8. januára 2011
S Bošancami na Javorovom vrchu
Turistický klub Javor Bošany organizuje tradičný zimný výstup na
Javorový vrch, podľa ktorého nesie klub názov, vždy prvú sobotu v novom
roku. Aj teraz stúpali turisti z Bošian, ale aj z Práznoviec, Veľkého Klíža a
Topoľčian na 731 metrov vysoký tribečský kopec lesnými neznačkovanými
cestami ponad Krnču. My piati prichodivši na Cibájky na aute sme sa
rozhodli hľadať novú cestu vedľa Hradského potoka. A práve tu, nad
prameňom sa nachádzajú Šiance – bývalé hradisko vybudované v praveku,
po ktorom dnes ostali len valy (svojou rozlohou sa dnes radí medzi
najväčšie halštadské hradiská v Karpatskej kotline a našli sa tu aj
archeologické nálezy z doby bronzovej i z obdobia Slovanov).
S pribúdajúcimi výškovými metrami stúpala aj snehová perina a k vrcholu
sme prišli v dobre premočených topánkach. Veď meteorológovia dobre
predpovedali radikálne oteplenie. Napriek tomu na vrchole s nulovou
teplotou a hustou hmlou tradične poriadne fúkal vietor, ktorý nás ihneď
posielal do dolín. Ani do vrcholovej knihy sa nedalo zapísať – zaliata bola
v ľade a pomohlo by len kladivo. Nechýbalo však vrcholové foto, ktoré tiež
nebolo hromadné, nakoľko sme šesťdesiatku účastníkov minuli len o chlp,
nakoľko sme stúpali po inej ceste. Ešte sme počuli ich vravu strácajúcu sa
v hmle. Desať minút pred dvanástou, keď sme sem prišli, už vrchol
Javoráku zíval prázdnotou, napriek tomu, že zraz tu mal byť od 11. do 12.
hodiny. Potvrdili to neskôr v krčme takmer všetci „javoráci“, že najhorší
nebol trojhodinový výstup, ale dvojhodinový zostup po šmykľavom snehu a
ľade po žltej značke na Cibájky. Žiaľ, zdolávanie týchto terénov sa
nezaobišlo bez zranení – jedná zlomená ruka a pár poriadnych modrín na
ďalších stehnách a chrbtoch. Aj trojkilometrovú lesnú cestu od chaty pod
Skalinami lesníci a poľovníci kolesami áut „vyleštili“ na ľadovú dráhu.
Záver tejto asi päťhodinovej túry bol v pohostinstve v Janovej Vsi, kde
organizátori na čele so svojím „prezidentom“ Jánom Bočkayom pripravili
Bošanci prekvapenie – chutný guláš z diviny. A ako ináč, nezabudli
Bošanci ani na ľudové pesničky...
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