč (stredne náročná túra)
 stredne náročná pešia túra,
 orientačné údaje: čas chôdze – 3 hod. , dĺžka – 10 km, prevýšenie ↑ 200m ↓ 165m
 vstupné na hrad Branč - platné od mesiaca apríl: študenti 0,50 Eur, dospelí 0,80 Eur
2)

Sobota, 12.5.2018 (sobota) – Ekoparku Relax Čierna voda.
 nenáročná turistická vychádzka v areáli ekoparku, zameraná na prechádzku, opekačku
a pobyt v prírode.
 zúčastniť sa môžu aj žiaci bez rodičov, vhodné aj pre rodičov s deťmi od troch rokov.

3) 22.-23.6.2018 (piatok – sobota) – Kôprovský štít (náročná túra)
 náročný výstup na štít vo Vysokých Tatrách, zúčastniť sa môžu len žiaci s rodičmi,
 orientačné údaje: čas chôdze – 8 hod., dĺžka – 20 km, prevýšenie 1 283 m,
 Pozn. Nakoľko ide o náročnú celodennú túru, výstup by sme začali v sobotu
v skorších ranných hodinách. Táto turistika by tak zahŕňala aj prenocovanie z piatka
na sobotu v ubytovni v Tatrách.

21.4.2018 – Zrúcanina hradu Branč
Zrúcanina hradu Branč leží na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom,
miestnou časťou obce Podbranč. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1317. Hrad sa rozkladá na
ploche ako 7.500 m2, vo výške 480 m n.m. Keďže hrad stál na pomerne ľahko prístupnom kopci, jeho
obrana sa neustále zdokonaľovala. Hlavný vchod do dolného hradu je od východu. Vstup do hradu bol
strážený dvoma bastiliónmi vonkajšieho opevnenia. Oproti hlavnému vchodu je trištvrtekruhová
delová bašta stredného hradu, chrániaca paľbou z diel a ručných zbraní priestor vchodu pred
nepriateľom. Obvodové murivo dolného hradu je na štyroch miestach prerušené polkruhovými
baštami.

Cestou z osady Bašnárovci smerom k Podbranču, na ceste vyznačenej značkami, môžete navštíviť
zarastené valy Starého Hradu.

Predbežný program turistiky „Hrad Branč“:
08:00
08.00 – 09.30

09.30 – 11.00
11.00 – 13.00
13:00 – 14:30
14.30 – 16.00

odchod školského autobusu zo zadného parkoviska školy
cesta do osady Bašnárovci v obci Bukovec
V prípade vlastnej dopravy: sa stretneme o 9.20 v osade Bašnárovci. Na konci
osady je trávnatá plocha, kde sa dá parkovať - súradnice
48.721629,17.504561800000033 Bašnárovci, 906 14 Bukovec-Bašnárovci,
Slovensko
prechádzka trasou vyznačenou nižšie do obce Podbranč a na zrúcaninu hradu Branč
opekačka v areáli hradu Branč
cesta späť ku autobusu do osady Bašnárovci
cesta späť a predpokladaný príchod do TT

Prosíme vás, aby ste svoj záujem o turistiku „Hrad Branč“ nahlásili na recepcii školy najneskôr do
štvrtka 19.4.2018.
Pri nahlasovaní, prosím, uveďte počet zúčastnených osôb a spôsob dopravy (vlastná alebo školským
autobusom). Upozorňujeme, že miesta v školskom autobuse sú limitované počtom 19.
Nezabudnite si priniesť klobásku, slaninu, špekačiky a všetko, čo vám chutí a dá sa opekať .
Samozrejme, nezabudnite ani na pitný režim. Plánovanej akcie sa môžu zúčastniť žiaci SZŠ a SBG
bez rodičov.
Pozn.: Je potrebné, aby si rodičia detí, ktoré idú na túru samy, svoje deti preberali hneď po návrate do
TT. Týchto rodičov budeme kontaktovať telefonicky, cca pol hodinu pred príchodom do školy.
Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na spoločné stretnutie s vami.

