Kopaničiarska desiatka krajom sliviek a černíc
Bola v poradí už druhá. Ale oficiálne sme ju začali rátať až v tomto roku. Aj preto, aby naše
akcie už pod hlavičkou KST Uhrovec mali rovnaký „letopočet“. Kopaničiarska desiatka
určite bude patriť k tradíciám, lebo na myjavských kopaniciach bývajú, resp. budú bývať aj
naši dlhoroční členovia - rodinka Mosných. Ten prvý nultý prechod z Brezovej pod Bradlom
začal tak nevinne. Iba sme si ako rodina odbehli na brezovský jarmek a odtiaľ vybehli na
Bradlo. A bolo to už len osem kilometrov do Myjavy. Nakoľko sme išli väčšinou otvorenou
krajinou s peknými výhľadmi na kopanice, okolo samôt a stromov s dozrievajúcimi slivkami...
navrhla som, aby sme z toho urobili tradíciu, ktorá bude ukončená v bydlisku našich členov.
Tento rok ešte na Myjave, dúfame, že v roku 2015 to už bude pri ich novom domčeku
v Jablonke.
Kým v minulom roku sme sa na trase napapali (po jarmočnom bučiaku) sliviek, černíc a doma
u Mosných rezňov zo sírovca, tento rok to boli iba černice. Sliviek nebolo a sírovec sme na
starej čerešni nenašli. A bolo to aj bez jarmoku. Nakoľko termín jarmoku preložili na sobotu,
kedy sme mali naplánovanú jednu z dôležitých brigád na výstavbe náučného chodníka
v Čiernej Lehote.
Poslednú augustovú sobotu sme doviezli z Uhrovca Natáliu a Katku, ktoré boli u nás na
krátkych prázdninách, a vyložili ich doma, aby sa mohli nachystať. Prišli aj Bohušovci
s babkou Betkou. Domáci Myjavci ledva stihli autobus do Brezovej, lebo autá sme nechali
zaparkované pri Lidli. Z Brezovej sme išli hneď na Bradlo. Bolo strašne zamračené a kým
sme vyšli hore k Štefánikovej mohyle, poriadne sa rozpršalo. Ďalšie sklamanie sme zažili pri
chate pod mohylou, kde sme sa chceli naobedovať. Bola zavretá. (Minulý rok sme tu mali
dobrý obed.) Navyše na terase, kde sme sa chceli naobedovať, bol uviazaný psisko. Takže sme
obedovali v pršiplášťoch postojačky pod stromom v daždi.
Nepokosená lúka pod Bradlom nám hneď na začiatku preverila turistické topánky, ale už
v lese bolo lepšie, tam sme sa dokonca rozpŕchli hľadať huby. Malú prestávku sme si urobili
pri opustenom dome, kde sme sa ukryli pod prístrešok a dokončili obedovanie. Dokonca
prestalo pršať. I keď sliviek nebolo, bruchá sme si napchali černicami. Bolo ich tu ako maku,
ale veľa plesnivých, lebo tohtoročné leto bolo predovšetkým o daždi. Posledné sklamanie bolo
na Polianke, kde sme sa chceli „ohriať“ v tunajšej krčme, ale mali zavreté a čakať sa nám
nechcelo (na budúci rok musíme ísť o hodinu neskôr...). Najhoršia časť bola po asfaltke
v Polianke. Nechápem, ako mohol niekto naplánovať turistickú značku po hlavnej ceste...
I keď sme krajom sliviek v tomto roku ani jednu slivku neochutnali, dokonca ani slivovicu ako
tomu bolo v minulom roku, došli sme do Myjavy spokojní. Jedna časť ponáhľala domov,
druhá časť si ešte chvíľu posedela u Mosných.
Tešíme sa na rok 2015, kedy by sme z tejto akcie urobili dvojdňovú s prespaním v stanoch na
ich veľkom dvore, resp. na lúke nad ich novým domom v Jablonke pod lesom...
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