Veľkouhereckým náučným chodníkom alebo

prvovýstup na Oselnú skalu pre väčšinu
21. až 23. júla 2013

V marci tohto roka, počas otvorenia turistickej sezóny, sa vo Veľkých Uherciach pokrstil
nový náučný chodník s desiatimi informačnými panelmi. Kopíruje 16-kilometrovú trasu
Veľkouhereckého okruhu vyznačeného zelenou značkou, ktorý bol vybudovaný v roku
2005 a slávnostne otvorený v máji 2006. I keď sme značkovanú trasu prešli aspoň z tretiny
pri častých návštevách Brezovej, po inštalácii náučného chodníka sme sa rozhodli prejsť
jeho podstatnú časť, vrátane výstupu na Oselnú skalu...
Počas dvoch dní a dvoch nocí v turistickom zrube Brezová sa naša skupina turistov stromákov od sedem do štrnásť rokov nielen učila zakladať oheň, pripraviť si v náročných
zrubových podmienkach vlastnú teplú stravu, ale aj spoznávať v okolí rastúce liečivé rastliny.
Taktiež sme si povedali, a názorne ukázali, aké rastú v okolí Brezovej a hlavne – na čo sa
používajú. Obidva večere sme trávili pri rôznych kartových, zábavných i pohybových hrách,
nehovoriac o nočných nástrahách počas návštev latríny v lese. Hlavným cieľom akcie bol
však prechod podstatnej časti chodníka vedúcom zalesneným veľkouherským chotárom, ktorý
vybudovali turisti z Veľkých Uheriec. Z Brezovej okolo Hrubého vrchu, ktorý je najvyššie
položeným miestom okresu Partizánske (734 m), do sedla pod Oselnou a potom pomedzi
skaly na samý vrch. Bolo krásne počasie s malým oparom, ale výhľady fascinovali všetkých.
Pre všetky deti to bolo v podstate prvovýstup...
Deti trojhodinovú turistiku zvládli na jednotku. Horšie to bolo so strachom v noci, lebo prvú
noc som bola s nimi sama a druhú noc pribudla len Janka Rotterová... Peťko musel domov
autom odviezť pätnásťročnú „novicku“ Silviu, ktorá zo strachu dostala horúčku. Vraj to bola
jej prvá noc mimo domova. Za Silviu sa prišla prihovoriť, aby som ju vzala na Brezovú, jej
krstná mama pani Rihárová... Druhá nová turistka Janka Verešová sa osvedčila ako dobrá
parťáčka pre dobrú zábavu i do akejkoľvek roboty. Krízu prežíval aj Danko, a hneď, ako sme
prišli na Brezovú aj Katka Rihárová, ktorá si dokonca poplakala...a vraj nevedela prečo...
Z Brezovej sme išli domov nezvyčajnou trasou – popod Dobrolín a potom po náučnom
chodníku cez Drahožickú dolinu až do Veľkých Uheriec k priehrade, kde sme horúce dni
zavŕšili kúpaním sa v priehrade. Keďže deti nemali plavky, kúpali sa v tričkách a v
kraťasoch...
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