26. marca 2011
Od Katarínky cez Dobrú vodu na Bradlo
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Aj v tomto roku sa turisti združení pod Regionálnou radou KST
Topoľčany vybrali otvárať jarnú turistickú sezónu do Malých Karpát. Aj
tentokrát boli ich cieľom historické a kultúrne pamiatky. Ráno prvej
jarnej soboty 26. marca neveštilo nič dobré, potvrdzovalo iba predpovede
o ochladení. Napriek drobnému dažďu dve desiatky malých i veľkých
turistov z KST Kamarát Partizánske nastupovalo v centre mesta do
autobusu...
Po ceste sme brali tri Bošianky, šesť Práznovčanov, v Topoľčanoch už na
nás čakal autobus plný Žochárov, Jacovčanov, Tesárčanov, a pre Bojnú
bol objednaný tretí malý autobus. Celkom nás bolo 11. V Radošine sme
vyzdvihli ešte Maťa Vičana, nášho kamaráta. Peťo, môj manžel, išiel
autom, Ala s Ďurim išli autom, aj rodinka Mosných z Myjavy išla autom.
Stretli sme sa v Dobrej Vode. Pod úpätím Malých Karpát zdatnejší tursiti
začali šliapať po červenej Magistrále M.R. Štefánika už od Naháča k
zrúcanine kláštora prezývaného Katarínka, z nášho autobusu sme
diaľakošľapov vysadili na okraji Dechtíc na žltej značke ku Katarínke a
najmenší – medzi nimi až traja päťroční – vychádzali so svojimi rodičmi i
starými rodičmi z podhorskej dedinky Dobrá voda. A ja s nimi. Značka
viedla povedľa fary, kde pôsobil básnik Ján Hollý, a pokračovala
nezvyčajne - krížom cez cintorín, kde zaujal nielen pamätník tomuto
národovcovi zosnulému v roku 1849, ale aj veľmi originálne náhrobné
kamene do tvaru podkovy, ktoré vytesali miestni kamenári. Za necelú
polhodinu sme z červenej odbočili k Dobrovodskému hradu, ktorý pomaly,
ale isto pohlcuje les. Tento pôvodne rozsiahly strážny hrad z 13. storočia
slúžil v 18. storočí ako väzenie pre poddaných a po vyhorení celkom
spustol. Ožil však aj vďaka početnému džavotu malých i veľkých turistov,
ktorí sa tešili zo slnka (predpovede sa našťastie nenaplnili). Za ďalšiu
polhodinu sme vystúpili do prírodnej rezervácie Slopy v Dobrovodskom
krase. Na vrchole sa nachádza asi 70 metrov dlhý úzky jaskynný útvar a
hrebeň krasu bol posiaty snežienkami a rozkvitnutými drienkovými kríkmi.
Básnička o snežienke v podaní päťročnej Katarínky si vyslúžila potlesk
celej skupiny. Z červenej Štefánikovej magistrály nás modrá značka
zaviedla až do Hradišťa pod Vrátnom. Čakanie na zdatných turistov sme
si s deťmi krátili rôznymi hrami alebo púšťaním „lodičiek“ po miestnom
potoku. Keď sa stovka ľudí „nalodila“ do dvoch a pol autobusu, nechali
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sme sa po uzučkej asfaltke vyviezť na symbolické zakončenie túry po
Štefánikovej magistrále – k mohyle na Bradle. Nás, turistov zo stredného
Ponitria tu pozdravil prvý kŕdeľ bocianov z teplých krajín a po krátkom
rozjímaní na tomto mystickom mieste sme celý pekný deň ukončili veselým
pózovaním na hromadné foto.
So všetkými sme s rozlúčili, aj s Betkou Strakovou, mojou sestrou z Oslian,
s jej vnúčencami Dankou a Tomáškom, a celá mojar odinka sme sadli do
troch áut a odišli na Myjavu oslavovať – veď bude Aleny a Macaka bude
mať narodeniny...
Ala

