24. marca 2012
BIELE KARPATY alebo Strážnicko a Slovácko
Od veterného mlyna cez oskorušovú „stezku“ do plží
Oficiálny článok v médiách
Originálne otvorenie jarnej sezóny v réžii Klubu slovenských turistov Kamarát Partizánske
prilákalo na výlet až 140 záujemcov z dvoch okresov. Na prvú jarnú sobotu sa turisti z
Partizánskeho, Bošian a Topoľčian vybrali zdolávať prírodné a historické krásy Slovácka až
na hrebeň Bielych Karpát. Prvá zastávka bola pri kamennom veternom mlyne v Kuželove,
postavenom podľa vzoru holandských mlynov v roku 1842. Po kompletnej obnove
Technickým múzeom v Brne je mlyn plne funkčný. Od mlyna sa väčšina zdatných turistov
vydala na bielokarpatský hrebeň do sedla „U tří kamenu“. Na jednom z nich je latinský
nápis, ktorý hovorí o “neporušených hraniciach uhorského kráľovstva“. Zo sedla krátke
stúpanie cez Kobylu (583 m) až do Národnej prírodnej rezervácie Čertoryje, kde sa
nachádzajú vzácne exempláre dubov a oskoruší a v máji tu kvitne až 25 druhov orchideí!
Druhá, menšia skupina seniorov a rodiny s deťmi sa nechala odviezť autobusom do
rekreačnej oblasti Lučiná, kde pri vodnej nádrži prebiehalo tiahnutie skokanov hnedých.
Ďalšia zastávka bola pri salaši pod rozhľadňou Travičná. Na sklamanie všetkých, najmä
detí, boli obidva zaujímavé objekty zatvorené. Vraj sezóna začína až v „dubnu“. V ekosalaši
sme nakŕmili štyri vyhladnuté ovečky a po okorušovej „stezke“ sme sa dostali do Múzea
oskoruší v Tvarožnej Lhote. Málokto vie, že oskoruša je strom Slovácka a jej pestovanie tu
má tisícročnú tradíciu. A tak sme si z múzea odnášali zaváraniny, džem, záujem bol aj o
sadenice, iní koštovali pálenku. Ďalšia degustácia sa konala o pár kilometrov ďalej – v obci
Petrov. Štýlové vinné pivnice – Plže, niektoré maľované typickým strážnickým
ornamentom, sú pamiatkovou rezerváciou a najstaršie sú zo 17. storočia. V celom areáli je
ich 64, takže sme si mali z čoho vyberať. Slovácko, z neho konkrétne Strážnicko, nás
očarilo pamiatkami i prírodou, aj keď ešte chýbala všetka zeleň. V máji to musí byť
„zemský raj to napohled“...
Neoficiálne
Mám taký názor, že koniec marca nie je ešte vhodný plánovať túry do vysokých pohorí, kde
je ešte o takomto čase veľa mokrého snehu. Preto otvorenie jarnej turistickej sezóny, ktoré
mám v rámci Regionálnej rady KST na starosti ja, sme plánovali do Malých Karpát. A
keďže sme tam už skoro všetko preliezli a videli, rozhodla som sa, že pôjdeme po chvoste
Bielych Karpát, do „zahraničia“. Nie že by sme nemali čo obdivovať na Slovensku, ale
Morava ma vždy vábila. Najmä preto, že si tu vedia viac vážiť turistu a ponúkajú mu viac
služieb. Tentokrát ma však sklamali. Moja dlho a dôkladne plánovaná túra utrpela malé
fiasko. Nikde som sa totiž na internete nedočítala, že rozhľadňa a ekosalaš, na ktoré som sa
najviac tešila, budú ešte v marci zatvorené...
Čo už. Nemôže byť všetko ideálne. Hlavne, že bol záujem a najdôležitejšie, že bolo krásne
počasie. A poriadne som si to s vnučkami i s celou rodinou užila.
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