Májová čierna túra bude napokon októbrová?
Záujem Uhrovčanov, ale aj ľudí z celej Uhrovskej doliny o turistiku rodín s deťmi som chcela
nabudiť nejakou originalitou. A čo tak názov Čierna túra? Čiernu preto, že štartovala
z Čiernej Lehoty a prešlo sa do Závady pod Čiernym vrchom. Navyše každý účastník by mal
na sebe mať aspoň jednu vec čiernu. Trasa sa dá zvládnuť v pohode za tri - štyri hodiny.
Diaľkošľapi a zdatnejší turisti by si ju mohli predĺžiť v budúcich ročníkoch o výstup na Čierny
vrch alebo trasu cez Čiernu horu. Myšlienkou bolo spojiť takouto „tradíciou“ dve doliny –
Slatinskú a Uhrovskú z jednoduchého dôvodu: autobusom je to asi 50 km, pešo cez hory je to
len nejakých desať – dvanásť kilometrov.
Záujem o turistiku s názvom Čierna túra bol slabý najmä zo strany Uhrovčanov. Prišlo nás
len pár skalných. Najhoršie pre deti bolo jeden a polhodinové stúpanie z Čiernej Lehoty,
potom je to už „malina“... Robili sme často prestávky, aby to sedemročný Tomáško zvládol.
Nudil sa, lebo nemal kamarátov rovesníkov, preto občas aj trucoval a „nevládal“. Inokedy
ide ako raketa... V prvej tretine stúpanie sa nám poskytol pekný výhľad na dolinu s Čiernou
Lehotou. Potom už výhľady nie sú.
Detailne som si nafotografovala turistické značky, kde bola modrá chybne prekreslená na
zelenú a naopak. Aj som fotografie neskôr ukázala dlhoročnému značkárovi Amreinovi. Krútil
hlavou, nechápal...
Počasie nám prialo a pod lyžiarskym svahom už na závadskej strane, kde sa vraj hojne
vyskytujú medvede, pri maličkej chate sme si opekali. Veľká murovaná chata je
pravdepodobne „výdobytok socializmu“, lebo vyzerá otrasne. Nielen svojou opustenosťou,
ale najmä architektúrou. Dva roky tu vraj nebola žiadna zimná sezóna a vlek nešiel. Aj
opustený ratrák hovoril za všetko. Nehovoriac o schátralých prístreškoch bez lavičiek, kde by
si v zime lyžujúci hostia určite radi posedeli. Ale aj teraz, v lete...
Od vleku v časti na mape nazývanej Kajtarové to už je len asi dva kilometre dolu kopcom do
Závady. Na začiatku dediny sme si s dovolením bačovky prezreli salaš s ovečkami aj s malými
jahňatkami. Zakúpili sme si ovčí syr. Bol výborný! Vrelo odporúčam! A tak isto čapované
pivko v dedinskej krčme. Fakt dobre načapované...
Uvažujem, že by sme si trasu zopakovali aj o rok, ale niekedy na jeseň v októbri. Až počas
roka som sa totiž dozvedela, že táto trasa ide cez vychýrenú hubársku oblasť. Bolo by fajn po
tom, čo zaplatíme cestovné z Uhrovca do Bánoviec, z Bánoviec do Čiernej Lehoty tých pár
eur, aby sme mali z toho aspoň osoh. Takže v roku 2015 si to zopakujeme počas hubárskej
sezóny... A možno na prelome júla a augusta, kedy sme si naplánovali Slávnosť vody
Podhoria v Čiernej Lehote po druhýkrát (ak bude starosta chcieť vôbec niečo organizovať).
Ala
PS: Na hrebeni sme s Peťom našli pred týždňom, keď sme si trasu prechádzali sami dvaja, na
odumretej lesnej čerešni parádny sírovec. Mali sme z neho tri večere. Najlepší je na smotane
ako paprikáš... Mňam.

