Prvá jarná sobota z Uhrovca do Dubničky a cez Prusy do Bánoviec
Po úspechu turistiky na Bánovský vrch sme naplánovali po piatich týždňoch ďalšiu turistiku
do okolia. Veď, ktovie koľko Uhrovčanov vie, že do susednej dediny Dubnička sa dá dostať
cez kopec. Všetci sme sa nakoniec stretli nad Uhrovcom, na Salaši. Účasť bola omnoho
nižšia, aj preto, že z Partizánskeho prišli len dvaja. Potešila účasť mladej mamičky s ročným
dieťatkom v nosidlách, Romanka a Michal so psíkmi. Očakávala som väčší záujem aj z toho
dôvodu, že sme turistiku dosť propagovali cez obecný rozhlas. K Svetovému dňu vody som
pripravila stromácku súťaž, ale nakoniec som ju nemala s kým zrealizovať, s rodičmi prišli
väčšinou malé deti, školopovinní boli len štyria. Preto sme si namiesto súťaže aspoň všímali
všetko, čo súviselo s vodou. V lese hneď to, že v kalužiach sa už rodili žubrienky... A práve pri
jednej z nich som zapichla turistické palice, aby som mohla fotiť. A zabudla som na ne. Prišli
sme na to až pri koníkoch a Peťo bol ochotný vrátiť sa po ne niekoľko kilometrov...
(Nehovoriac o tom, že túto trasu sme si týždeň predtým prešli na bicykloch, aby sme presne
vedeli stav a dĺžku trasy...)
Veľmi milo ma prekvapila ústretovosť starostu v Dubničke, ktorý prisľúbil pomoc hneď, ako
som ho pár dní pred akciou oslovila. Dal nám k dispozícii priestor na opekanie za kultúrnym
domom, dokonca poskytol drevo, lavice, ražne i sociálne zariadenie. Našich malých chlapcov
fascinoval malý traktor, ktorý oral blízke pole, ale aj potok vhodný na preskakovanie.
Príjemnou a dosť dlhou zastávkou bol agrofarma na konci Dubničky, kde som telefonicky
vybavila možnosť jazdenia na koňoch. Odborníčka na koníky Romanka z Uhrovca bola
nemilo prekvapená úrovňou starostlivosti o koníky. Pri priehrade Prusy sme sa tešili z ľabutí,
ktorým sme vďačne hádzali posledné zbytky rožka. Pri Rybárskej bašte sme si posedeli pri
kofole. Pre väčšinu Uhrovčanov prišiel odvoz autom, lebo najmä deti mali tých 10 km dosť.
Najskalnejší sme si to odšľapali až do Bánoviec k autobusu...
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