Prvý dušičkový výstup na Žarnov a na Brezovú
Aj výstup na Žarnov sme si zaradili do kalendára akcií už vopred. Myšlienka organizovať
turistiku pri bydlisku niektorých našich členov, sa ujala. A Žarnov si zobrali pod patronát
Bohušovci z Oslian. Tak ako kopaničiarsku desiatku Myjaváci, či varenie halušiek v Radošine
Vičanovci... Ešte treba do patronátu nalákať Partizánčanov či Bratislavčanov, aby toho
Uhrovčania nemali tak veľa...
Zraz na točni v osade Lubianka sme dali na 10. hodinu, lebo približne o toľkej prichádza do
Hornej Vsi, kde Lubianka patrí, autobusový spoj z Partizánskeho. Čo keby sa k nám chceli
pridať nejakí Partizánčania? (Môžeme iba snívať...) Poslední prišli domáci.
Keďže boli jesenné prázdniny, boli s nami aj Nana a Katka z Myjavy, Tomáško bol na
prázdninách v Prievidzi. A práve Katka bola stredobodom pozornosti, lebo sa stále
predvádzala a bavila ostatných. Obloha bola krásne modrá a v lese sme ešte zastihli posledné
žlté lístie na stromoch. Huby už samozrejme nerástli, boli už dosť veľké mrazy. Ale zopár
zakrpatených zvončekov sme popri lesnej ceste ešte našli.
Na skalnatý vrchol sme vyšli úplne v pohode. Viditeľnosť bola zvláštna. Neboli oblaky, iba
modrá obloha, ale nad celou dolinou bol tmavofialový opar, akoby celé Stredné ponitrie bolo
ponorené v smogu. Napriek tmavému oparu sa dali identifikovať jednotlivé obce, ktoré nám
ležali pod nohami. Krátke občerstvenie a už aj sme išli dolu. Sľúbili sme si, že nabudúce to
potiahneme na Buchlov.
Na točni sme sa rozlúčili s Majkou a Mariánom, a nie pešo – ale tromi autami sme sa vydali
do Radobice. Dostali sme sa na Hôrku takmer po predposledný dom, kde sme poprosili
domáceho chalupára, či tam môžem zaparkovať. Keďže sa na trávnatom svahu parádne
šmýkalo, najväčší problém mal zaparkovať Peťo, bol najťažší, vlastne jeho auto. Bolo to po
prvýkrát, čo sme „hromadne“ parkovali v Radobici a odtiaľ vyrážali na Brezovú. Na chate už
bolo teplúčko, lebo rodinka Dobiašovcov nás predbehla.
Prvú ovocnú tortu dostal náš oslávenec Vladko od svojej rodinky, druhú od nás z Uhrovca
a vynesená bola na chatu Nanou. A o teplé jedlo – vegetariánsky guláš sa postarali Bohušovci.
Vraj oni sú hostitelia. Vladko dodal kotlík na trojnožke. Milé bolo stretnutie s folkáčmi
Majkou a Braňom Petrášovcami z Bošian, ktorí sa chystajú usadiť na starej chalupe – mlyne
v Janovej Vsi. Pred zotmením došli na chatu aj Ala a Juraj z Bratislavy.
Niekto ostal na chate do druhého dňa, my sme sa s myjavskými babami vybrali v noci domov,
do Uhrovca. Nocujúci využili peknú nedeľu na turistiku po okolí...
Ala

