Správa o činnosti Tom pri KST Tlmače za rok 2009
Turistický oddiel detí a mládeže pri KST Tlmače mal 13 členov v roku 2009. Všetky
deti boli do oddielu prijaté pod vedením Andrey Szeiffovej zo ZŠ Ul. sv. Michala 42
v Leviciach.
Deti sa stretávali na oddielových schôdzkach každý druhý týždeň. Naším hlavným
cieľom bolo oboznámiť mladých členov oddielu s krásami živej aj neživej prírody, s pobytom
v prírode a k pozitívnemu postojom ku kultúre Slovenska.
Medzi deťmi sa v rámci oddielu utužili priateľské vzťahy.
Osobitne by som chcela vyzdvihnúť prácu Mgr. Vierky Pavúkovej, ktorá s nami
pravidelne chodievala na turistické akcie a pomáhala mi s prácou v oddieli.
Taktiež by som chcela poukázať na obrovskú morálnu aj fyzickú pomoc p. Ivetky
Šutej, ktorá sa o nás na viacdňových akciách obetavo starala a zabezpečila všetko pre našu
spokojnosť.
Pri turistických akciách sme sa snažili vychádzať z ročného plánu, ale samozrejme
museli sme si ho prispôsobiť počasiu, ktoré nám neraz veľmi neprialo.
Turistické akcie mali veľký úspech, veľa momentov bolo zachytených aj na
fotografiách, ktoré boli pravidelne pridávané na stránku mesta Tlmače. Mnoho- krát sa k nám
pripojili aj deti, ktoré neboli členmi oddielu.
Z akcií spomeniem:
Jozefovská túra (Pustý hrad- Sklené Teplice) – naša prvá akcia. Mimoriadny úspech
mali ryolitové geologické útvary nad Hliníkom nad Hronom.
Rybnícky domec- Krivín- počasie nám na začiatku apríla mimoriadne prialo, túra
bola veľmi rýchlo absolvovaná a veľký úspech mala opekačka pri Hrone pod Krivínom.
Cyklotúra (Nová Dedina- Žuhračka)- celkom zaujímavá akcia, aj keď vzhľadom na
naše cyklistické schopnosti sme viac bicykle tlačili ako sme na nich sedeli.
Žuhračka- Tekovská Breznica- najúspešnejšia akcia, zúčastnilo sa na nej najviac
detí, rodičia Šutí a 1 pes. Deti prekutali asi všetky posedy a objavili sme aj vzácneho mloka
karpatského.
Deň mladého turistu Hodruša (3 dni)- príchod bez problémov, dokonca sa chalani aj
v nie celkom letných teplotách kúpali. Na druhý deň bola naplánovaná návšteva Banskej
Štiavnice, po ceste späť sme poriadne zmokli. V nedeľu nám na odchod pršalo, ale všetko
dopadlo výborne a všetkým sa veľmi páčilo.
Slovenský raj - Podlesok (4 dni)- na akcii sa zúčastnilo iba 6 detí oddielu, náročný
bol prechod Krížom Slovenským rajom hneď v úvode, ale ďalšie dni sme si vychutnávali
krásy Raja. Počasie nám hlavne druhý deň neprialo- zastihla nás obrovská prietrž mračien.
Ostatné dni sme sa dosúšali pod vedením úžasnej maminy Šutej.

Topoľčianky – Hrušovský hrad- na akcii sa zúčastnili aj mladšie deti
novovzniknutého turistického krúžku. Veľmi pekná nenáročná akcia aj počasie, videli sme
množstvo žrebčínov a krásnu a udržiavanú zrúcaninu Hrušovského hradu.
Náučný banský chodník Pukanec – ideálne novembrové počasie na krátku
prechádzku Štiavnickými vrchmi, objavovali sme nerasty a horniny tohto sopečného pohoria
a samozrejme niečo sme si odniesli aj domov. Uchvátil a prekvapil nás gotický kostol sv.
Mikuláša v Pukanci s nádhernými gotickými oltármi.
Mikuláš na Inovci- tiež veľmi úspešná akcia, deti dostali od Mikuláša balíčky. Začali
sme na Bukovine, vyšli sme na Inovec, kde sme si dali v horskej chate čaj a akciu sme
ukončili na Starohutskom vodopáde.
Z detí by som rada pochválila a odmenila: Petra Könyvesa- za ochotu, kladný prístup
k akciám a slušné správanie
Róberta Józsu- za fotografovanie na akciách

V Tlmačoch 6. februára 2010

Mgr. Andrea Szeiffová

